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Gegevens Stichting Samen aan de Soep
Stichting Samen aan de Soep
Koningin Julianalaan 1-b
3956 XJ Leersum
www.samensoepen.nl
info@samensoepen.nl
KvK-nummer: 67260020
Fiscaal nummer: 8569.00.606
IBAN: NL85RABO0316633976
Bestuur:
Jolanda Boere – voorzitter
Joost Scheltinga – penningmeester
Ines Slimani – secretaris
Het beleidsplan 2019-2021 is op 28 juni 2019 goedgekeurd door het bestuur van Stichting Samen aan
de Soep.
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Voorwoord
Stichting Samen aan de Soep nodigt mensen, organisaties en ondernemers uit om door samen te
‘soepen’, elkaar te leren kennen, met elkaar in gesprek te gaan en samen te werken aan een
inclusieve samenleving en lokale sterke gemeenschappen.
Stichting Samen aan de Soep doet dat door het ontwikkelen en uitvoeren van soepconcepten waarin
soep dient als middel om met elkaar ontmoetingsmomenten te creëren voor elkaar. ‘Soepen’ wordt
hiermee een werkwoord wat staat voor het ondernemen van stappen om de cohesie binnen – en
tussen - netwerken, dorpen, steden, organisaties, ondernemers actief te bevorderen.
Samen aan de Soep wil het organiseren van soepen voor iedereen mogelijk en makkelijk maken door
het delen kennis en ervaring die hiermee inmiddels is opgedaan bij de verschillende Samen-, Dorpsen andere soepen in het land.
Waarom gaan we op weg naar heel Nederland ‘soept’?
In een wereld waarin groepen mensen steeds meer tegenover elkaar komen te staan, wat
spanningen oproept, mensen uiteendrijft. Alleen al in Nederland geeft één derde van de
Nederlanders aan eenzaam te zijn (*zie voetnoot onderaan de pagina).
Zien wij tegelijkertijd toenemen het verlangen naar contact, erbij horen, je thuis voelen in je buurt,
met elkaar delen en je nuttig voelen of maken.
Door zoveel mogelijk mensen in verschillende rollen bij het organiseren, maken en eten van soep te
betrekken, wordt de onderlinge band versterkt. Waardoor u, jij en ik uiteindelijk weer wij worden.

Namens het bestuur,
Jolanda Boere
Voorzitter Stichting Samen aan de Soep

*Volksgezondheidszorg/Rivm 2016
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/huidigesituatie#!node-percentage-volwassenen-dat-zich-eenzaam-voelt
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Inleiding
Het samen soepen begint bij een verbindend participatieproces in in een dorp op de Utrechtse
Heuvelrug. De oprichtster van Samen aan de Soep, Anne-Marie Zwanink, klopte aan bij organisaties,
inwoners en lokale ondernemers met het idee om mensen uit alle geledingen van het dorp op een
laagdrempelige manier met elkaar in contact te brengen met als middel een pan heerlijke soep, ze
noemde het de Dorpssoep. Het soepsteen-verhaal werd gebruikt als inspiratiebron (zie bijlage).
De dorpsnetwerken, en dorpssleutelfiguren met groot sociaal kapitaal als ds. Pieter Goedendorp
waren enthousiast. Samen met inwoners, organisaties en ondernemers in Leersum gingen zij aan de
slag. De soep, gemaakt door vrijwilligers en ondernemers, werd gratis aangeboden aan de bevolking
op vier locaties in het dorp. Er was een mobiele Dorpssoep en een straatsoep.
Inmiddels is De Dorpssoep uitgegroeid tot een succesformule. Het heeft zich bewezen als
gewaardeerd en bindend evenement in het dorp. Het is al meer dan 4 jaar een succesvolle nieuwe
traditie. En niet alleen qua bezoekersaantallen. Het samen ‘soepen’ is in de praktijk ook
daadwerkelijk een bindmiddel. Doordat men elkaar leert kennen – als bezoeker, vrijwilliger,
ondernemer en medewerker aan het randprogramma – ontstaan er kruisbestuivingen. Verenigingen
en ondernemers staan in de rij om bij te mogen dragen qua organisatie, locatie of donaties in natura.
Het dorp Leersum is trots op de nieuwe traditie, en de Dorpssoep wordt door buitenstaanders als
zeer gastvrij ervaren. Op steeds meer plaatsen in de regio werd volgens hetzelfde recept samen
‘gesoept’.
In 2017 was de tijd rijp om het concept verder uit te rollen. Hiertoe werd de stichting 'Samen aan de
soep' opgericht. Doel van de stichting is om ook andere wijken, dorpen, buurten aan het ‘soepen’ te
krijgen en mensen dus met elkaar te verbinden.
Anne-Marie Zwanink maakte het Handboek Samen Soepen, een overzichtelijk stappenplan waardoor
het voor iedereen mogelijk en makkelijk wordt gemaakt om het concept van samen soepen toe te
passen op de eigen organisatie, buurt, wijk, dorp of stad.
Dit handboek kan tegen een kleine vergoeding worden aangeschaft en er zijn al heel wat
handboeken verkocht. Inmiddels wordt er elke week wel ergens in Nederland samen gesoept en
wordt het Handboek regelmatig aangevraagd via o.a. de website: www.samensoepen.nl
Ondertussen ontwikkelde Anne-Marie Zwanink het concept voor de verbindende soepwedstrijd met
als naam De Gouden Soeplepel. In januari 2018 werd deze voor het eerst georganiseerd met behulp
van lokale sponsoren, de gemeente, Rabobank, K.F. Heijnfonds en Dioraphte
Tijdens de wedstrijd presenteerden 25 deelnemers waaronder inwoners, organisaties en lokale
ondernemers, hun soep en vertelden zij het verhaal áchter hun soep. In de reglementen stond dat
deelnemers minstens 1 lokaal ingrediënt moesten gebruiken.
De jury bestond uit burgemeester Frits Naafs, Janny van der Heijden van Heel Holland bakt, en
Michelinchef André van Alten.
Zij beoordeelden de soepen naast de smaak ook op het verhaal achter de soep, en het gebruik van
lokale ingrediënten. Voorafgaand aan de wedstrijd was er, voor iedereen die geïnteresseerd was,
gelegenheid om workshops te volgen. De Gouden Soeplepel was een groot succes en zal zeker verder
ontwikkeld en georganiseerd gaan worden.
In 2018 de vernieuwde versie van de website Samensoepen online gegaan met nuttige en leuke
informatie, filmpjes en nieuwsberichten over komende soepevenementen: http://samensoepen.nl
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Wat doet de Stichting Samen aan de Soep?
De stichting heeft ten doel om een bijdrage te leveren aan versterken van sociale cohesie en
netwerken in woon- en werkomgeving. Dit gebeurt door ontmoetingsmomenten te faciliteren waarin
soep de hoofdrol speelt. De manier waarop deze worden georganiseerd ontstijgt netwerken
waardoor exclusiviteit wordt voorkomen en anderen zich (weer) uitgenodigd voelt om mee te doen
en bij te dragen. De stichting Samen aan de Soep bereikt dit door middel van de volgende
activiteiten:
A. Het ondersteunen van lokale initiatieven om soepactiviteiten zoals een samensoep op te starten in
de eigen gemeenschap, gedragen door diezelfde gemeenschap.
Van, voor en door en samen zijn hier de kernwoorden. De organisatie en locatie van de soep rouleert
in dit geval om zoveel mogelijk vrijwilligers, organisaties, verenigingen, en ondernemers te betrekken
om zo de onderlinge verbinding te versterken, en kruisbestuivingen mogelijk te maken. De bijdrage
die men levert kan per persoon verschillen. Mensen kunnen bijvoorbeeld ingrediënten leveren,
meehelpen bij de bereiding of bij het serveren, maar ook door een oudere te vervoeren naar de
soep, of de soep bij iemand aan huis te brengen. Gastheren en -vrouwen heten iedereen welkom en
brengen bezoekers indien nodig met elkaar in contact zodat niemand alleen blijft.
Zo zijn er vele soorten werkzaamheden mensen met verschillende interesses en vaardigheden
aanspreken.
B. Het organiseren van verbindende activiteiten in co-creatie binnen en/of tussen de drie groepen:
1. Organisaties
2. Overheden
3. Bedrijven
Voor deze activiteiten denken we aan regionale organisaties, overheden en bedrijven die een impuls
willen geven aan de samenwerking en cohesie binnen teams, afdelingen, samenwerkingspartners en
of klanten.
A.

Het werven van fondsen om de opstart van initiatieven mogelijk te maken, en studies en
onderzoeken naar cohesie bevorderende activiteiten stimuleren en initiëren.

B.

Het opstarten van een soepnetwerk bestaande uit soepvrienden die de stichting financieel
willen ondersteunen en een Raad van Advies en Idee voor intellectuele bijdragen.

Achtergrondinformatie
Mensen willen zich van nature graag onderdeel voelen van de samenleving of gemeenschap, en
hieraan een bijdrage leveren. Samen aan de Soep vervult een brugfunctie tussen deze twee
basiswensen door laagdrempelige ontmoetings- en samenwerkingsmogelijkheden te organiseren.
Daarin is samen soep maken en eten een hartverwarmende en zeer praktische vorm waaraan
iedereen mee kan doen.
Onderzoek van de universiteit Wageningen heeft aangetoond dat samen eten de lichamelijke,
mentale en sociale gezondheid verbetert. Vooral de sociale contacten zijn daarbij van belang, zie het
rapport ‘Samen eten doet goed!’, (* zie voetnoot)
*LEI-rapport 2012-031, Maart 2012, Projectcode 2274000099 LEI, onderdeel van Wageningen UR,
Den Haag.
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Als mensen elkaar leren kennen zijn zij bovendien eerder geneigd iets voor elkaar te willen doen,
elkaar te helpen en zelfs voor elkaar te zorgen. Daarnaast leidt contact ook tot nieuwe ideeën,
initiatieven en samenwerkingen.
In 2014 is het initiatief Dorpssoep, een werkvorm van ‘Samen aan de soep’ op dorpsniveau, gestart in
Leersum. Anno 2018 is het concept een blijvend succes gebleken en is het initiatief zich aan het
uitbreiden naar andere dorpen.
Motto
“Gemeenschappen zijn het meest veerkrachtig als het gevoel van verbondenheid tussen de
inwoners groot is” - John Helliwell, econoom.
Om daaraan bij te dragen streven wij naar 'Heel Nederland soept'
De Stichting Samen aan de Soep streeft ernaar heel Nederland te laten kennismaken met de
inclusieve werking van het samen ‘soepen’.
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Missie, visie, doelgroepen, sociaal ondernemen en lokale ondernemers
De Stichting samen aan de Soep is een non-profit organisatie met een ideële doelstelling. De
activiteiten die zij ontplooid zijn toegankelijk voor de iedereen als het gaat om openbare ‘soepen’.
Ook kunnen organisaties en ondernemers het ‘soepen’ inzetten om de cohesie binnen de organisatie
- of tussen de eigen organisatie en andere netwerken - uit te bouwen. Eventuele opbrengsten
worden ingezet om de non-profit soepevenementen van de stichting mogelijk te maken.
Missie
Stichting Samen aan de Soep nodigt mensen, organisaties en ondernemers uit om door samen te
‘soepen’, elkaar te leren kennen, met elkaar in gesprek te gaan en samen te werken aan een
inclusieve samenleving.
Visie
Wij geloven dat mensen bereid zijn zich in te zetten voor anderen om zo een echte samenleving te
vormen. Om die bereidheid om te zetten in actie faciliteert de stichting ontmoetingsmomenten met
soep in het centrum. Soep gemaakt met elkaar, en voor elkaar. Met een beetje van onszelf. Zo willen
wij nieuwe verbindende tradities op gang brengen. En cohesie-versterkende soepevenementen
mogelijk maken binnen (werk)gemeenschappen.
Dat doen wij vanuit onze vier kernwaarden:
1
De soepen worden in co-creatie gemaakt.
‘Van’, ‘voor’, ‘door’ en ‘samen’ zijn hierin de kernwaarden.
2.
Iedereen kan meedoen.
Het maken van soep is een laagdrempelige activiteit waarin voor iedereen een rol te vinden is.
Daardoor kunnen ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met fysieke beperkingen,
eenzamen, ouderen, jongeren (maatschappelijke stage), kinderen etc. worden uitgenodigd te
participeren.
3.
Duurzaam
De stichting werkt bij voorkeur met biologische producten van lokale producenten. Ook wat betreft
servies, bestek e.d. wordt er gewerkt met duurzame varianten. Bij alle activiteiten wordt gestreefd
naar een zo klein mogelijk ecologische voetafdruk.
Ook in relationele zin wordt er gestreefd naar duurzame contacten en samenwerkingen.
4.
Delen is meer dan hebben alleen.
Kennis en ervaring, materialen zullen zoveel mogelijk gedeeld worden met sociaalmaatschappelijke
initiatieven. Ook het creëren van een online community voor het delen van kennis, ervaring en
ideeën valt onder dit uitgangspunt.
Doelgroepen
Voor de lokale openbare soepen is het verbinden van mensen uit verschillende sociale netwerken
belangrijk voor de effectieve werking van het samen soepen. In de communicatie en marketing is de
toon gericht op iedereen. Het samen soepen is een feestje, als je er niet bij was dan heb je iets
gemist. Het zijn evenementen waar je graag gezien wordt. Mensen met sterke sociale vaardigheden
worden met heldere call-to-actions gericht uitgenodigd om ook mee te doen en hun vaardigheden
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een paar keer per jaar in te zetten om ook mensen die sociaal eenzaam zijn een handje te helpen
door samen te soepen.
Als het gaat om openbare soepactiviteiten dan vindt de Stichting Samen aan de Soep het belangrijk
dat ook mensen die belemmeringen ervaren om ‘mee te doen’ zich uitgenodigd voelen om
onderdeel te zijn van bijvoorbeeld de Dorpssoep. Zo is het mogelijk om bij mensen die fysieke
belemmeringen ervaren in het bezoeken van de Dorpssoeplocatie, de Dorpssoep thuis te brengen
door een Mobiele Dorpssoep of vervoer voor deze personen te regelen.
Ook niet fysieke elementen kunnen door mensen als belemmerend ervaren worden om deel te
nemen aan een sociale activiteit als de Dorpssoep. Het is belangrijk om evenement heel
laagdrempelig te laten zijn. Dat doen we onder het motto: steeds leuker aan de voorkant en steeds
serieuzer aan de achterkant. Daarmee bedoelen we dat we door middel van onderzoek en ervaring
steeds beter weten hoe we mensen, zowel de mensen die belemmeringen ervaren als degenen die
dat niet hebben, bij het evenement kunnen betrekken. Aan de voorkant is het evenement leuk,
onderhoudend, uitdagend, cultureel aantrekkelijk voor alle doelgroepen en hebben we het niet over
eventuele belemmeringen. Het is voor evenementen als de Dorpssoep van groot belang dat het voor
mensen van verschillende doelgroepen aantrekkelijk is om zo de kruisbestuiving mogelijk te maken.
De Dorpssoep is een activiteit waar je gezien wilt worden.
Per activiteit wordt i.s.m. de beoogde deelnemers een inventarisatie én een draaiboek gemaakt met
een initiatiefgroep die met de stakeholders een plan maakt voor wie op welke manier te betrekken
bij het maken van de soep, uitmondend in een Samen aan de Soep-evenement.
Voor de non-profit en zakelijke markt richt de stichting zich op professionals en vrijwilligers, die zich
bezighouden met de ontwikkelingen van de inclusieve samenleving en het laten ervaren daarvan.
Sociaal ondernemen
We willen het bedrijfsleven actief betrekken bij maatschappelijke doelen. Iedereen draagt naar eigen
kunnen bij aan de leefbaarheid van het dorp, wijk, stad, provincie, etc..
Die bijdrage kan in natura, in menskracht maar ook financieel zijn. Daarmee raakt de bijdrager
betrokken bij het doel en wordt tegelijkertijd het doel van de sociale cohesie gediend. We zijn
allemaal onderdeel van het belangrijkste netwerk van de plek waar we wonen en/of werken: het
dorp, de wijk, de stad, het land, de organisaties, het bedrijf, etc.]
Door het creëren van een brede sociale basis kunnen we meer bieden aan speciale doelgroepen zoals
mensen met afstand tot de samenleving/arbeidsmarkt.
Lokale Ondernemers
Het Samen Soepen blijkt voor ondernemers een aantrekkelijke en leuke manier om maatschappelijk
verantwoord te ondernemen. Het is een mooie win-winsituatie: de ondernemer kan op een
eenvoudige manier meedoen door ingrediënten of financiën bij te dragen waarbij het gaat om kleine
bedragen. Men werkt weer eens heel anders samen met inwoners uit het dorp waardoor men elkaar
beter leert kennen. Bij het Samen Soepen wordt grote waarde gehecht aan uitstekende publiciteit en
marketing rond de Samensoepen. Daardoor komt ook de ondernemer in beeld met zijn bijdrage aan
het algemeen belang: leefbaarheid in de dorpskernen door speelse ontmoetingsmomenten te
organiseren.
Er wordt altijd gezocht naar, tijdelijke en langdurige, samenwerkingspartners om de verschillende
activiteiten te realiseren. We streven naar een gevoel van mede-eigenaarschap bij onze
samenwerkingspartners.
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Doelstellingen en borging 2019-2021 en borging
•
•
•

•

Kennisontwikkeling ten behoeve van samen-eten-initiatieven in Nederland.
Met activiteiten van Samen aan de Soep doelen die genoemd worden in het WMO beleid,
zoals het bevorderen van een gezonder eetpatroon, etc, handen en voeten geven.
Samenwerking zoeken met bijv. Repaircafe’s, serviceclubs e.d. Daar is al een basisorganisatie die ingezet kan worden om de doelstelling van SamenSoepen verder uit te
dragen en de basis kunnen zijn voor nieuwe soepinitiatieven.
Het verder uitbouwen (promoten en desgewenst ondersteunen van opzetten) van
‘samensoepen’ in Nederland zodat heel Nederland kan kennismaken met de kracht van
samen ‘soepen’.

Borging
Door het ontwikkelen en aanbieden van een draaiboek met formats voor de organisatie en
communicatie krijgen initiatiefnemers kant- en klare concepten aangeleverd. De stichting faciliteert
en begeleidt waar nodig de soepinitiatieven. Door het bieden van professionele coördinatie aan
initiatiefnemers, worden duurzame relaties opgebouwd wordt voorkomen dat enthousiaste
inwoners door onervarenheid vastlopen.

Activiteitenplan Stichting Samen aan de Soep 2019-2020
-

-

2e Soepwedstrijd De Gouden Soeplepel in de gemeente Utrechtse Heuvelrug in Q1 2020 met
voorbereidende workshops in Q4 en Q4 2019..
September 2019: de jaarlijkse initiatieven-soep organiseren voor initiatiefnemers van samen
eten-evenementen om kennis te delen, expertise van lopende initiatieven te vergroten met
het doel het succes, duurzaamheid van en draagvlak voor de initiatieven te vergroten.
Doorlopend: Samen- en andere soepinitiatieven ondersteunen.
Doorlopend: Website dorpssoep.nl onderhouden.
Doorlopend: Website samensoepen.nl actueel houden.
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Communicatie
Communicatie is van essentieel belang voor de stichting, zowel voor het verkrijgen van een brede
naamsbekendheid als voor het verwerven van financiële middelen.
Ten aanzien van de activiteiten van de stichting worden de volgende doelgroepen onderscheiden:
A.
B.
C.

Gemeenschappen zoals straten, buurten, dorpen, stadswijken.
Organisaties, overheden en bedrijven die inclusief willen werken
Beleidsmakers en fondsen

De communicatiemiddelen die de stichting zal inzetten bestaan uit:
Websites, digitale media, lokale/regionale/landelijke media zoals kranten, radio en televisie,
informatie- en promotiemateriaal, en een handboek.
Om deze doelgroepen te bereiken zijn de volgende activiteiten ondernomen:
•
•
•
•
•

•
•

er is voor de stichting Samen aan de Soep én voor het concept Dorpssoep, een herkenbare
huisstijl ontwikkeld.
samensoepen.nl wordt actueel gehouden, via de website communiceert de stichting over
doelen en resultaten.
via de website wordt gecommuniceerd over de actuele samensoepen in Nederland.
Dorpssoep.nl wordt onderhouden maar niet verder uitgebouwd.
Het Handboek Samen Soepen wordt actief gepromoot zodat kennis en ervaring van het
organiseren van soepen overdraagbaar is. Zo wil de stichting de opstart van nieuwe
samensoepen stimuleren en faciliteren. Het handboek is gratis te downloaden voor leden van
Samen Soepen Nederland. Dat lidmaatschap kost eenmalig € 25.
de communicatiemiddelen die worden ingezet zijn per evenement afgestemd op de
doelgroepen en de regio waar ze gevestigd zijn.
Er worden contacten gelegd en onderhouden met andere organisaties met wie
samengewerkt kan worden om een Samen Soepen te organiseren en/of mensen te bereiken
voor wie nieuwe ontmoetingen van belang zijn.

Marketing
Door aansluiting te zoeken bij bestaande evenementen en gebruik te maken van hedendaagse
marketing, zoals het inzetten van Pokémonlokkers bij een Dorpssoep Leersum, is gebleken dat het
mogelijk is per soep een gevarieerder en groter publiek te trekken.
We blijven marketingexpertise inzetten om het samen soepen onder de aandacht te brengen. Dat
trekt publiek en zorgt ervoor dat het voor sponsoren en fondsen aantrekkelijk blijft om mee te
‘soepen’.

Merknaam Samen soepen
Er zijn eenvoudige voorwaarden voor het gebruik van de naam en het logo van Samen soepen. De
stichting wil de drempel om een samensoep te initiëren zo laag mogelijk houden.
•
•

Het gaat niet om het gratis soep eten, maar om ontmoetingen te laten plaatsvinden;
In de publiciteit en communicatie wordt altijd gebruikgemaakt van het logo van Samen
soepen. Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in dit logo.
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•
•

In de publiciteit en communicatie wordt voor meer informatie altijd verwezen naar de
website www.samensoepen.nl;
Mensen die het Handboek bestellen, vragen we of ze akkoord gaan met het delen van hun emailadres aan mensen of groepen in hun buurt die eveneens belangstelling hebben getoond
om een samensoep te beginnen.

Het idee achter deze voorwaarden is dat we zo, met elkaar, een groot netwerk van herkenbare
samensoepen opbouwen, en dat de informatie hierover bij elkaar blijft en dus voor buitenstaanders
makkelijk vindbaar is via www.samensoepen.nl.
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Financiën
De Stichting samen aan de Soep is een non-profit organisatie met een ideële doelstelling. De
activiteiten die zij ontplooid zijn gratis en voor iedereen toegankelijk, behalve wanneer organisaties
gebruik maken van de kennis en ervaring van de stichting voor de eigen doelgroep. De inkomsten die
deze activiteiten genereren zullen worden gebruikt voor het mogelijk maken van de openbare en
gratis activiteiten.
De stichting is grotendeels afhankelijk van subsidies en giften. Aan initiatiefnemers van lokale
soepevenementen zullen we een kleine bijdrage vragen wanneer zij gebruik willen maken van het
logo en de kennis en ervaring van de stichting. Denk hierbij aan het afnemen van een draaiboek en
promotiematerialen.
Mensen kunnen tegen een (kleine) bijdrage ‘Soepvriend’ worden van Stichting Samen aan de Soep.
De bestuursleden vragen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
• donaties;
• subsidies en sponsorgelden;
• verkrijging krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift;
• overige baten.
ANBI
De stichting streeft ernaar om door de Belastingdienst te worden aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI), waardoor giften aan de stichting aftrekbaar zijn van het belastbaar
inkomen. Een ANBI-status vereist een transparante financiële verantwoording. Dit bereikt de
stichting door eens per kwartaal op de website een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van de
stichting over het voorafgaande kwartaal te plaatsen.
Fondswerving
Voor de activiteiten van de stichting zal een beroep worden gedaan op, zowel regionale als landelijke
fondsen met een doelstelling in het stimuleren van sociale cohesie en participatie. Daarnaast zal het
lokale en regionale bedrijfsleven actief benaderd worden met de vraag een bijdrage te leveren. De
fondsverwervingskosten zijn onderdeel van de aanvragen en zullen uit deze inkomsten opgebracht
moeten worden. Deze mogen niet disproportioneel zijn t.o.v. de aan te vragen bedragen.
Op termijn zullen activiteiten, met en voor het bedrijfsleven, mede middelen genereren om de
overige activiteiten van de Stichting te kunnen uitvoeren.
Voor 2019-2020 worden bijdragen aangevraagd bij onder meer het Rabo Stimuleringsfonds en het
Oranjefonds ten behoeve van de opstart van de stichting en activiteiten in alle provincies op
Burendag 2019. Ook gemeentelijke en provinciale fondsen worden benaderd voor de ondersteuning
van de cohesie- en netwerkversterkende activiteiten.
Verder nodigt de stichting iedereen die onze doelen en activiteiten een warm hart toedraagt, uit om
ons financieel te steunen. Het worden van donateur of vriend van de stichting zal zo eenvoudig
mogelijk worden aangeboden op de website van de stichting. Crowdfunding zal voor specifieke
activiteiten als optie worden onderzocht.
Beheer van het vermogen
Inkomsten worden beheerd op de bankrekening van de stichting en vandaar uit worden rekeningen
betaalbaar gesteld via de penningmeester in combinatie met één van de andere bestuursleden.
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Omdat fondsverwerving gebaseerd is op reëel uit te voeren projecten zal een eigen vermogen van
voldoende omvang worden aangehouden voor het voorzien in lopende kosten. Een mogelijk op te
bouwen surplus kan in voorkomende gevallen worden gebruikt als mogelijkheid voor
voorfinanciering.
Over elk boekjaar zal een (financieel) jaarverslag worden opgesteld. Het boekjaar valt samen met het
kalenderjaar. Uiterlijk 31 maart van het volgende jaar zijn het jaarverslag en de jaarrekening
beschikbaar.
Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt gebruikt voor het realiseren van de concreet uit te voeren projecten en
daarmee voor het realiseren van de doelstellingen van de Stichting conform een op te stellen
financieel plan. Activiteiten kunnen pas definitief doorgaan indien het geld binnen is dan wel
onvoorwaardelijk is toegezegd. Hiertoe wordt een gespecificeerde administratie bijgehouden.
Betalingen worden gedaan op basis van goedkeuring door het bestuur van offertes en rekeningen
conform de offertes.
Eventuele positief resultaat wordt, waar nodig in overleg met subsidieverstrekkers, toegevoegd aan
de bankrekening van de organisatie om in volgende situaties van concrete projecten eventuele
voorfinanciering mogelijk te maken. Zoals in de stichtingsactie statutair is vastgelegd ontvangen de
bestuurders geen beloning, behoudens een vergoeding voor relevante gemaakte kosten.
Andere algemene kosten zoals verzekeringen en eventueel een registeraccountant zullen gedekt
moeten worden uit subsidies/bijdragen van algemene aard.
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Organisatiestructuur
Algemeen
Bestuur
Jolanda Boere – voorzitter
Ines Slimani – secretaris
Joost Scheltinga – penningmeester

Samenwerkingsverbanden:
•
(nog op te richten) Raad van Idee & Advies
•
Soepvrienden

Statuten en huishoudelijk reglement
De statuten bevatten de basisregels van de stichting, in het huishoudelijk reglement staan de
uitbreidingen hierop.
Statuten
De statuten van stichting Samen aan de Soep zijn op 11 november 2016 notarieel vastgelegd.
Huishoudelijk reglement
Op 8 februari 2017 heeft het bestuur het huishoudelijk reglement vastgesteld (zie bijlage). Dit is een
set regels, richtlijnen en afspraken over de praktische gang van zaken en deels een uitwerking van de
statuten.
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Het soepsteenverhaal
Op een goede avond kwam een reiziger aan in een dorp. Hij was al lang onderweg en had honger
maar alles was dicht. In het grootste huis van het dorp brandde licht. Het bleek het Dorpshuis te zijn,
maar er was geen eten te krijgen. Hij schoof aan bij aan de dorpstafel, waar mensen, ieder voor zich,
bezig waren met hun mobieltje.
“Ik heb al een tijd niet gegeten en in het dorp is nu niks meer te krijgen. Ik zou graag soep willen
maken”, zei de vreemdeling. “Hebben jullie een grote pan voor me?” De mensen keken hem
verbaasd aan. “Waar wil je soep van koken? Je rugzak is bijna leeg. Daar kan niet veel in zitten!”
De man haalde een mooie steen uit zijn zak. Hij zei: “Dit is een heel bijzondere steen. Een soepsteen.
Als jullie een pan met water op het vuur zetten, kan ik van deze steen soep koken.” De mensen
geloofden niet meteen wat de man zei. Maar een grote pan was er wel en water was er genoeg.
Proberen kon altijd.
Nieuwsgierig zagen ze hoe hij de steen in de pan met water legde, die op het vuur was gezet. En vol
verwachting bleven ze naar de pan kijken, waarin het water langzaam warm werd en tenslotte begon
te koken.
Toen zei de man: “Nu zou er eigenlijk een beetje zout bij moeten.” De vrouw die de koffie schonk in
het dorpshuis, stond op en haalde wat zout uit de kast. “Ik heb ook nog een laurierblaadje”, zei ze,
“zal ik dat er ook in doen?” “Goed”, zei de man, “Een stukje vlees zou de soep nog lekkerder maken.”
Een buurvrouw zei: “Ik heb in de koelkast nog wat soepvlees. Als we hier samen soep gaan eten, kan
ik het er wel bijdoen.” Ze haalde het vlees en nam ook een wat worteltjes uit de tuin mee. “Een ui en
een prei zouden er ook goed in smaken”, zei de vreemdeling. “Die heb ik nog in mijn tuin”, zei de
overbuurman. En een ander zei: “Ik heb nog wat bonen en selderij”. Iedereen haalde iets op. Even
later hing er een heerlijke geur in de kamer. Na een poosje stond de man op, roerde in de soep en
proefde. “De soep is klaar”, zei hij. Samen smulden ze van de overheerlijke soep die ze samen
gemaakt hadden. Het smaakte goed en in lange tijd had men niet zoveel met elkaar gesproken. Ze
aten met elkaar de hele pan leeg. Alleen de soepsteen lag er nog in.
Toen stond de reiziger op en wilde vertrekken. “Je soepsteen ligt nog in de pan”, riepen de kinderen,
“je vergeet je soepsteen!” “Die mogen jullie houden”, zei de man, “daarmee kunnen jullie nog wel
duizend keer soep koken, als je ‘t maar net zo doet als we het nu gedaan hebben.” “Dat is een
wondersteen”, zeiden de kinderen tegen elkaar. De reiziger lachte toen hij dat hoorde terwijl hij de
deur uitging.
Buiten het dorp gekomen, zocht hij een mooie ronde steen, stopte hem in zijn rugzak en liep fluitend
weg.
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