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Jaarverslag 2021 MaaltijdMaatje Bunnik   
 
Het doel 
MaaltijdMaatje is de opvolger van het in 2018 opgeheven “Tafeltje Dekje”. 
MaaltijdMaatje brengt met vrijwilligers maaltijden rond voor mensen die niet meer of 
tijdelijk niet meer zelf kunnen koken. 
Zeker voor ouderen is een goede warme maaltijd belangrijk. 
Maar het heeft ook een sociaal doel, soms is de vrijwillige chauffeur voor de oudere de enige 
mens die hij of zij spreekt op die dag. De vrijwillige chauffeurs letten ook op of het goed gaat 
met de oudere. Eenzaamheid is een aandachtspunt. 
De chauffeurs kunnen laag drempelig signalen opvangen en dit doorgeven aan het Centrum 
voor Elkaar als het minder goed gaat.  Hiervoor is er een privacy protocol gemaakt. 
Als iemand een tijdelijk ongemak heeft, bijvoorbeeld een gebroken arm of revalidatie, kan 
het gebruik maken van MaaltijdMaatje ook een uitkomst zijn. 
De maaltijden worden rondgebracht op werkdagen tussen 16.30 en 17.30 uur. 
MaaltijdMaatje is een Partnerschap met Maaltijdservice Krommerijnstreek uit Cothen die de 
maaltijden verzorgt. 
De maaltijden zijn dagelijks gekookt met voornamelijk verse ingrediënten. De maaltijden 
worden door een andere vrijwilligersploeg ingepakt in “warmhoud-dozen” en naar de 
Parkeerplaats  bij de Barbarakerk in Bunnik gebracht, vandaaruit  wordt het door de 
chauffeurs verdeeld.  
Maaltijdservice bespreekt met de deelnemers eventuele wensen ten aanzien van diëten.   
Er is dagelijks keuze uit twee menu’s en er is altijd soep en een toetje bij, dus de mensen 
krijgen een drie gangen diner warm aan huis bezorgd. 
 
De ontwikkeling 
Ondanks en dankzij de Corona groeide het aantal maaltijden dat bezorgd kon worden in 
2021 gestaag. De steeds betere bekendheid is daar zeker ook debet aan, hiertoe waren er in 
2021 contacten met het Centrum voor Elkaar en de zorgorganisaties.  
Ook is MaaltijdMaatje opgenomen in de site “BunnikSamen”. 
In getallen:      2020   Bezorgde maaltijden 2210   Aantal ritten  214  (8 maanden) 
                          2021   Bezorgde maaltijden 4702   Aantal ritten  422 
Naast de vaste klanten neemt het aantal tijdelijke gebruikers (bijvoorbeeld tijdens 
revalidatie) toe.  Van de deelnemers waarmee we in 2020 begonnen is nog 60% deelnemer. 
Tijdens de vakantie van Maaltijdservice Krommerijnstreek is twee weken gewerkt met 
gekoelde maaltijden die door de mensen met een magnetron konden worden verwarmd. 
Voor de koeling stelde QuaRijn kosteloos koelcapaciteit beschikbaar. De Chauffeurs gaven zo 
nodig aanwijzingen over de bereiding in de magnetron. Alles verliep goed. 
Voor het overladen van de maaltijden waren wij ruim een jaar te gast op de parkeerplaats 

van Broekies, waarvoor dank. In oktober werd weer verhuisd naar de 
parkeerplaats van de Barbarakerk, met dank aan de parochie, die plaats 
is voor ons gunstiger. 
Ook werd een nieuwe kast geplaats voor de warmhoud-dozen. 
 
Door goede afspraken betreffende mondkapjes en afstand houden, 
overeenkomstig de richtlijnen van de RIVM, heeft de bezorging van de 
maaltijden altijd door kunnen gaan. 
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De organisatie 
Begin 2021 is de organisatie verder geformaliseerd. 
De VOG-verklaring is samen met Krachtig Krommerijn vereenvoudigd en doorgevoerd. 
Daarnaast is middels onze Samenwerkingsovereenkomst met Krachtig Krommerijn de 
verzekering van de Vrijwilligers en de ANBI-status definitief geregeld. MaaltijdMaatje wordt 
uitgevoerd door 12 chauffeurs en  1 coördinator, bijgestaan door een van de chauffeurs als 

sparring-partner.  
Door de corona-regels zijn we helaas maar twee 
keer fysiek bij elkaar geweest.  
De eerste maal, midden in de zomer, toen de 
Corona-regels dit toelieten, is ons door 
Maaltijdservice Krommerijn een gezellige 
vrijwilligers-borrel bij het Wapen van Bunnik 
aangeboden.  
 
 
 

De tweede maal was zakelijk in het clubhuis van Midlandia. 
Het was gezellig, maar er werden vooral zaken geregeld. 
Ook werd er een WhatsApp groep gemaakt voor de 
chauffeurs, zodat we snel kunnen reageren op problemen. 
De echte team-spirit bleek toen er door corona en ziekte 
twee chauffeurs uitvielen en de open plaatsen binnen twee 
dagen werden waargenomen door collega’s. 
 
De Financiën 
MaaltijdMaatje wil zonder gemeentelijke subsidie werken, helaas is het structureel werven 
van sponsoren dit jaar wegens de Corona niet van de grond gekomen. Via Krachtig 
Krommerijn liften wij mee met de ANBI status, giften aan ons zijn dus inmiddels voor de 
belasting aftrekbaar.  De chauffeurs rijden voor eigen rekening en krijgen geen vergoeding 
voor de auto. 
Wij kregen twee maal een éénmalige donatie samen € 265,- . 
Onze uitgaven zijn: € 200,- voor de website en € 70,-  voor uitgaven als: bloemen, kaarten 
voor zieken, zaalhuur enz.  Wij eindigen met een negatief saldo van € 5,- 
Voor het komend jaar hebben wij een fonds benaderd en gaan wij actief sponsoring zoeken. 
Gelden (fooien), die expliciet gegeven worden voor de chauffeurs, worden besteed aan een 
jaarlijkse gezellige bijeenkomst van de chauffeurs. 
 
Henk van de Hoef   
Coördinator 

 


