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Voorwoord
Voor u ligt het vijfde jaarverslag van TOV te Tiel. Stichting jij bent TOV bestaat sinds Februari 2015.
Dit jaarverslag laat zien hoe we het afgelopen jaar te werk zijn gegaan. Dit jaar is het eerste jaar in
ons nieuwe pand aan de Binnenmolenstraat. We hebben een bewogen jaar achter de rug met pieken
en dalen. We zijn God dankbaar voor Zijn onmisbare zegen in ons werk.
Stichting Jij bent TOV! is onderdeel van TOV eten. Samen met mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt zetten wij ons in voor armoede, eenzaamheid en ziekte in Tiel. Dit doen wij door
verschillende activiteiten en TOV open te stellen voor ieder budget. Dat betekent dat mensen bij ons
zelf hun prijs bepalen naar eigen vermogen.
Iedereen is bij ons welkom. Wij willen ons juist richten op mensen die in onze samenleving niet
zoveel aandacht krijgen.
In ons pand hebben wij tevens een kleine christelijke boekwinkel gestart om zo Tiel bekend te maken
met het evangelie.
Het aantal gasten wat TOV weet te vinden is aanzienlijk gestegen. Op dit moment hebben we twee
keer in de week maaltijd avond die altijd druk bezocht worden. Onze activiteiten zijn uitgebreid en
we hebben veel mensen kunnen helpen met tijdelijke of structurele hulp op het gebied van
levensmiddelen.
In dit jaarverslag leest u vooral over Stichting jij bent TOV! Zoals eerder vermeld zijn TOV eten en
TOV boeken en de stichting onlosmakelijk met elkaar verbonden. In dit jaarverslag leest u hoe dat
precies zit, hoe we aan het werk zijn geweest en hoe onze financiële situatie eruit ziet. De financiële
situatie leest u overigens in een apart bestand opgesteld door onze accountant.
Mensen die ons hebben geholpen op wat voor manier dan ook, willen we enorm bedanken voor hun
inzet! Zonder jullie was TOV niet geweest zoals het nu is.
Namens het bestuur
Marian Ruiter
Wendy Verkerk
Harry v Ginkel
Denise Raven – de Moei
Ook namens onze vrijwilligers.
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De organisatie

TOV is een plek midden in het centrum van Tiel aan de Binnenmolenstraat waar mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt alle voorkomende werkzaamheden doen.
Onder begeleiding werken deze mensen aan allerlei persoonlijke doelen. Dit kan simpelweg het
koken zijn, maar dit kunnen ook sociale vaardigheden of arbeidsvaardigheden zijn. Onze
ondersteuning is gericht op individuele ontwikkeling met de mogelijkheid om de zelfstandigheid en
het zelfvertrouwen te vergroten.
In de begeleiding zorgen wij ervoor dat er altijd geschoold personeel aanwezig is.
TOV betekent in het Hebreeuws “GOED”. Wij bedoelen “goed” in de breedste zin van het woord.
Goed eten, goede medewerkers, goede sfeer en goede producten. Wij geloven dat ieder mens mooi
en bijzonder is en dat hun kwaliteiten bij ons goed ingezet kunnen worden.
In ons restaurant bepalen mensen zelf hun prijs. Wij willen ons inzetten voor armoede in Tiel en
omstreken. Iedereen betaald bij ons naar eigen vermogen zodat ook mensen die honger hebben of
geen financiële middelen hebben om eens lekker buiten de deur te eten zich ook welkom voelen.
Dit maakt ons concept uniek.
Hoe het inzetten voor armoede dagelijks vorm krijgt leest u onder het volgende kopje.
Lukas 3:11
Als u twee jassen heeft, zei Hij, geef dan één ervan aan iemand die er geen heeft. Als u eten over hebt, geef
het aan iemand die honger heeft.

Ons verlangen met de stichting is om ons dagelijks te kunnen inzetten voor armoede, eenzaamheid
en ziekte.
Dit doen wij door de volgende activiteiten vorm te geven:
- Op dinsdag en donderdagavond vanaf 17:30 kunnen mensen bij ons eten. Dit zijn mensen die
bijvoorbeeld eenzaam zijn, financiële problemen hebben of dakloos zijn.
- Wij verzorgen traktaties op scholen voor kinderen uit bijstandsgezinnen.
- Wij bieden noodhulp op gebied van eten en boodschappen.
- Wij bieden hulp bij financiële en andere administratieve zaken.
- Verschillende wisselende activiteiten die in dit plan beschreven worden.
Deze activiteiten worden betaald uit de opbrengst van ons restaurant. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen
die bij ons koffie komen drinken en 5 euro betalen. De inkoopprijs van koffie is 20 cent per kopje. Er
blijft dan 4,80 euro over voor het goede doel. Hiermee sponsoren zij dus het goede doel.
Tevens zijn wij afhankelijk van giften. Wij hebben mensen nodig die ons maandelijks sponsoren.
Afhankelijk van wat er maandelijks binnen komt, kunnen wij onze activiteiten vormgeven.
We zien steeds meer dat inkomsten stabiel zijn. Er zijn mensen die ons maandelijks steunen wat we
nu kunnen zien als vast inkomen. Dit zorgt ervoor dat we beter kunnen plannen en vooruit kijken dan
vorig jaar. We weten waar we financieel aan toe zijn.
De boekwinkel.
In ons pand is een Christelijke boek en cadeauwinkel gevestigd. De opbrengst hiervan wordt gebruikt
om nieuwe boeken aan te schaffen of om de stichting te ondersteunen.
We hebben ook een leenhoek zodat mensen met een kleiner budget de kans krijgen om een goed
boek te lezen.
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De verschillende projecten in 2019

3.1 Verloop stichting
Omdat we verhuist zijn naar een nieuwe locatie betekent dit ook uitbreiding van activiteiten. Er is
simpelweg meer ruimte gekomen om activiteiten te creëren. Het gebouw wordt door meerdere
mensen gebruikt en er vinden momenteel allerlei verschillende activiteiten plaats.
Wat betreft interkerkelijk samenwerken hebben we een grote stap gemaakt. TOV is nu bekend bij
alle kerken in Tiel en we proberen de kerken zoveel mogelijk bij activiteiten te betrekken. Het
gebouw nodigt uit om veel te organiseren en verschillende partijen doen dat ook. Zo zijn er
gebedsavonden, bijbelstudies maar ook individuele gesprekken met mensen naast onze reguliere
openingstijden. Het aantal bezoekers blijft ook stijgen.
Twee keer per jaar organiseren we een platform avond waarin we overleg hebben met mensen uit
verschillende kerken. We bespreken tijdens deze avonden de interkerkelijke activiteiten en de
inzameling van boodschappen.
We mogen dankbaar terugkijken op een bijzonder jaar waarin steeds meer mensen de weg naar TOV
weten te vinden.
Groei vinden we bij TOV belangrijk. Hier blijven we ook steeds over nadenken.

3.2 Wijziging bestuur van de stichting TOV
Het bestuur is nog steeds een vijf koppig bestuur. Dit zijn mensen uit verschillende kerken in Tiel.
Inmiddels is er een wijziging geweest. Maarten de Moei zet niet langer zijn taken in het bestuur voort
en ook Denise de Moei – Raven heeft het bestuur verlaten. Het bestuur heeft een adviserende rol.

3.3 Boodschappenpakketten
We zijn blij dat we een voedselwinkel hebben kunnen creëren. De producten in de winkel worden
veel gesponsord. We proberen zoveel mogelijk bekendheid te creëren zodat we steeds meer
producten gesponsord krijgen.
Het grootste gedeelte van het jaar hebben we een vrijwilliger gehad die de voedseluitgifte deed. De
stagiaire bij TOV deed de intakes en de evaluatie gesprekken. Op dit moment is de vrijwilliger gestopt
en doen we de voedseluitgifte zelf in samenwerking met onze medewerkers. De gesprekken doen we
ook zelf. Het zou mooi zijn als hier weer een vrijwilliger voor zou komen.
De grens voor een boodschappenpakket voor iemand alleen ligt nu op 40 euro per week en de grens
voor een gezin op 70 euro per week. Dit is niet veranderd ten opzichte van vorig jaar. Als mensen het
pakket niet ophalen krijgen ze drie maanden geen pakket. Na deze drie maanden kijken we opnieuw
of deze mensen nog in aanmerking komen voor een pakket. Ze moeten hiervoor wel zelf contact
opnemen.

3.4 Maaltijden
Twee keer in de week verzorgen wij een driegangen diner. Op dinsdag en donderdag avond.
We koken voor zo’n 40 mensen per avond. Deze avonden worden geleid door vrijwilligers die we
5

hiervoor zorgvuldig hebben uitgekozen. Zo moeten vrijwilligers een christelijke levensovertuiging
hebben en zich betrokken voelen bij de stichting. We werken conform een rooster en verwachten
dat vrijwilligers er zijn op het moment dat zij op het rooster staan.

3.5 Pop- up store
Tot september 2019 hebben we een pop up store gehad in ons oude pand aan de Weerstraat omdat
wij hier nog de huur moesten doorbetalen. Dit is vooral een plek geweest van ontmoeting. Financieel
heeft het weinig opgeleverd, maar we kijken terug op een mooie tijd en een goede samenwerking
met de Molukse gemeente.

3.6 Traktaties
De traktaties die we maken zijn voornamelijk voor kinderen uit gezinnen die bij ons een pakket
ontvangen of bij ons eten. Daarbuiten blijft het lastig om de juiste doelgroep hiervoor te bereiken.

3.7 Thema avonden
Een thema avond wordt af en toe georganiseerd. Afgelopen juni hebben we als TOV nog een thema
avond georganiseerd. Het zou mooi zijn als verschillende kerken dit zouden doen en TOV daarvoor
als ruimte gebruiken. Hier wordt nog niet veel gebruik van gemaakt. We blijven open staan voor
kerken of individuele mensen die een thema avond willen organiseren, maar zullen dit niet snel zelf
doen omdat dit niet zo goed bij de visie van TOV aansluit.
Wel hebben we afgelopen oktober een wonderlijke zondag georganiseerd in samenwerking met
royal mission. Dit was een super gave avond. Verschillende kerken namen hier deel aan en we
hebben hiervoor de ruimte van de magnificat kerk gebruikt.
We hebben deze avond voor mensen gebeden voor genezing en allerlei andere dingen waar mensen
behoefte aan hadden.

3.8 High tea voor vrouwen
Nog steeds organiseren we twee keer per jaar een high tea voor vrouwen uit de bijstand. Ook dit jaar
hebben we dit weer beleefd met elkaar. De magnificat kerk heeft hieraan meegewerkt. Begin 2020
staat er weer een high tea op de planning.

3.9 Gospel café
In 2019 zijn we gestopt met het gospel café. Achteraf bleek er toch niet veel animo voor te zijn en
ook was het lastig om hiervoor beschikbare vrijwilligers te vinden. Hopelijk kunnen we deze activiteit
gewoon af en toe organiseren. Maar dit keert niet meer maandelijks terug.
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3.10 Bijbelstudies
Afgelopen jaar waren de bijbelstudies van de GCI vrij toegankelijk voor bezoekers van TOV. Later
heeft de GCI besloten dat het niet haalbaar is voor hun eigen leden om de bijbelstudies vrij
toegankelijk te houden.

3.11 Mama’s @TOV
In september van dit jaar zijn we begonnen met het mama café. Het doel is ontmoetingen tussen
moeders. Er zijn veel alleenstaande moeders in Tiel en wij vinden het mooi om hier iets voor te
organiseren. Ook oma’s, opa’s , tantes enzovoort zijn welkom. Ontmoeting staat centraal. We zorgen
er steeds voor dat er voldoende vrijwilligers zijn om de moeders te woord te staan en om
onverdeelde aandacht te hebben.

3.12 Kerstdiner
Toch wel het hoogtepunt van het jaar is de kerstmaaltijd. Afgelopen jaar hebben we dit in
samenwerking met de kerken in Tiel gedaan. Tijdens een platform avond is het idee ontstaan om een
eigen ABC restaurant te maken. Zo kreeg iedere kerk een thema en hebben we de kerkzaal
omgebouwd tot groot buffet restaurant. Thema’s als indonesisch, italiaans en hollands kwamen
voorbij en iedere kerk nam op zijn eigen wijze deel aan deze avond. Sommige om te koken,
sommigen om te helpen opruimen. Het was een mooie avond waar 60 mensen deel aan namen.

3.13 Christelijke boekwinkel
In ons pand is Christelijke boekwinkel gevestigd. Het is helaas niet gelukt om dit met vrijwilligers te
draaien. De boeken die er nu staan worden verkocht en boeken die mensen bestellen worden
besteld, maar er wordt geen inkoop meer gedaan voor nieuw materiaal
We hebben ook nog steeds een leenhoek zodat mensen met ieder budget terecht kunnen en er
tijdens de koffie wat gelezen kan worden.
De opbrengst is volledig ten behoeve van de stichting. Ook is het mooi dat we op deze manier
kunnen bijdragen aan een stukje evangelisatie en de christenen in Tiel kunnen dienen door hen
christelijke lectuur aan te bieden.

3.14 Worship avonden
Vanaf januari is het mogelijk dat de worship avonden in ons eigen pand plaatsvinden. Ontzettend
bijzonder vinden wij deze ontwikkeling. We zijn het afgelopen jaar bezig geweest om deze avonden
door verschillende kerken te laten organiseren. Dit gebeurd nu in samenwerking met de Molukse
kerk. Helaas lukt het nog niet echt om een andere kerk dit te laten organiseren. We bidden hoe God
wilt dat we deze avonden vormgeven. Nu organiseren we om de maand zelf de avond en om de
maand organiseert de Molukse kerk de avond. We blijven nadenken en bidden wat het plan is met
deze avonden.
Dat neemt niet weg dat de avonden nog steeds erg bijzonder en mooi zijn. Steeds ontmoeten we
weer nieuwe en andere mensen.
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Financiële verantwoording

De financiële verantwoording wordt opgesteld door de accountant en is in een apart document
verwerkt.
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