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Inleiding

Als u vraagt wat voor ons het hoogtepunt van 2017 was, ben ik geneigd om de opening van ons
vijftigste Resto te noemen, verricht door Koningin Máxima. In Lelystad hebben ze het er nog over.
Dat dit jaar onze KinderResto’s overal in het land als paddenstoelen uit de grond schoten, is ook al
zo’n mijlpaal. Er draaien inmiddels KinderResto’s in meer dan twintig steden. In 2017 hadden we
bovendien een primeur met onze sociale foodfestivals. Neerstrijken op een picknickkleedje met goed
gezelschap en lekkere hapjes en drankjes kunnen verkrijgen, die ook nog eens betaalbaar zijn, was
voor ons en alle andere sociale wijkinitiatieven ook een nieuwe activiteit. Laten we hopen dat dit een
nieuwe trend wordt. Allemaal mooie momenten die van 2017 een jaar maken dat we niet snel zullen
vergeten.
2017 was ook een verdrietig jaar. In september kwam Elly van Kooten ons te ontvallen, totaal
onverwacht. Als voorzitter van de raad van toezicht heeft zij zich met hart en ziel ingezet voor een
stevige verankering van Resto VanHarte in de buurten en steden. Daar hebben we onder haar hoede
in 2017 grote stappen in gemaakt.
Het aantal gasten dat we mochten verwelkomen, nam toe met twaalf procent. Mede dankzij het
BuurtBoost-project dat we dit jaar hebben afgerond en de groei van het aantal KinderResto’s. Ook de
ontwikkeling van het aantal Resto’s in het land zette door – 57 locaties hebben we inmiddels. De
vrijwilligers die de Resto’s runnen, hebben steeds minder ondersteuning nodig vanuit het VanHarte
Centrum. Dat is een goede ontwikkeling. De lokale Restoteams hebben als geen ander feeling met
wat er speelt in de buurt.
Meer mensen aan onze eettafels, minder eenzaamheid. Daar maken we ons ook in 2018 hard voor.
We kunnen inmiddels terugvallen op dertien jaar ervaring in het activeren van buurten en het
terugdringen van sociaal isolement. En hebben een hechte band opgebouwd met gelijkgestemde
maatschappelijke partners, bedrijven en buurtinitiatieven. Voor hun steun zijn we hen zeer
erkentelijk.
Ten slotte een dankwoord aan onze vrijwilligers. Jullie maken van elke Resto-avond weer een feestje
en steken met jullie enthousiasme, bevlogenheid en vakmanschap buurtgenoten aan om hetzelfde te
doen. Zo worden buurten steeds socialer, mooier en hechter en bannen we eenzaamheid uit. En dat
alles door mensen samen te brengen rondom de eettafel. Een eeuwenoud principe dat ook nu nog
effect heeft.
In dit document vindt u de inhoudelijke en financiële verslaglegging van onze Resto VanHarte
activiteiten in 2017.
Met hartelijke groet,

Rob Kars
Directeur/bestuurder Resto VanHarte

Resto VanHarte is vanaf maart 2016 opgenomen in de databank Sociale Interventies van Movisie.
https://www.movisie.nl/nieuwsbericht/interventie-resto-vanharte-beoordeeld-goed-beschreven
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Resto VanHarte Reimerswaal

Resto VanHarte in Yerseke
Sinds april 2015 worden er Resto-avonden georganiseerd in Yerseke. Met dank aan de inzet van onze
vrijwilligers bieden wij voor inwoners van de gemeente Reimerswaal gezellige Resto-avonden in
Woonzorgcentrum Moerzicht. (iedere laatste vrijdag van de maand met plaats voor ca. 70 gasten).
Met de centrale ligging, de professionele keukens en de goede (rolstoel) toegankelijkheid is dit een
goede bereikbare locatie. In Resto VanHarte Yerseke komen gasten van alle leeftijden met een
diversiteit aan achtergronden. Er is grote belangstelling geweest voor de avonden en er zijn er veel
gasten geweest.
In 2016 hebben we meer gasten ontvangen dan we vooraf hebben gehoopt waardoor we meer
inkomsten verkregen hebben uit maaltijden dan aanvankelijk begroot. Met het bedrag wat over was
van de subsidie van 2016 is met Gemeente Reimerswaal afgesproken dat we in 2017 extra avonden
zouden organiseren. Naast de 12 avonden die gesubsidieerd waren voor 2017, zijn er van het restant
van de subsidie in 2016 nog 4 extra avonden georganiseerd in 2017.
Een greep uit de activiteiten
In 2017 zijn er diverse thema-avonden georganiseerd met thema’s, artiesten, of sprekers van
organisaties die passend zijn bij de behoeften en interesses van de gasten.
Bijvoorbeeld een Syrische avond op 26 mei waarop een trouwe vrijwilligster uit Syrië het menu heeft
samengesteld. Onder het genot van de maaltijd genoot zij er enorm van om met een fotopresentatie
en muziek de gasten iets van haar land en cultuur aan de gasten te kunnen laten zien. De gasten
genoten van de maaltijd en er was aandacht voor het verhaal van de vrijwilligster wat heeft
bijgedragen aan uitwisseling en wederzijds begrip.
Ook bieden de Resto-avonden een platform voor organisaties en bedrijven om bekendheid te geven
aan hun activiteiten en/of met voor hun relevante doelgroep in contact te komen.
Bijvoorbeeld de thema-avond op 28 juli waarop Jordan van Langevelde, coördinator sport en
beweging van de afdeling Samenleving kwam vertellen over het wandelproject ‘Elke Stap telt’:
bedoeld om in beweging te blijven, maar ook voor de sociale contacten.
Een uitgebreid overzicht van activiteiten is te vinden in hoofdstuk 3.
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Wat hebben we in 2017 bereikt in Resto VanHarte Zorgcentrum Moerzicht?
In 2017 hebben we in totaal 1.189 ontmoetingen gerealiseerd. waarvan 152 maaltijden zijn genuttigd
door vrijwilligers.
Hoe hebben de gasten en vrijwilligers Resto VanHarte ervaren
Hieronder een greep uit de resultaten van de jaarlijkse klanttevredenheidsenquêtes. Percentages zijn
gebaseerd op de enquête onder gasten bij Resto VanHarte Yerseke (N=52) en vrijwilligers totaal
landelijk (N=171).
Wat bereikten we bij onze gasten?
38% heeft nieuwe vrienden gemaakt bij Resto VanHarte
65% onderneemt met deze nieuwe vrienden activiteiten buiten Resto VanHarte
25% heeft mensen ontmoet met een andere culturele achtergrond bij Resto VanHarte
54% heeft mensen ontmoet uit andere leeftijdsgroep tijdens Resto VanHarte bezoeken
83% is op de hoogte van de organisaties in de wijk
82% doet activiteiten in de wijk
50% heeft meer contacten met buurtgenoten sinds Resto VanHarte bezoeken
83% doet aan beweging sinds Resto VanHarte
Wat bereikten we bij onze vrijwilligers totaal landelijk?
29% ervaart positieve verandering op het CV
36% voelt zich zekerder over eigen kunnen
30% voelt zich minder eenzaam
74% ervaart een positieve bijdrage aan de samenleving
41% heeft veel kennis en vaardigheden opgedaan
60% is meer betrokken bij andere mensen
80% kan zelfstandig taken uitvoeren en initiatief nemen
91% werkt met plezier bij Resto VanHarte
56% durft meer mening te geven en vragen te stellen
63% heeft geleerd effectiever samen te werken
74% heeft nieuwe vrienden gemaakt bij Resto VanHarte
Ambities voor 2018 en verder
Resto VanHarte zet zich actief in op schaalvergroting om meer bewoners in de verschillende plaatsen
in Zeeland te bereiken en daarmee onze impact te vergroten. Gezien de grote vraag gaan we naast
maandelijkse avonden in Yerseke vanaf september 2018 ook maandelijkse avonden in Krabbendijke
verzorgen.
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Activiteitenkalender

In het VanHarte Meedoenprogramma staan een aantal thema’s centraal;
- Ontmoeting: contact met anderen voorkomt eenzaamheid en doet groeien;
- Perspectief op werk en scholing: door het aanbieden van werkervaringsplekken en stages;
- Gezonde levensstijl: we bereiden gezonde maaltijden, organiseren sportieve activiteiten en geven
regelmatig informatie over gezond leven, eten, sport en beweging;
- Financiële zelfredzaamheid: door o.a. het bieden van budgetcursussen en tips;
- Samenredzaamheid: Resto VanHarte stimuleert gasten elkaar te helpen problemen op te lossen.
- Maatschappelijke betrokkenheid: aandacht bij lokale bedrijven en organisaties
Er waren naast lokale projecten ook veel projecten die landelijk de aandacht trokken en veel mensen
naar de Resto’s brachten.
Kom Erbij actie
‘Kom erbij! was onze hartenkreet tijdens de Week tegen de Eenzaamheid, de Dag van de Mantelzorg
en tijdens de donkere dagen voor Kerst. Resto VanHarte heeft middels ‘Kom erbij!’ dinerbonnen
aandacht gevraagd voor mensen die eenzaam zijn. Voor mensen die het gevoel hebben er alleen
voor te staan is de drempel om naar een sociale eettafel zoals Resto VanHarte te gaan vaak te hoog.
Als ze eenmaal na een warm welkom bij Resto VanHarte aangeschoven zijn is onze ervaring dat deze
mensen daarna wél alleen durven te komen. De onderlinge band en het gegroeide zelfvertrouwen
maakt een wereld van verschil. Daarom hebben wij onze gasten, buurtbewoners en alle
Nederlanders aangemoedigd om vooral die alleenstaanden en ook mantelzorgers uit te nodigen en
mee te nemen naar een Resto VanHarte avond. Ook hebben wij al onze landelijke en lokale
maatschappelijke partners (media, scholen, gemeente, maatschappelijke organisaties en
bedrijfsleven) gevraagd om mee te helpen met de verspreiden van de dinerbon. De nieuwe gast
mocht gratis mee eten. De actie was een succes! Landelijk maakten duizenden mensen gebruik van
de Kom Erbij dinerbonnen en in Zeeland hebben wij in een relatief korte tijd ook vele nieuwe gasten
mogen verwelkomen.
De Cook-off
Dinsdag 31 oktober organiseerde Resto VanHarte voor de tweede keer de landelijke kookwedstrijd
voor haar vrijwilligers in de Kookfabriek in Amsterdam. Met deze kookwedstrijd biedt Resto
VanHarte het talent dat zij in huis heeft een podium. Twaalf Resto VanHarte vrijwilligersteams uit
heel Nederland gingen de strijd met elkaar aan om het Gouden Schort. Het team uit Alkmaar won
voor de tweede keer op rij de wedstrijd overtuigend met een bijzonder menu van onder andere
Samosa’s met gehakt en zoete aardappel. De volgende dag was het team te zien in RTL Koffietijd.
Er was een deskundige jury die bestond uit foodstyliste Hester Oppedijk van Veen, food en lifestyle
blogger Kelly Camfferman en Keng Vichianrat, Chef de Cuisine van het InterContinental Amstel
Amsterdam. De Chef de Cuisine: “Ik wil alle teams complimenteren.
Het hoofdingrediënt was lamsnek en dat is moeilijk
vlees om goed te bewerken. Toch is het allen gelukt om
een heerlijk hoofdgerecht op tafel te zetten. Het Resto
VanHarte team uit Den Haag is hierin het beste
geslaagd, zij kunnen zo bij mij aan de slag in de
keuken.” Op de foto is team Zeeland te zien die bezig is
de maaltijd te bereiden. Team Zeeland bestond uit een
groep enthousiaste vrijwilligers uit Yerseke en
Middelburg die gezamenlijk naar de cook-off zijn
gekomen en samen voor de jury hebben gekookt.
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Hieronder volgt een aantal activiteiten die hebben plaatsgevonden in Resto VanHarte Moerzicht Yerseke in 2017
Er zijn in totaal 16 Resto-avonden uitgevoerd in 2017. Naast de 12 avonden die gesubsidieerd waren voor 2017, zijn er van het restant van de subsidie in
2016 extra avonden georganiseerd op 13 juli, 14 september, 12 oktober en 16 november.

Datum

Thema
Muzikale avond met
Dick Koomen

27-1-2017
Chocolaterie Ticho op
bezoek
24-2-2017

31-3-2017

28-4-2017
26-5-2017

30-6-2017

Informatieve avond
over de Oosterschelde
en het
Oosterscheldemuseum
Reimerswol en
Koningsdag

Syrische avond

Kom Erbij en eet
gezellig mee

Verslag
Gastenaantallen
Vanavond zorgde Dick Koomen voor de muzikale omlijsting tijdens het diner. Bekende liedjes van
80
vroeger en nu. Het was wederom een geslaagde en drukke avond, waarbij de vrijwilligers weer
enthousiast en hard gewerkt hebben. ‘s middags kregen de vrijwilligers nog een workshop HACCP
van Sodexo aangeboden, waarvan ze allemaal een certificaat zullen ontvangen.
Jim van chocolaterie Ticho uit Yerseke kwam vanavond vertellen over het proces van chocolade
89
maken en thee verwerken. Daarnaast bracht hij voor alle gasten nog een leuke verassing mee,
twee verpakte bonbons voor iedereen. Wederom een geslaagde en weer volledig bezette avond
vandaag. Nog steeds nieuwe gezichten erbij en leuke ontmoetingen onderling.
Cees de Vries kwam vandaag vertellen over de geschiedenis van Reimerswaal en het
Oosterscheldemuseum in Yerseke. Daarbij mooie beelden van vroeger tussen de gangen door van
een heerlijk diner bereid door de vrijwilligers. Wederom was deze avond weer volledig vol
gereserveerd en schoven er weer nieuwe gezichten aan tafel.
2 dames van het project Reimerswol hebben gasten verteld over hun activiteiten. Breisters met
levenslange ervaring in dit oude ambacht maken hele mooie breiproducten. Alle ontwerpen van
Reimerswaal zijn geïnspireerd op het Zeeuws erfgoed en helemaal volgens de mode van nu. De
koper koopt een mooi handgemaakt product en draagt bij aan een fijner samenleven in
Reimerswaal. Ieder item draagt een kaartje met de naam van de maker. Dit kaartje stuurt de
koper als bedankje terug naar de breister. Ook hielden we nog een loterij met een aantal mooie
breiproducten. Verder hadden we nog een koninklijk diner en taart i.v.m. de opening van ons 50e
Resto. kortom, wederom een zeer geslaagde avond in Yerseke.
Vanavond heeft een trouwe vrijwilligster uit Syrië het menu samengesteld en hebben we Syrisch
gegeten. Ook had zij een fotopresentatie met muziek bij zich over Syrië. Een mooie en bijzondere
avond, waarvan de vrijwilligster enorm heeft genoten om iets van haar land en cultuur aan ons en
de gasten te hebben kunnen laten zien.
Gasten zijn gevraagd om alleenstaanden/mantelzorgers uit te nodigen en mee te nemen naar de
Resto-avond. Een gezellige maaltijd met buurtbewoners en nieuwe ontmoetingen. Iedereen uit de
Gemeente Reimerswaal was van harte welkom om aan te schuiven.
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13-7-2017

28-7-2017

Extra Resto-avond in
Yerseke: een Franse
avond
Project Elke Stap Telt
en de vrijwilligers in
het zonnetje gezet

25-8-2017

Muzikale avond met
Jos Houzager

14-9-2017

Extra Resto-avond in
Yerseke
Mosselavond en
muziek van GoedHart
Extra Resto-avond in
Yerseke
Gezellige avond in
Yerseke

29-9-2017
12-10-2017
27-10-2017

16-11-2017
24-11-2017
29-12-2017

Een Franse avond met een Frans diner, Franse chansons en een quiz over Frankrijk waar iedereen
fanatiek aan mee deed. Een geslaagde en gezellige extra Resto-avond in Yerseke.

53

Jordan van Langevelde, coördinator sport en beweging van de afdeling Samenleving van de
Gemeente vertellen over het wandelproject ‘Elke Stap telt’. Bedoeld om in beweging te blijven,
maar ook voor de sociale contacten een mooi initiatief. Verder hebben we de vrijwilligers
vanavond extra in het zonnetje gezet met een kleine attentie als dank voor hun altijd enthousiaste
inzet iedere maand.
Jos heeft deze zomer een muzikale toer gemaakt langs verschillende Resto's in het land. Hij komt
zelf uit Vlissingen en vond het daarom leuk om zijn toer vanavond bij ons af te sluiten. Verder
hadden de vrijwilligers weer heerlijk gekookt en was het weer een gezellige avond in Yerseke, die
ook weer helemaal vol zat.
Een gezellige maaltijd met buurtbewoners en nieuwe ontmoetingen.

86

Een heerlijk mosselmenu met mosselen die we aangeboden hebben gekregen van Zeelands
Roem. Tijdens het diner speelde Goedhart muziek met bekende oude nummers.
Vanavond weer nieuwe gezichten aan tafel met mooie ontmoetingen en een heerlijk diner bereid
door de enthousiaste vrijwilligers
Een druk bezochte avond met meer dan 90 mensen aan tafel. Ook werd er nog een verjaardag
gevierd van 1 van de bewoners van Moerzicht die met de familie bij ons kwamen eten. Met z'n
allen hebben we vrolijk gezongen. De vrijwilligers hebben weer hard gewerkt om de gasten een
mooie avond te bezorgen.
Exra Resto-avond
Vanavond weer nieuwe gezichten aan tafel met mooie ontmoetingen en een heerlijk diner bereid
Yerseke
door de enthousiaste vrijwilligers
Resto-avond in Yerseke Vanavond weer nieuwe gezichten aan tafel met mooie ontmoetingen en een heerlijk diner bereid
door de enthousiaste vrijwilligers
Oudejaarsdiner met
Ter afsluiting van het jaar een extra feestelijke avond met een 4-gangendiner en een bingo. De
Bingo
gasten en vrijwilligers genoten weer enorm en aan het einde van de avond hebben we met z'n
allen geproost op het nieuwe jaar met een glaasje glühwein, waarbij iedereen zelfs spontaan ging
staan. Ook deze avond was weer helemaal vol gereserveerd!
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Overzicht vrijwilligers 2017

Overzicht vrijwilligers Yerseke 2017
Soort unieke vrijwilligers

RESTO VANHARTE YERSEKE
Totaal

Participatie inburgering Reintegratie

0

3

1

beroepsgerichte stagiaires
VMBO MBO
HBO

0

0

MaS

0

Halt

0

Reclassering Wajong

0

0

Wijkbewoners Bedr.leven *

0

10

0

Participatie: mensen (met of zonder beperking) die maximaal 2 tot 3 dagdelen/dagen meehelpen in het Resto omdat ze ondersteund vanuit een bepaalde organisatie moeten
Inburgering: mensen die vanuit een inburgeringstraject of taalstage via een instantie voor een bepaalde periode mee moeten helpen.
Beroepsgerichte stages: leerlingen die in het kader van hun vmbo, mbo of hbo opleiding een gerichte stage lopen of een onderzoekje doen. De AKA opleiding is hierbij een
MBO viveau 1 opleiding. Voor de MBO stages heeft het Resto een Erkenningscertificaat als leerbedrijf nodig. Zie voor de diverse bureau's het handboek bijlage 12.1
Maatschappelijke Stages (MaS): een stage , schooljaar 2011-2012 voor het eerst verplicht voor het voortgezet onderwijs (VO) d.w.z. VMBO, Havo en VWO.
Halt: Jongeren van 12 tot 18 jaar, die zijn aangehouden voor bijvoorbeeld vernieling, winkeldiefstal, overlast met vuurwerk of die veel spijbelen, kunnen de keus krijgen: naar de
Reclassering: alle taakgestraften van 18 jaar en ouder
Wajong: werkregeling voor jonggehandicapten met regels voor jongeren tot 27 jaar en daarboven. (Er loopt momenteel een onderzoek om voor alle Resto's het Wajong kenmerk
Wijkbewoners: mensen die uit vrijwilligheid, dus niet gedwongen door een instantie, meehelpen bij het Resto. (Hoeven niet speciaal uit de wijk zelf te komen).
Bedr.leven: alle mensen die via bedrijven/sponsors bij het Resto meehelpen, danwel eenmalig of een langere periode.
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Partners

Zorggroep Ter Weel
Woonzorgcentrum Moerzicht
Gemeente Reimerswaal
Stichting Vier het Leven
Vluchtelingenwerk
Sensoor
BoodschappenPlusBus van het Nationaal
Ouderenfonds
Coalitie Erbij
Buurtzorg Nederland
Politie-wijkagenten Yerseke
Volksdansgroep Scaldis
Delta Park Neeltje Jans
City line dancers

Radio Reimerswaal
Sodexo
Calvijncollege
Arduin
Zeelands Roem
GGD Zeeland
Leger des heils
Stichting op je gemak
Thomashuis
Chocolaterie Ticho
Verschillende muzikanten
Oosterscheldemuseum
Reimerswol
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Resto Yerseke in de media

Artikel uit CZ magazine Maart 2017

10

Jaarverslag 2017 Resto VanHarte Yerseke

7

Financieel verslag

Dit betreft de lokale jaarrekening van de Resto-activiteiten in Yerseke. De lokale jaarrekeningen
maken onderdeel uit van de totale landelijke jaarrekening van onze organisatie. Een door onze
accountant goedgekeurde landelijke jaarrekening is in mei beschikbaar via de website
www.restovanharte.nl.
Toelichting: In 2017 is er een incidenteel overschot van €6177,- ontstaan door niet geboekte kosten.
Dit bedrag brengt Resto VanHarte in 2018 in mindering op het aan te vragen bedrag. In de jaren
daarna zal deze reserve niet meer bestaan.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
2017

2016

BATEN
Opbrengst maaltijden
Kosten maaltijden (incl. activeringskosten)

5.126
-2.625

4.694
-2.178
2.501

Toegekende subsidies
Toegekende donaties en giften
Overige baten

9.270
*

Totaal baten

2.516
7.000
-

9.270

7.000

11.771

9.516

LASTEN
Personeelskosten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

5.353
201
40

6.120
726
-

Totaal lasten

5.594

6.846

Saldo baten minus lasten

6.177

2.670

* Toelichting ontvangen bedragen
Gemeente Reimerswaal (2017)
Gemeente Reimerswaal (Doorgeschoven 2016)
Overige baten

6.600
2.670
9.270
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