Jaarverslag Stichting Voeding op School 2018

Doelstelling van de Stichting
Door het Voeding op School Programma hoeft geen één kind met honger naar
school te gaan. Elke schooldag krijgen 698 kinderen van behoeftige gezinnen op
Bonaire een gratis broodmaaltijd aangeboden op school of de opvang.
Stichting Voeding op School voert conform zorgcontract en met de financiële
steun van het Openbaar Lichaam Bonaire de operationele taken van het
programma uit .
De nauwe samenwerking tussen Stichting Voeding op School en de diverse
scholen en leveranciers zorgt voor een afgestemde organisatie en levering van de
broodmaaltijd pakketten.
Naast het ‘Voeding op School’ project is er ook het ‘Fruit op School’ project. Dit
deelproject is speciaal voor schoolgaande kinderen en jongeren die niet aan het
‘Voeding op School’ project deelnemen, waar fruit ook al onderdeel van het
pakket is, maar waar wel de behoefte is aan een aanvulling van fruit in het
eetpatroon.
Jaarlijks wordt het Voeding op School Programma aan het eind van het
schooljaar en halverwege het schooljaar geëvalueerd door middel van een
evaluatieformulier onder de deelnemende organisaties. Op deze manier probeert
de stichting op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in het programma.
In dit jaarverslag zijn de ontwikkelingen van jaar 2018.
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Voorwoord van de voorzitter
Dit jaar was een bijzonder jaar. De voorgaande jaren was er een onderbesteding
van ons project waardoor er een aanzienlijk saldo op de bankrekening stond.
Onderbesteding ontstaat door verschillen tussen de planning voor een
kalenderjaar en de daadwerkelijke aantal deelnemers per schooljaar.
Wij hebben daar in het verleden enige malen (per telefoon, e-mail) onze
contactambtenaar het OLB over gecommuniceerd. Het OLB heeft er voor
gekozen de maandelijkse betaling te stoppen per 1-1-2018 om zo het overtollige
saldo af te bouwen. Er is meerdere malen overleg geweest om de hoogte van het
definitieve bedrag te bepalen. Daarbij heeft de Stichting volledige inzicht gegeven
in de financiën. Voor de Stichting bleef het een onzekere situatie omdat er nog
geen zorgcontract voor de jaren 2018 en 2019 was.

Addo Stuur
Voorzitter
Bonaire 15 mei 2019
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Deelname aan Voeding op School Programma
In totaal zijn er 10 organisaties die deelnemen aan het Voeding op School
Programma, waaronder basisscholen, Scholengemeenschap Bonaire,
voorschoolse opvang en naschoolse opvang. In onderstaand schema zijn de
organisaties opgenomen met bijbehorende aantallen kinderen/jongeren die
deelnemen aan het programma. De deelnemers van het ‘Voeding op School’
project ontvangen op schooldagen een broodmaaltijdpakket welke uit bruinbrood,
zoet en/of hartig beleg, een pakje juice, yoghurt en/of een stuk fruit bestaat. De
deelnemers aan het ‘Fruit op School’ project ontvangen een keer per week een
stuk fruit.

Organisaties
De volgende organisaties ontvingen broodmaaltijden. Cijfers per 31-1-2018.
Naam

Aantal kinderen

Stichting Professionele Kinderopvang

230

Kresh muchanan kontentu

32

Speelschool Jiwiri

40

naschoolse opvang

75

Stichting Scholen Gemeenschap Bonaire

135

Kolegio Kristo Bon Wardador

70

Strea Briante

15

Kolegio Rayo di Solo

20

Kolegio San Luis Bertran

30

Skol Amplio Papa Cornes

23

San Bernardo

28
698
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Foto:
ontbijtpakketten staan iedere morgen om 6.30 uur klaar bij Bonaire Food Group.
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De volgende organisaties ontvingen Fruit op school project. (Cijfers per 31-12-2018.)

Kinderopvang Dopey

65

Bon Kwido

72

Jong Bonaire

100
237

Voor de evaluatie van de kwaliteit verwijzen wij naar ons halfjaarverslag 2018.
Deze is te vinden op onze website: www.voedingopschool.org
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Leveranciers 2018
Er is geen aanbesteding gedaan in 2018. Deze zal opgepakt worden in 2019.
Het Bestuur is over het algemeen tevreden over de samenwerking met Bonaire
Food Group en hoopt op deze manier de werkrelatie voort te zetten ten behoeve
van het Voeding op School Programma en de kinderen van Bonaire.
Aan het eind van 2018 is Bonaire Food Group overgenomen door Pietersz
Distribution. Dat gaf wat administratieve problemen met de betrekking tot de
controle van hun rekeningen.
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De levering van de brood pakketjes voor de SGB door mevrouw Domacasse
verliep vlekkeloos.

De distributie op de SGB door afdeling leerlingbegeleiding:
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Gegevens dagelijks bestuur van de stichting
Stichting Voeding op School
P.O. Box 465
Bonaire Caribisch Nederland
voedingopschool@gmail.com
www.voedingopschool.org
Alle informatie over onze stichting is te vinden op onze website:

Voorzitter:
Addo Stuur
voedingopschool@gmail.com
+599 786 1418
Penningmeester:
Shaina Offerman
shaina.offerman@outlook.com
+599 785 2622
Secretaris:
Tom Bergh
berghtom@hotmail.com
+599 700 5329
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