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RSIN nummer:    RSIN 861982630 
KvK nummer:    81197950 
IBAN:    NL95RABO0362433704 
Contactgegevens Secretaris:  Marsha Brink - 06-14860795 - marsha@stratic.nl 
Postadres:   Dreef 48, 2021 HS, Haarlem, Nederland. 
Website:   www.stichtingtommytomato.nl 
 
Functies en namen van bestuurders  
Voorzitter:        Fynn van den Booren 
Penningmeester:       Hendrik van Beelen 
Secretaris:        Marsha Brink 
Bestuurslid verantwoordelijk voor sponsoring & fondsenwerving   Peter Vriends 
Bestuurslid verantwoordelijk voor marketing & communicatie  Saskia Norg 
Alle bestuursleden voeren hun taken onbezoldigd uit, dat wil zeggen zij krijgen geen financiële 
vergoeding voor het werk dat zij voor de stichting uitvoeren. 
 
1. Doelstelling van Stichting TommyTomato 

 
Wij zijn de Stichting TommyTomato en we zijn er voor de ouders die de gezonde TommyTomato 
lunch voor hun kinderen niet (geheel) kunnen betalen.  
 
Over TommyTomato (www.tommytomato.nl) 
TommyTomato levert warme, gezonde lunches op basisscholen, boordevol groente (de lunch 
bevat 60% van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid groente) en vitamines en mineralen. Met 
als doel om kinderen meer groente te laten eten en samen gezond en gevarieerd te leren eten in 
de klas. De lunches hebben een geleidelijke energie opname en zijn altijd vegetarisch en 100% 
Halal. De TommyTomato lunch kost € 3,- (onderbouw) en € 3,50 (bovenbouw) per maaltijd en 
wordt betaald door ouders.  
 
Over Stichting TommyTomato (www.stichtingtommytomato.nl) 
Speciaal voor ouders die de lunch niet (geheel) kunnen betalen is er de Stichting TommyTomato. 
De Stichting vult het bedrag aan wat ouders wél kunnen betalen, zodat ieder kind mee kan doen 
aan de gezonde TommyTomato lunch. We zijn begin 2021 gestart met de Stichting 
TommyTomato en als we de ambitieuze groeicurve van de TommyTomato organisatie volgen dan 
is het noodzakelijk dat we in een vlot tempo navenant onze inkomsten laten stijgen. Samen zorgen 
we voor een gezonde generatie waarbij de kansenongelijkheid wat ons betreft niet in de lunchbox 
begint. 
 
Noodzaak en urgentie van preventie 
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Maar 1% van de Nederlandse kinderen eet dagelijks voldoende groente en tussen de 14 - 
20% van de kinderen in Nederland heeft overgewicht. In totaal leefden in 2019 ruim 
251.000 kinderen in een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. En dat 
zien we terug bij de deelnemende scholen; bijna 20% van de kinderen heeft hulp nodig van de 
Stichting TommyTomato om de lunch te kunnen betalen. Juist voor de kwetsbaren in de 
samenleving is gezond eten een grotere uitdaging; gezond eten is duurder en ongezond eten is 
makkelijker beschikbaar. Kansenongelijkheid begint letterlijk in het broodtrommeltje. Door 
kinderen samen gezond te leren eten willen wij een zaadje planten voor een gezonde generatie.  
 
 
2. Wijze van werving van gelden 

 
Onze inkomsten komen uit verschillende bronnen.  

1. Bedrijven en particulieren (bijvoorbeeld onze groente ambassadeurs en Vrienden van de 
Stichting TommyTomato) leveren incidenteel of structureel financiële steun door een 
donatie, gift of sponsoring.  

2. Subsidie vanuit overheid, lokaal, regionaal en of nationaal.  
3. Fondsenwerving 
4. Organisatie van evenementen door het bestuur van de Stichting; denk aan veiling, 

sponsordiner etc. 
  
 
3. Beheer van gelden 
 
Stichting TommyTomato voert een transparante administratie. Uit deze administratie moet ten 
minste blijken welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke 
bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt 
ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de 
Stichting TommyTomato is.  
 
Vrijwillig 
Het is belangrijk hier te benadrukken dat de bestuurders van Stichting TommytTomato zich 
geheel vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning voor de verrichte werkzaamheden. Bij 
onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om eventuele gemaakte reiskosten, dan wel 
administratiekosten.  
 
De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling 
van de Stichting. De stichting beheert bank rekeningnummer NL95 RABO 0362433704. Aan het 
einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari van een jaar tot met 31 december van het jaar) 
wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld 
over het betreffende boekjaar bestaande uit,  

● de winst- en verliesrekening 
● de jaarrekening 
● de balans 
● een staat van baten en lasten 

Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed via een 
ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht 
hiervan gepubliceerd op de website.  
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Kosten 
Om de doelen van Stichting TommyTomato te realiseren zijn er financiële middelen nodig. 
Hierbij wordt uitgegaan van jaarlijkse kosten en basis kosten om de Stichting draaiende te 
kunnen houden zoals kosten voor: 

● Voorlichtingsmateriaal (brochures, website, sociale media etc) 
● Informatievoorziening 
● Ontwikkeling van de organisatie  

De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals beschreven in de oprichtingsakte.  
 
5. Bestuur 

 
Het bestuur van de Stichting TommyTomato bestaat uit 5 leden. We werken vanuit het principe 
‘collegiaal bestuur’; gezamenlijk verantwoordelijk voor de Stichting als geheel. Er wordt gewerkt 
vanuit gelijkwaardigheid, gelijke bevoegdheid en zowel gezamenlijke, als ook gedeelde 
verantwoordelijkheid (op portefeuille niveau).  
 
De Stichting is samengesteld uit 5 personen. Voor de bestuursleden van Stichting TommyTomato 
zijn een aantal sleutelwoorden belangrijk: integriteit, transparantie en een open communicatie. 
De penningmeester is de eerst verantwoordelijke voor de financiën. De boekhouding wordt elk 
jaar door een accountant gecontroleerd. Elk jaar wordt afgesloten met een financieel en een 
inhoudelijk jaarverslag. Deze verslagen worden gepubliceerd op onze website: 
www.stichtingtommytomato.nl  
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Bestuursleden:  
● Fynn van der Booren - voorzitter;  
● Hendrik van Beelen - penningmeester;  
● Marsha Brink - secretaris; 
● Peter Vriends - bestuurslid sponsoring en fondsenwerving 
● Saskia Norg - bestuurslid marketing & communicatie 

 
Een bestuurder mag niet over het vermogen van de Stichting TommyTomato beschikken alsof het 
zijn eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de Stichting onafhankelijk is ten opzichte van 
donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie van 
bestuurder mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van 
de instelling. Om de onafhankelijkheid van de stichting te waarborgen bestaat het bestuur uit 5 
personen met gelijkheid van stemmen.  

 
 

6. Activiteiten bestuur 
 

Het bestuur is er uiteindelijk verantwoordelijk voor dat het doel van de Stichting bereikt wordt. 
Om alle aspecten van de Stichting goed te monitoren, bestaat het bestuur uit verschillende 
personen met elk hun eigen taken, verantwoordelijkheden en competenties.  
 
Taken en verantwoordelijkheden voor elk bestuurslid 

● Eindverantwoordelijk voor meerjarenplan, jaarlijkse begroting en budgetten, monitoring 
voortgang daarvan en advisering aan dagelijkse organisatie.  

● Elke schijn van belangenverstrengeling wordt vermeden. 
● Actief de bestuursvergaderingen bijwonen. Besluiten worden tijdens de 

bestuursvergaderingen bij meerderheid van stemmen genomen. 
 
Onderstaand een weergave van taken, competenties en verantwoordelijkheden per bestuurslid. 
Het is niet gezegd dat het betreffende bestuurslid daar alleen voor staat. Hij of zij is er wel 
eindverantwoordelijk voor. Inzet van externe bureaus, freelancers en of stagiaires is mogelijk. 
Hoe de uitvoering geschiedt en door wie is ter invulling van betreffend bestuurslid. Indien er 
kosten gemaakt worden zal dit per bestuursbesluit gaan. 
 
Voorzitter 
Taken 
De voorzitter is het gezicht van de Stichting TommyTomato. De rol behelst voornamelijk de 
dagelijkse leiding van het bestuur. Hieronder vallen onder andere de volgende taken: 

● De leiding nemen bij vergaderingen 
● De verschillende bestuurstaken coördineren 
● Optreden als het gezicht van de Stichting voor de buitenwereld 
● De uitvoering van de bestuurstaken controleren 

Competenties 
Verbinder, netwerker, acquisiteur, natuurlijk leider, strategische denker. 
 
Secretaris 
Taken 



Beleidsplan Stichting TommyTomato 
 

Stichting TommyTomato – Postadres Dreef 48, 2021HS Haarlem - www.stichtingtommytomato.nl 
KvK-nummer 81197950 - RSIN 861982630 - Secretaris telefoonnummer: 06-14860795 

De secretaris, voorzitter bij afwezigheid voorzitter, is de ‘procesmanager’ voor het bestuur 
en zorgt voor een toekomstbestendige inrichting van de organisatie. Hieronder vallen onder 
andere de volgende taken: 

● Procesbegeleiding bij opstart stichting 
● Liaison tussen de TommyTomato organisatie en Stichting TommyTomato 
● Stichting documentatie bijhouden en beheren 
● De informatie rondom vergaderingen beheren en verspreiden 
● Aanstellen, informeren en inwerken nieuwe bestuursleden, commissieleden etc.  
● Ontwikkelen sponsorcontracten en uitvoer daarvan faciliteren 
● Bijhouden resultaten sponsoring en media-uitingen 

Competenties 
Organisatorisch sterk, praktisch, doener, link tussen strategie en uitvoering, verbinder, pro-actief 
en creatief. 
 
Penningmeester 
Taken 
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële zaken voor de stichting. Hij of zij 
beheert het geld en voert onder andere de volgende taken uit: 

● Bijhouden van het kasboek, verrichten van betalingen 
● Het bestuur op de hoogte houden van de financiële gezondheid van de stichting 
● Input leveren voornamelijk op financieel gebied aan de meerjarenplannen 
● Het financieel jaarverslag opstellen 
● De begroting opstellen 

Competenties 
Financieel sterk onderlegd, in staat om heldere rapportages te (laten) vervaardigen. Begrijpt en 
kan adviseren rondom governance, riskmanagement, informatiebeveiliging, keurmerken etc.. 
Verbinder, sterk in de vertaling van data naar informatie en managementinformatie. 
 
Bestuurslid sponsoring en fondsenwerving 
Taken 
Het bestuurslid sponsoring en fondsenwerving is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en 
uitvoer van sponsor acquisitie en het fondsenwervingsplan.  

● Long term 5 jaar, short term per jaar, uitgewerkt om de doelstelling van de 
Stichting TommyTomato te behalen en te borgen in de toekomst 

● Draagt er zorg voor dat de doelstelling van de Stichting daadwerkelijk behaald 
wordt 

● Vaststellen sponsoring aanbod, ontwikkeling verschillende producten, uitwerking 
daarvan inclusief acquisitie, sales, aftersales en uiteindelijk de contracten 
opstellen c.q. de afspraken schriftelijk bevestigt krijgen 

Competenties 
Proactief, sales drive, netwerker, strategie naar uitvoering kunnen bepalen, innovatief, 
organisatietalent, creatief en resultaat gedreven. 
 
Bestuurslid marketing en communicatie 
Taken 
Verantwoordelijk voor alle creatieve, communicatieve en marketingtechnische ontwikkelingen 
van de Stichting TommyTomato. 
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● Verantwoordelijk voor alle content van de Stichting Tommy Tomato inclusief 
contentkalender 

● Verantwoordelijk voor de consistente uitvoering (tone-of-voice, beeldtaal etc.) 
van alle communicatie uitingen van de Stichting (inclusief sponsorvoorstellen) 

● Verantwoordelijk voor de marketing van de Stichting 
Competenties 
Sterk in communicatie en marketing, snelle denker, krachtig in uitvoering, strategisch maar ook 
focus op detail, creatief, innovatief en output gedreven.   
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Rooster van aftreden  
Elk bestuurslid1 is benoemd voor een periode van 3 jaar en is daarna terstond herbenoembaar. 
 

7. Besteding van het vermogen 
 
De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van 
de Stichting. 
 

 
1 Met uitzondering van bestuurslid marketing en communicatie, die - op eigen verzoek - benoemd is voor een 
periode van 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging met 1 jaar.  


