
 
 
   “Samenwerking op basis van    
     vertrouwen” 
 

Inleiding 
Maaltijdservice Kromme Rijnstreek en MaaltijdMaatje Bunnik zijn een Partnerschap aangegaan om 
samen in de dorpskern Bunnik maaltijden te bezorgen voor ouderen en gehandicapten. 
Beiden hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid voor hun aandeel en daar boven een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het gehele product. 
Hier onder verstaan we de kwaliteit van de maaltijden, de variatie en zo nodig het maatwerk ten 
behoeve van diëten. Daarnaast het tijdig bezorgen en het contact met de cliënten. 
 
MaaltijdMaatje Bunnik is een vrijwilligersorganisatie. De rechtspersoonlijkheid wordt ontleend aan 
de samenwerking met Krachtig Krommerijn. MaaltijdMaatje Bunnik werkt zonder gemeentelijke 
subsidie.  De kosten worden gedekt uit sponsoring en giften. 
MaaltijdMaatje Bunnik heeft een of enkele coördinatoren die samen de organisatie, de 
communicatie, de borging van de continuïteit en de regeling met de vrijwilligers verzorgen. 
Voor een aantal zaken is het in belang van de betrokkenen dat MaaltijdMaatje Bunnik rechtspersoon 
is of althans dat dit overeenkomstig geregeld is. 
MaaltijdMaatje Bunnik heeft daartoe Partnerschap gesloten met Krachtig Krommerijn. 
Concreet is daarmee voor MaaltijdMaatje Bunnik het volgende geregeld: 

1. De VOG voor de Chauffeurs wordt door Krachtig Krommerijn geregeld na aanvraag en 
inlevering van de benodigde gegevens. 

2. MaaltijdMaatje valt onder de ANBI regeling van Krachtig Krommerijn hierdoor is belasting- 
aftrek voor donateurs en uitvoerenden mogelijk. 

3. MaaltijdMaatje valt onder de gemeentelijke vrijwilligersverzekering 
4. MaaltijdMaatje gebruikt de gedragscode en het aannamebeleid van Krachtig Krommerijn. 

Deze opsomming is niet limitatief, in gezamenlijk overleg kunnen hier onderwerpen aan worden 
toegevoegd. 
MaaltijdMaatje Bunnik is bij uitstek een uitvoerende organisatie, de besluitvorming daarbinnen vindt 
plaats tussen de Coördinator(en) en de chauffeurs. 
Daar waar het gaat over zaken die de rechtspersoonlijkheid betreffen vindt de besluitvorming plaats 
in overleg met Krachtig Krommerijn. 
Beide partners voelen zich ervoor verantwoordelijk de doelstelling van MaaltijdMaatje te realiseren 
en streven er naar in consensus tot besluitvorming te komen. Beide organisaties kunnen voorstellen 
inbrengen betreffende de realisatie van de doelstelling. 
Beide partners informeren elkaar actief omtrent zaken die de uitvoering van de doelstelling wezenlijk 
beïnvloeden. 
MaaltijdMaatje Bunnik brengt haar Jaarverslag ter kennis van Krachtig Krommerijn. 
Krachtig Kromme geeft aan welke bestuurder contactpersoon is voor de Coördinator van 
MaaltijdMaatje Bunnik. 
Bij geschillen wordt de hulp ingeroepen van een onafhankelijke, door beide partners geaccepteerde 
persoon. 
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