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Voorwoord
Voor u ligt het zesde 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. TOV eten betreft de dagbesteding. Want 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.
Alles wat wij dus weggeven aan voedsel en boodschappenpakketten valt onder de stichting. Daarom
zijn deze twee onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar wij zeggen dit om verwarring te
voorkomen en dat ons bedrijf uit twee delen bestaat. Dit jaarverslag gaat over de stichting. Dus over
de gehele dagbesteding wordt verder in dit plan niet meer gesproken.
Iedereen is bij ons welkom. Wij willen ons juist richten op mensen die in onze samenleving niet
zoveel aandacht krijgen.
Het aantal gasten wat TOV weet te vinden is aanzienlijk gestegen. Op dit moment hebben we drie
keer in de week maaltijd avond. In 2020 is dit voor het grootste deel op afhaal georganiseerd in
verband met corona. Met alle maatregelen is het gelukt om veel mensen te helpen met tijdelijke of
structurele hulp op het gebied van levensmiddelen.
Helaas is er door corona een hoop veranderd en hebben wij veel van onze activiteiten stil moeten
leggen.
De financiële situatie leest u in een apart bestand opgesteld door onze accountant. Ook dit is alleen
de financiële situatie van de stichting en dus niet van het bedrijf TOV eten.
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
Tom Polnaya
Martin Hessel
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. Zij werken samen met ons aan
stichting jij bent TOV!
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.
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.
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 en op woensdag middag om 12:45 kunnen mensen bij
ons eten. Dit zijn mensen die bijvoorbeeld eenzaam zijn, financiële problemen hebben of dakloos
zijn.
- 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.
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De verschillende projecten in 2020

3.1 Verloop stichting
In het nieuwe pand is het ons gelukt om activiteiten flink uit te breiden. Helaas werden we dit jaar
geconfronteerd met corona. Vanaf maart liggen onze activiteiten stil. In maart zijn we een poosje
gesloten geweest en hebben we alles via een afhaal loket geregeld. Zo zorgden we ervoor dat
iedereen toch nog geholpen kon worden. Het was een hele aparte tijd en we waren dan ook blij toen
we in mei weer gasten binnen mochten ontvangen.
Veel activiteiten lagen in 2020 stil. Geen high tea’s , geen bijbelstudies, geen thema avonden, geen
platform avonden enzovoort.
In juli hebben wij wel de worship avonden weer opgepakt omdat dit viel onder religieuze
bijeenkomst. Dit is dan ook de enige activiteit geweest.
De kerstmaaltijd hebben we dit jaar bij mensen thuis bezorgd.
Maar wij blijven ondernemend en ook dat zorgt ervoor dat we nog steeds in staat zijn om nieuwe
dingen te bedenken. We zijn open gebleven omdat we de creativiteit hadden om steeds te bedenken
hoe we met de maatregelen toch konden doen wat we het liefste doen.

3.2 Wijziging bestuur van de stichting.
Het bestuur is nog steeds een vijf koppig bestuur. Dit zijn mensen uit verschillende kerken in Tiel.
Inmiddels is er een wijziging geweest. Tom Polnaya is toegevoegd als algemeen bestuurslid en ook
Martin Hessel is toegevoegd als algemeen bestuurslid.

3.3 Boodschappenpakketten
De voedselpakketten lopen door bij TOV. We helpen ongeveer 25 gezinnen. Dit blijft redelijk stabiel.
Er vallen mensen weer weg en er komen weer mensen bij. Verwijzers weten ons beter te vinden
omdat we wat meer bekendheid hebben bij TOV. Mensen worden vooral doorverwezen. Een
enkeling meldt zichzelf aan.
We hebben de uitgifte verplaatst naar de maandag middag omdat dit beter uitkwam voor ons. We
hebben op de maandagmiddag ook een vrijwilliger die dit allemaal regelt. De gesprekken worden
zoveel mogelijk door onszelf gedaan of door onze stagiaire.
De grens voor een boodschappenpakket voor iemand alleen ligt nu op 45 euro per week en de grens
voor een gezin op 75 euro per week. Dit is iets aangepast ten opzichte van vorig jaar. Dat komt
omdat ook de landelijke voedselbank regels elk jaar worden bijgesteld.
We kopen de producten voor het grootste gedeelte zelf in. Brood en aardappelen krijgen we.
Veel kerken helpen mee om houdbare producten te verzamelen. Helaas is dit veel minder geworden
door corona en mensen dus geen kerkdienst hebben.
We merkten tegen het einde van het jaar dat waar het ons was gelukt om heel veel gesponsord te
krijgen we nu weer aangewezen zijn op onze eigen stichting rekening. We hopen dat na de corona
crisis er weer opnieuw wordt ingezameld voor onze voedselwinkel.
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3.4 Maaltijden
Wij verzorgen drie keer in de week een maaltijd. Op dinsdag en donderdag een driegangendiner om
17:30 en op woensdag een warme lunch om 12:45. De woensdag zijn we erbij gaan doen voor de
mensen die in de middag warm eten. Er waren ook mensen die in de winter niet in het donker de
straat op gaan en voor hen was dit een mooie oplossing. Tevens maken dakloze bezoekers hier ook
dankbaar gebruik van. Door corona hebben we dit jaar voor het grootste gedeelte de maaltijd via
afhalen verzorgd. In de tijd dat we open waren konden we een stuk minder mensen ontvangen en is
er ook een deel geweest die het is blijven afhalen. Waar eerder zes mensen aan een tafel konden,
kunnen daar nu twee mensen zitten en dat is ook een stuk minder gezellig. De mensen die voor de
gezelligheid kwamen zijn daarom veel weg gebleven. Hier maakten wij ons wel zorgen om. De
toename van de eenzaamheid heeft ons dit jaar echt veel gedaan
Deze maaltijden worden geleid door vrijwilligers die we 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.
In de tijd dat we de maaltijd verzorgen via afhalen werken we met minder vrijwilligers.

3.5 Thema avonden
Door corona is er dit jaar maar één thema avond georganiseerd. Dit was in oktober met Cocky Drost.
De avond ging over relaties en verbinding.
Verschillende mensen uit verschillende kerken waren hierbij aanwezig.

3.6 High tea voor vrouwen
De high tea voor vrouwen is dit jaar niet georganiseerd in verband met de corona maatregelen.

3.7 Bijbelstudies
Afgelopen jaar zijn er geen bijbelstudies georganiseerd in verband met corona. Wel zijn in september
de voorbereidingen gestart om alpha te organiseren. We hopen dat dit niet online hoeft, maar de
kans is aanwezig dat dit online georganiseerd wordt.

3.8 Mama’s @TOV
Het mama café is door corona niet doorgegaan vanaf maart. Wel is er een leuke ontwikkeling
gekomen. We merkten dat zoveel vrouwen behoefte hadden aan een gezellig samenzijn. We hebben
daarom besloten om één keer per maand een algemene vrouwenochtend te organiseren met een
activiteit. Zo hebben we worsten gemaakt, kleding geruild enzovoort. Helaas kon dit niet meer vanaf
maart, maar de planning is zeker om dit weer te gaan starten.

6

3.9 Kerstdiner
Het kerstdiner hebben we het afgelopen jaar bij mensen thuis bezorgd met behulp van ongeveer 40
vrijwilligers. Iedereen bracht naar twee huishoudens een maaltijd. Mensen die alleen waren konden
ervoor kiezen dat er een vrijwilliger mee zou eten. Deze avond is ontzettend geslaagd. Vrijwilligers
zijn uit hun comfort zone gestapt door bij mensen thuis te eten. Onze bezoekers hebben een
geslaagde avond gehad omdat er iemand kwam mee eten. Dus ondanks de beperkingen kijken wij
met een heel positief gevoel terug op deze avond.
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3.10 Move mountains avonden
Vanaf oktober 2020 zijn wij gestart met move mountains@tov. Het idee om dit door verschillende
kerken te laten organiseren is niet van de grond gekomen. We hebben daarom besloten het echt
vanuit tov te organiseren. We hebben de avonden verplaatst naar zondag en dan één keer in de twee
maanden. Dit gaf ons meer ruimte omdat we nu alles zelf organiseren. We regelen voor deze
avonden ook een spreker. Het doel is om ons uit te strekken naar wonderen. Dit kan genezing zijn,
bevrijding, maar ook bemoediging en profetie. We kijken super positief terug op deze avonden en
hopen dit nog lang te kunnen organiseren.
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Financiële verantwoording

De financiële verantwoording wordt opgesteld door de accountant en is in een apart document
verwerkt.
Het jaarverslag betreft alleen de cijfers van de stichting. Dit kan verwarrend zijn omdat het bedrijf
bestaat uit de stichting en de VOF TOV eten. Kosten voor het pand en personeelskosten zijn daarom
niet mee genomen in het verslag omdat dit geen kosten zijn die de stichting betreft. Mocht je vragen
hebben zijn wij altijd bereid om open en transparant te zijn.
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