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Voorwoord 
2021 wat een bijzonder jaar! Het is ons eerste volle boekjaar en met enige trots presenteren wij hier 
ons eerste jaarverslag. Wij hechten er waarde aan om zo transparant mogelijk verslag te doen in 
cijfers, woorden en daden. 
 
Oprichting & bestuur  
Op 16 december 2020 richtte Fynn van den Booren de Stichting TommyTomato. In de loop van 2021 
zijn Marsha Brink (Secretaris), Hendrik van Beelen (Penningmeester), Peter Vriends (Bestuurslid 
verantwoordelijk voor sponsoring en fondsenwerving) en Saskia Norg (Bestuurslid verantwoordelijk 
voor marketing & communicatie) toegetreden tot het bestuur. Het bestuur is vrijwillig aangetreden 
en vervult haar taken met volle passie naast veelal drukken banen en het runnen van ondernemingen.  
 
ANBI Status verkregen 
We hebben direct een ANBI-status aangevraagd en verkregen. Een ANBI is een algemeen nut 
beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI-status verkrijgen als ze zich nagenoeg geheel 
inzet voor het algemeen belang. Een ANBI-status heeft belastingvoordelen die aantrekkelijk zijn voor 
ons als organisatie maar ook voor onze donateurs en de fondsen en bedrijven die ons sponsoren. 

 
 
TommyTomato BV: een succesvolle startup ondanks corona en gesloten scholen. 
TommyTomato BV is een succesvolle startup. Het was onzeker een bedrijf te starten in corona tijd. 
Veel scholen waren dicht, soms weer even open en dan weer dicht. Bewustwording voor gezonde 
voeding groeide. Ouders zaten thuis met kinderen die zonder vriendjes de dagen doorbrachten. Toch 
is het gelukt om de scholen die wel open waren vanaf dag één te enthousiasmeren voor de warme 
groente lunches van TommyTomato. Gestart in een van de armste wijken van Haarlem werd direct 
duidelijk dat er een noodzaak is voor financiële hulp aan ouders die de lunch niet kunnen betalen. Hier 
springt Stichting TommyTomato te hulp. De stichting TommyTomato maakt namelijk warme gezonde 
lunches mogelijk voor kinderen waarvan de ouders of verzorgers dit zelf niet financieel kunnen 
betalen. We moesten snel zorgen voor een goede en solide instroom van financiën.  We zijn een 
samenwerking aangegaan met een fondsenwervende organisatie en hebben een veiling 
georganiseerd met unieke items. Daarnaast zijn we gestart met het benaderen van het bedrijfsleven; 
wij helpen hen invulling te geven aan hun maatschappelijk verantwoorde ondernemingsdoelstellingen. 
 
Have a 🌽 day, 
 
Fynn van den Booren  
 
Voorzitter  
 
Stichting TommyTomato 
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Doelstelling Stichting TommyTomato 
Wij zijn de Stichting TommyTomato en we zijn er voor de ouders of verzorgers die de warme groente 
TommyTomato lunch voor hun basisschoolkinderen niet (geheel) kunnen betalen. Wij helpen hen 
financieel door de TommyTomato lunch (deels) voor hen te betalen.  Zo wordt de gezamenlijke missie 
van TommyTomato BV en Stichting TommyTomato; Levenslang gezonde eters creëren 
ondersteund.  
 
Noodzaak en urgentie van preventie 
Slechts 1% van de Nederlandse kinderen eet dagelijks voldoende groente. Tussen de 14 tot 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. Dit zijn zorgwekkende cijfers. We zien bij 
de deelnemende scholen dat 12 % van kinderen die lunch van TommyTomato afnemen, financiële hulp 
nodig hebben van Stichting TommyTomato. Juist voor de kwetsbaren in de samenleving is gezond 
eten een grote uitdaging; gezond eten is duurder en ongezond eten is makkelijker beschikbaar. 
Kansenongelijkheid begint letterlijk in de lunch box.	Door kinderen samen gezond te leren eten willen 
wij een zaadje planten voor een gezonde generatie.  
 
Over het bedrijf TommyTomato (www.tommytomato.nl) 
TommyTomato levert warme vegetarische groente lunches op basisscholen. De lunch bevat 60% 
van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid groente en zit boordevol vitamines en mineralen. Het doel 
is om kinderen meer groente te laten eten en samen gezond en gevarieerd te leren eten in de klas. 
De lunches zorgen voor een geleidelijke energie opname en zijn altijd vegetarisch en 100% Halal. De 
TommyTomato lunch kost € 3,00 in de onderbouw en € 3,50 in de bovenbouw. De ouders nemen op 
abonnementsbasis de maaltijden voor hun kinderen bij TommyTomato af. 
 
Over de 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. Samen 
zorgen Stichting TommyTomato en TommyTomato BV voor een gezonde generatie waarbij de 
kansenongelijkheid niet langer in de lunch box begint. 
 
 
 
De droom 
Bas Turk - Erik van der Plas. Oprichters TommyTomato: 
“Wij dromen ervan om echt een gedragsverandering bij kinderen op de basisschool teweeg te 
brengen. Samen hebben we 6 kinderen die over 5 jaar allemaal op de basisschool zitten. Het is onze 
persoonlijke missie om ervoor te zorgen dat kinderen in Nederland het normaal vinden om op school 
groenten te leren eten zodat zij daar de rest van hun leven de vruchten van plukken. Wij gaan van 
alle kinderen groente eters maken.” 
 
Deze droom jagen we samen na. De Stichting TommyTomato is daarin heel belangrijk. Zij zorgt voor 
de financiële middelen zodat iedereen toegang heeft tot de TommyTomato lunch. Samen met de 
stichting planten we een zaadje om een gezonde generatie te kunnen oogsten. 
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Missie 
Om deze droom na te jagen voor alle kinderen is het noodzakelijk om over voldoende financiële 
middelen te kunnen beschikken. In het eerste jaar, 2021, hebben we de volgende (lange termijn) 
doelstelling hebben geformuleerd:  
 

Stichting TommyTomato heeft altijd voldoende geld in kas om ouders de bijdrage 
 te gunnen die nodig is om de lunch voor hun basisschoolkind te betalen. 

 
Werkwijze 
Stichting TommyTomato stemt met de ouders af hoe de bijdrage wordt vormgeven door te vragen 
wat men zelf kan betalen. Stichting TommyTomato betaalt het resterende deel dat niet door de 
ouders kan worden opgebracht. We vinden zelfredzaamheid belangrijk en ouders willen zelf ook 
graag een bijdrage leveren. We stellen geen verdere vragen of eisen aan de bijdrage vanuit Stichting 
TommyTomato. We geloven de ouders en helpen altijd.  

 
Doelgroep 
Alle kinderen op de basisschool in Nederland. Op de basisschool leer je 50% van het gedrag aan dat 
je op latere leeftijd als gewoon ervaart. Daarom willen we van alle basisschoolkinderen groente eters 
maken.  
 
Onze manier van werken 
Wij ondersteunen de missie en doelstelling van TommyTomato volledig. Dat doen we door de warme 
groente lunch (deels) te betalen voor basisschoolkinderen. Stichting TommyTomato ontvangt gelden 
van donateurs, sponsors en fondsen om dit te kunnen financieren.  
 
De Stichting TommyTomato bestaat uit een vrijwillig bestuur, waarvan de bestuursleden beperkt tijd 
kunnen investeren. Om die reden is een deel van de fondsenwerving uitbesteed. We werken samen 
met een organisatie die voor ons fondsen werft. De bestuursleden zijn ondernemers uit Haarlem en 
hebben een goed netwerk die we benaderen om financiële bij te dragen. We hebben ons 
voorgenomen om jaarlijks een veiling te organiseren. Met de veiling halen we niet alleen geld op maar 
creëren we ook een netwerk van vrienden om de Stichting TommyTomato heen. Wij zijn graag partner 
voor bedrijven en organisaties die invulling willen geven aan hun maatschappelijk verantwoord 
ondernemen beleid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Jaarverslag Stichting TommyTomato 2021 

 

Wat is er bereikt in 2021 door Stichting TommyTomato? 
 
In het jaar 2021 hebben we 176 kinderen ondersteund op 29 scholen in Haarlem, Hoofddorp, Zandvoort, 
Amsterdam, Zwanenburg, Zwaanshoek, Aerdenhout, Halfweg, Bennebroek en IJmuiden.  
 
We hebben gemerkt dat onze impact verder reikt dan alleen de kinderen; via de kinderen leren de 
ouders ook meer over gezond eten.  
 
We hebben heel wat zaadjes geplant en zullen een gezonde toekomst kunnen oogsten! De preventieve 
waarde van gezond eten is op de lange termijn enorm. 
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Wat zijn de ervaringen met de TommyTomato warme groente lunches? 
 
Directeur Nancy - De Wadden - Boerhavewijk - Haarlem 
“Wij doen mee met TommyTomato omdat het belangrijk is dat kinderen gezond eten en daar wil ik 
graag een bijdrage aan leveren.” 
  
Directeur Nanda – Koningin Emma School 
“Wij zijn op school erg bezig met sporten en bewegen en daar hoort natuurlijk ook gezonde voeding 
bij, het is heel mooi dat wij daar als school een voorbeeldrol in kunnen vervullen.” 
  
Directeur Christian – Don Bosco school Haarlem 
“De Don Bosco school doet mee vanwege het certificaat gezonde voeding van de GGD.” 
  
 
School directeuren waren bij aanvang sceptisch over TommyTomato lunches. Dit kwam omdat 
leraren zorgen hadden over het meerwerk dat op hen af zou komen. Daarnaast over het al dan niet 
opeten van de lunches door de kinderen en de mogelijke discussies daarover met de ouders. Ze 
wilden überhaupt eerst maar eens zien hoeveel kinderen gaan deelnemen. In de praktijk worden de 
zorgen snel weggenomen. Iedereen went snel, het geeft geen extra werk of extra belasting voor de 
leerkrachten en er is geen gedoe ik de klas. Het logistieke proces verloopt soepel, van het brengen 
tot het ophalen het komt keurig netjes in warmhoud dozen met de namen van de kinderen erop. 
   
 
Juf Annika - Koningin Emma school 
“Zodra kinderen de box zien staan worden ze enthousiast. Als ik het vergelijk met het eten van een 
boterham dan is de TommyTomato lunch sneller op. Het is voor alle kinderen financieel toegankelijk 
omdat de Stichting TommyTomato helpt.” 
  
Juf Barbara - Don Bosco school 
“Ik merk dat de kinderen het heel leuk en lekker vinden ze kijken uit naar de dag dat TommyTomato 
weer komt.” 
  
Juf Maudy – De Wadden 
“Voor iedereen die TommyTomato wil eten is het beschikbaar en het werkt dat je als docent ervoor 
open staat en kinderen enthousiasmeert.” 

  
Juf Natascha - De Zeppelin Amsterdam 
“Ik ben een enorme voorstander van TommyTomato lunches in de klas. Wij als leerkrachten 
hebben er geen extra werk aan, de lunch wordt warm gebracht tot aan de klas, bakjes zijn 
goed te hanteren, worden weer opgehaald en gerecycled. Het is heel makkelijk en geeft geen 
extra werk. Het is fijn in de klas om samen te eten met de kinderen, als iemand over heeft 
delen ze ook met elkaar dat is positief. Het is leuk dat er veel animo voor is, dat je ziet dat 
sommige kinderen alsnog aanhaken omdat ze anderen lekker zien eten en er ook trek in 
hebben ouders zijn enthousiast.” 
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Moeder van Diane - 7 jaar 
“De communicatie met TommyTomato is heel fijn. Een week van tevoren krijg ik een mailtje met 
wat er op het menu staat, Diane vindt het altijd heel lekker.” 
  
Josine - Moeder van Daniël 11 jaar 
“Na een lange schooldag is het bij ons thuis soms lastig om er nog een gezonde maaltijd in te krijgen. 
Daarom is TommyTomato een perfecte oplossing. Zo eten ze tussen de middag al verse groenten 
en het wordt nog warm geleverd ook. Ik ben er heel blij mee.” 
 
Kinderen aan het woord 
“Zijn er groenten die je eerst niet lekker vond en nu door TommyTomato bent gaan eten?”  
“Ja, zeker ik vond tomaat echt niet lekker en nu wel.” 
“Ken je spruitjes?” 
 “Ja dat is echt heel lekker! En dit is ook heel lekker dit is courgette dat vond ik eerst echt vies.” 
 
Voor reacties over TommyTomato, zie deze twee filmpjes: 
https://www.youtube.com/watch?v=1Aomqom3zx4 
https://www.youtube.com/watch?v=BxArO0qUb9I 
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Verslag over de uitgeoefende activiteiten. 
De doelstelling van Stichting TommyTomato is om voldoende financiële middelen te verwerven en 
deze ordentelijk beheren om ouders van kinderen die de TommyTomato lunch (deels) niet kunnen 
betalen te ondersteunen.  

 
Veiling voor stichting TommyTomato 
Op 5 oktober 2021 hebben we een veiling georganiseerd vanuit de groente hub in Haarlem. Het was 
daadwerkelijk een kijkje in de keuken bij TommyTomato. Met ruim 30 gasten, mooie veiling kavels en 
leuke prijzen in de loterij te winnen hebben we in totaal € 14.225 ingezameld. 
 
Fondsenwerving 
In samenwerking met een extern bureau hebben we een aantal fondsen bereid gevonden ons te 
steunen.  
Te weten: 
Stichting Burgerweeshuis Haarlem - € 4.500 
 
Het bedrijfsleven en maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Ondernemers uit de regio:  
Vos Verzuim Beheer - € 5.200  
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Stichting TommyTomato organisatie gegevens 
RSIN:      861982630 
KvK nummer:    81197950 
IBAN:     NL95RABO0362433704 
Contactgegevens secretaris:  Marsha Brink - 06-14860795 - marsha@tommytomato.nl 
Postadres:    Küppersweg 85, 2031 EB Haarlem 
Website:    www.stichtingtommytomato.nl 
 
Functies en namen van bestuurders  
Voorzitter:     Fynn van den Booren 
Penningmeester:    Hendrik van Beelen 
Secretaris:     Marsha Brink 
Bestuurslid sponsoring & fondsenwerving: Peter Vriends 
Bestuurslid marketing & communicatie: Saskia Norg 
 
Vrijwillig bestuur 
Het is belangrijk te benadrukken dat de bestuurders van stichting TommyTomato zich geheel vrijwillig 
inzetten. Zij ontvangen geen beloning en of onkostenvergoeding voor de verrichte werkzaamheden.  
 
De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de 
stichting. De stichting beheert bankrekeningnummer NL95 RABO 0362433704. Aan het einde van het 
boekjaar (dat loopt van 1 januari van een jaar tot met 31 december van het jaar) sluit de 
penningmeester de boeken af. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld over het betreffende 
boekjaar. Bestaande uit:      
- 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 het jaarverslag op de website van 
Stichting TommyTomato gepubliceerd. 

 
Partnerorganisatie 
Voor het behalen van onze doelstelling werken we samen met TommyTomato BV, Küppersweg 85, 
2031 EB Haarlem. www.tommytomato.nl 
 
TommyTomato is een social impact onderneming waar gemiddeld ongeveer 15 mensen werken vanuit 
de hub in Haarlem. Dit is de locatie waar zij de groente lunches opwarmen, in warmhoudboxen 
verpakken en distribueren naar de scholen. De lunches worden bezorgd door Health Angels, fitte 65-
plussers die niet achter de geraniums willen zitten en fijn vinden om een bijdrage te leveren aan een 
gezonde generatie. In Haarlem werken ook verschillende stagiaires en statushouders. Iedereen kan 
meewerken aan deze mooie missie. 

 
Beleid 
Wij willen de komende jaren als stichting groeien, zodat we er altijd voor kunnen blijven zorgen dat 
de warme groente lunch voor iedereen toegankelijk is. Om dit te kunnen realiseren willen we onze 
sponsoring & fondsenwervende activiteiten in de toekomst professionaliseren en uitbreiden.  
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Financiële verantwoording 
Zoals beschreven in ons beleidsplan zijn we graag transparant wat betreft het inzicht in onze 
financiën. Dat doen we door in dit gedeelte van het jaarverslag de volgende financiële cijfers te 
delen: 
- de balans 
- een staat van baten en lasten 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Financiële verantwoording TommyTomato 2021

Resultatenrekening 2021 

Baten: Realisatie 2021 Begroting 2021 Begroting 2022
Baten fondsenwerving 4.500€                10.000€              90.000€                   
Baten uit gezamenlijke acties 14.225€              40.000€              50.000€                   
Donaties 6.333€                5.000€                50.000€                   
Subsidies van overheden  € -   -€                    100.000€                 
Som der baten 25.058€              55.000€              290.000€                 

Lasten: Realisatie 2021 Begroting 2021 Begroting 2022
F inanciële bijdragen T ommyT omato lunch -1 .464€              -26.752€             -279.995€                
Kosten acties derden  € -   -1 .162€               -4.250€                    
Kosten beheer & administratie -755€                 -690€                  -2.500€                    
Kosten gezamenlijke acties -269€                  € -    € -   
Kosten verkrijging subsidies overheden -4.235€               € -   -4.750€                    
Som der lasten -6.723€              -28.604€             -291 .495€                

Resultaat 18.335€              26.396€              -1.495€                    

Balans 31.12.2021

Activa 31-12-2021
Immateriële vaste activa -€                   
Materiele vaste activa -€                   
Vorderingen en overlopende activa 5.300€                
Liquide middelen 14.499€              
Totale activa 19.799€              

Passiva 31-12-2021
Reserves en fondsen 18.335€              
Langlopende schulden -€                   
Kortlopende schulden 1 .464€                
Totale passiva 19.799€              
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Toelichting op de jaarrekening 
Over 2021 heeft de stichting in totaal een bate gerealiseerd van € 25.058. De veiling voor Stichting 
op 5 oktober 2021 was de belangrijkste gezamenlijke actie in 2021 en heeft € 14.225 opgebracht. 
Donaties (inclusief sponsorbijdrage) van zowel particulieren als bedrijven bedroeg € 6.333. Vanuit 
fondsenwervingsactiviteiten is een bate gerealiseerd van € 4.500 en is ontvangen van Stichting 
Burgerweeshuis Haarlem. 
 
De ambitie over 2021 was met een begrote bate van € 55.000 hoger dan de realisatie. Dit wordt 
met name veroorzaakt doordat de opbrengsten vanuit gezamenlijke acties (veiling) € 35.775 lager 
zijn uitgekomen.  
 
De totale lasten 2021 zijn € 8.259. De grootste kostenpost betreft de vergoeding ad € 4.235 die we 
hebben betaald aan onze partner ter ondersteuning van onze subsidie- en 
fondsenwervingsactiviteiten.  De financiële bijdrage aan TommyTomato voor het aanbieden van 
gezonde lunches op school is €1.464.  Verder zijn nog kleine uitgaven gedaan in het kader van de 
oprichting van de stichting ad € 755,- en zijn enkele onkosten gemaakt ad € 269 voor de Veiling voor 
Stichting TommyTomato. 
 
Het resultaat over 2021 bedraagt € 16.799, dit is €9.597 lager dan het begrote resultaat over 2021.  
 
Per 31-12-2021 bedraagt het banksaldo € 14.499 en staat nog een vordering open van € 5.300 
(veiling item) dat in januari 2022 is ontvangen. De kortlopende schuld betreft de vergoeding van 
TommyTomato B.V. die in 2022 is betaald.  
 
De reserve van de stichting bedraagt € 16.799 en is gelijk aan het resultaat over het eerste jaar van 
het bestaan van de stichting. De stichting heeft geen overige (im)materiële vaste activa en 
(langlopende) schulden. 
 
Conclusie 
De financiële stromen binnen de stichting zijn over 2021 nog relatief zeer beperkt. Dit benadrukt ook 
dat de stichting zich nog in de eerste fase na de oprichting bevindt. Met een reserve van € 16.799 
hebben we een eerste goede basis gelegd voor de toekomst in het realiseren van onze 
maatschappelijke doelstelling om gezonde lunches op basisscholen voor alle leerlingen mogelijk te 
maken.  
 
Voor 2022 verwachten we een verdere groei in de baten om zodoende ook Tommy Tomato in het 
komend jaar te ondersteunen in haar snelle groei van het aanbieden van gezonde lunches op scholen. 
 
 
 
 


