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Inleiding
In 2009 heeft de stichting Natuur, Tijd en Tafel (NTT) zich gericht op de uitvoering van de pilot Tijd
voor Eten op de basisschool het Koggeschip. Van de GGD Amsterdam hebben we daarvoor een
subsidie ter beschikking gekregen van € 62.000,‐.
Daarnaast hebben we samen met Greenwish een document gemaakt, waarin uitgebreid wordt
beschreven volgens welke activiteiten en processen Tijd voor Eten moet worden uitgevoerd op
basisscholen. Dit document vormt de basis voor een verdere opschaling van het project.
Tenslotte heeft de stichting een belangrijke bijdrage geleverd aan het beleidsadvies ‘Lunchen op
scholen’, dat geresulteerd heeft in het uitbrengen van ‘De lunchwaaier’.
1.Activiteiten in 2009
Opdracht van de GGD Amsterdam
1.1. Tijd voor Eten op het Koggeschip
In opdracht van de GGD Amsterdam is de stichting NTT in 2009 gestart met de uitvoering van de pilot
Tijd voor Eten op het Koggeschip. Dit heeft veel tijd en aandacht gevergd van de voorzitter Catharina
Verveer. Zo was de financiering van het personeel en de inkoop van de ingrediënten niet afdoende
geregeld. Catharina Verveer heeft getracht de financiering van het salaris van de
projectmedewerkster S. van Zijl te verbeteren door aan het schoolbestuur KBA te verzoeken de
totale financiering van het salaris op zich te nemen. Dit is helaas niet gelukt en hebben we moeten
besluiten de aanvulling op het salaris met ingang van 1 juli 2009 stop te zetten.
De inkoop van de ingrediënten gebeurde gedeeltelijk bij Mijn Boer en gedeeltelijk bij de lokale
supermarkt. Het Vlaams Broodhuys leverde het brood op basis van de kosten van het vervoer. Deze
manier van werken bleek te duur en leverde teveel administratieve romplomp op, die niet adequaat
kon worden verwerkt door de projectmedewerkster. Ze was daarin niet geschoold. Catharina
Verveer en Doris Voss hebben ervoor gezorgd, dat de inkoop van ingrediënten en
schoonmaakmiddelen in het vervolg via de groothandel worden gedaan. Hierdoor kon een exacter
beeld worden verkregen van de daadwerkelijke kosten van het project. Tenslotte is de vloer van de
keuken aangepast aan de eisen van de horeca en wordt een oven aangeschaft .
De samenwerking met het ROC is in het afgelopen jaar wel verbeterd, maar de toelevering van de
stageairs koks en de bediening door het ROC is nog onvoldoende. Hierover moeten nieuwe afspraken
gemaakt worden.
De reacties van kinderen en ouders op de pilot zijn onverminderd positief. Daarom heeft de school
besloten om op eigen kracht door te gaan met de activiteit. De GGD zal de school helpen met de
financiering en NTT zal Doris Voss nog een half jaar beschikbaar stellen voor organisatie en advies.
De pilot onder verantwoordelijkheid van NTT is gestart op 1 januari 2009 en is afgerond met ingang
van 1 februari 2010.
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Hieronder volgen een aantal conclusies:
‐

Bij de voorbereiding van de pilot in 2008 is te weinig aandacht besteed aan het opzetten van
een goede organisatie en financiering.

‐

De samenwerking met het ROC is onvoldoende en moet worden verbeterd.

‐

Er moet voldoende gekwalificeerd personeel worden ingezet. Betere begeleiding van de
vrijwilligers.

‐

Het bewaken van de kwaliteit van Tijd voor Eten blijft een punt van aandacht.

‐

Tijd voor Eten blijkt een goede formule te zijn om gezond eten onder de aandacht van
ouders, leerkrachten en kinderen te brengen.

1.2. Franchise formule Tijd voor Eten
NTT heeft aan de stichting Greenwish de opdracht gegeven om de franchise formule van Tijd voor
Eten te documenteren. In 2009 is een uitgebreid en nauwkeurig uitgewerkt verslag van de
activiteiten, die nodig zijn door Greenwish opgesteld. Dit document zal op de website van NTT
gepubliceerd worden. Een gecomprimeerde, samenvattende versie zal in de vorm van een folder
uitgebracht worden, die op de scholen zullen worden uitgedeeld. De folder wordt vergezeld van een
dvd, waarop helder te zien is wat Tijd voor Eten in de praktijk betekent. De documenten en de dvd
zullen in het voorjaar aan VROM worden gepresenteerd. Daarna worden ze verspreid.
1.3. Eten op scholen, ‘De lunchwaaier’
Catharina en Doris hebben in 2009 aan de stuurgroep Tijd voor Eten/lunchen op scholen op scholen
deelgenomen. De stuurgroep, waarin vertegenwoordigers van alle betrokken disciplines zitting
hadden, heeft de pilot Tijd voor Eten op het Koggeschip begeleid en de ontwikkeling van lunchen op
scholen aangestuurd. Catharina heeft deelgenomen aan de projectgroep Lunchen op scholen, waarin
de daadwerkelijke vormgeving van lunchen op scholen is gemaakt in de vorm van een boekje met de
titel De Lunchwaaier. De lunchwaaier is na de zomervakantie aan alle basisscholen van Amsterdam
aangeboden.
1.4. Overige activiteiten
Koggeschip
Het verbeteren van de pilot op het Koggeschip heeft gedurende 2009 veel tijd en aandacht van
Catharina en Doris gevergd.
Werkgeverschap
Daarnaast heeft Catharina veel tijd moeten steken in het uitoefenen van haar werkgeverschap. Ze
heeft een pensioen voor Doris aangekocht en gezorgd voor een spaarregeling. Ze heeft de
werkbegeleiding geïntensiveerd en functioneringsgesprekken gehouden. Een gesprek is uitgesteld,
omdat de dochter van Doris in november en december ziek is geworden. De behandeling heeft een
aantal weken in beslag genomen. Doris heeft hiervoor al haar verlof en overuren van 2009
opgenomen.
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Proefrondjes
Tijdens de herfst heeft Doris op 2 scholen, De Kleine Reus en Cremerschool een proefrondje
georganiseerd. Op De Kleine Reus met de formule, … en op de Cremerschool de formule soep met
brood. Afgesproken was om op drie scholen een proefrondje te organiseren. Het derde proefrondje
zou in november 2009 plaatsvinden. Doris heeft dit wegens omstandigheden met haar dochter niet
kunnen uitvoeren. We zijn van plan om het derde proefrondje alsnog tijdens de Boekenweek in
maart te organiseren.
1.5. Promotie en acquisitie
Doris heeft een aantal malen een presentatie gegeven over het project Tijd voor Eten. Daarnaast
heeft ze contacten gelegd met De Baak en de raadscommissie.
1.6 Bestuur
De penningmeester heeft wegens persoonlijke omstandigheden niet kunnen functioneren. Catharina
heeft waargenomen. De penningmeester heeft onlangs besloten om terug te treden. We zijn op zoek
naar een nieuwe penningmeester. Het bestuur bestaat per 1.2.2010 uit Catharina Verveer (voorzitter
en wnd. Penningmeester), Walter Abma (lid) en vacature. Doris Voss is uitvoerend secretaris.

2. Plannen voor 2010
1. Met de GGD Amsterdam zijn we overeengekomen om de advies en organisatie activiteiten
op het Koggeschip tot 1 juli voort te zetten.
2. In het voorjaar zal het derde proefrondje op de … school worden uitgevoerd.
3. De franchise formule, folder en de dvd zullen in het voorjaar aan VROM gepresenteerd
worden. Vervolgens verspreiding over de basisscholen.
4. Doris zal verder uitvoering geven aan de aanvulling en uitbreiding van het bestuur van NTT
en samen met Walter Abma een vriendenkring voor Tijd voor Eten opzetten.
5. Om onze activiteiten verder uit te kunnen breiden vragen we subsidie aan bij de provincie
Noord‐Holland. Ook willen we nauw gaan samenwerken met de stichting Landzijde, die in
Osdorp een groot complex voor natuureducatie, zorg en voedselteelt ontwikkelt.
Conclusies
‐

We hebben met uitzondering van het derde proefrondje onze gestelde doelen gehaald.

‐

We zullen nog veel werk moeten verzetten om een vervolg te kunnen geven aan onze
activiteiten. De continuïteit is nog niet gewaarborgd.

‐

We hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van het project ‘Lunchen
op scholen’.
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Stichting Natuur, Tijd en Tafel
De voorzitter,
Catharina Verveer‐Slijper

Secretariaat:
Doris Voss
Valeriusstraat 221/2
1075 EZ Amsterdam
Tel.: 06‐414 931 99
Website: www.tijdvooreten.nl
E‐mail: info@tijdvooreten.nl
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Bijlagen:
‐Financieel verslag 2009
‐Afschrift Kamer van Koophandel
‐Afschrift statuten stichting Natuur, Tijd en Tafel

Subsidies en donaties
‐Subsidies
GGD Amsterdam
Proeftuin Amsterdam
Ministerie van VROM
‐Fondsen
VSB fonds
‐Bedrijven
Het Vlaams Broodhuys

Jaarverslag NTT 2009

Pagina 6

