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Management Samenvatting
KINDEREN ZONDER ONTBIJT NAAR SCHOOL. 
DOOR ARMOEDE, IN NEDERLAND, IN BREDA?

DAT KAN ECHT NIET!

Armoede onder kinderen

In Breda gaan 200 basisschool 
kinderen zonder ontbijt naar 
school als gevolg van armoede...

Gezond ontbijt

365 Dagen per jaar een ontbijt.
Wekelijks wordt een ontbijtbox 
thuisbezorgd met 7 gezonde 
ontbijtjes..

Begroting 2022-2024

200 Kinderen, 1 euro per ontbijt;
365 ontbijtjes p.j.,  
Begroting voor 3 jaar: 
146.000 euro ontbijtkosten; 
18.000 euro overige kosten

Funding

150 donaties van gemiddeld 
1.000 euro door ondernemers die 
lokaal maatschappelijk betrokken; 
zijn. 
10 sponsoracties van gemiddeld 
2.000 euro

All our recent publications are free to download from our website:

http://www.atradius.com/publications/
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VISIE

Ieder kind heeft recht op gelijke 
kansen. 

Ieder kind moet zich volledig 
kunnen ontwikkelen.

DOELSTELLING

200 Bredase basisschoolleerlingen

Door armoede niet of onvoldoende 
zelfvoorzienend

365 dagen per jaar voorzien een 
dagelijks ontbijt. 

MISSIE

Zonder honger naar school

Stichting JOBi

KINDEREN ZONDER ONTBIJT NAAR SCHOOL. 
DOOR ARMOEDE, IN NEDERLAND, IN BREDA?

DAT KAN ECHT NIET!
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Plan van Aanpak

DOELGROEP

De totale populatie van basisschoolleerlingen in Breda bedraagt 
ongeveer 12.500, verdeeld over 44 basisscholen (exclusief Speciaal 
Onderwijs). 

Van deze basisscholen hebben 10 scholen een zgn. “schoolweging 
2021” tussen de 35 en 38. Het totaal aantal leerlingen op deze scholen 
bedraagt ca. 2.000. 

De aanname is, dat er een correlatie bestaat tussen relatief hoge 
schoolweging en scholieren in armoede én dat  10% van deze 
leerlingen in armoede leeft. Op basis van deze aanname zou de 
conclusie kunnen worden getrokken, dat de primaire doelgroep voor 
dit initiatief ca. 200(*) kinderen groot is.

SAMENSTELLING GEZOND ONTBIJT

In samenwerking met JOGG is een wekelijks menu samengesteld als 
onderdeel van een 7-weeks menu. Hierdoor kunnen in aansluitende 
weken de verstrekte en de nog te verstrekken levensmiddelen worden 
gecombineerd.

Bij het samenstellen zal ook (beperkt) rekening worden gehouden 
met de religieuze en culturele achtergronden van de kinderen.

AANVRAAG, VERSTREKKING EN EVALUATIE

In principe zullen de ontbijt-boxen op basis van vertrouwen worden 
verstrekt aan de kinderen (lees ouders) die hiervoor een aanvraag 
hebben ingediend.

Leerkrachten spelen een belangrijke rol bij het signaleren van de 
behoefte, attenderen op de mogelijkheid voor een dagelijks gezond 
ontbijt voor het kind én zorgen voor een “warme” overdracht aan 
Jeugd Ontbijt Breda. 

Hiertoe zullen voor de leerkrachten de nodige hulpmiddelen worden 
ontwikkeld.

Ouders of hun zorgverleners kunnen ook rechtstreeks een aanvraag 
indienen middels een eenvoudig aanvraagformulier. 

Beleidsplan 2022 - 2024
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Plan van Aanpak

vervolg AANVRAAG, VERSTREKKING EN EVALUATIE

Een eerste evaluatie zal na drie maanden plaatsvinden, met als doel af 
te stemmen of de verstrekking voldoet aan de verwachtingen

Na zes maanden zal een meer diepgaande evaluatie plaatsvinden, ook 
om vast te stellen of de verstrekking nog past bij de huidige situatie 
van het kind.

Deze evaluaties zullen worden gedaan door vrijwilligers van IMW.

DISTRIBUTIE

Met de leveranciers zal worden afgesproken de levensmiddelen voor 
het aantal te verstekken ontbijttassen aan te leveren op een centraal 
punt.

In samenwerking met de vrijwilligers van Instituut voor 
Maatschappelijk Werk (IMW) worden op deze centrale locatie de 
levensmiddelen verdeeld over de te verstrekken ontbijt-boxen.

Door andere vrijwilligers zullen de ontbijt-boxen wekelijks bij de 
kinderen thuis worden bezorgd.

COMMUNICATIE

Bij het opzetten van het communicatieplan zal rekening moeten 
worden met de diversiteit van de doelgroep. Het opleidingsniveau 
ouders en hun (Nederlandse) taalvaardigheid zijn belangrijke aspecten 
voor vorm en inhoud. Naast een website zal ook gebruik worden 
gemaakt van social media kanalen.

Communicatie zal vooral aansprekend gevisualiseerd
voor de doelgroep plaatsvinden.

JOBI zal voor de kinderen als herkenbaar 
beeldmerk worden ingezett.

Beleidsplan 2022 - 2024
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Positieve Impact

LICHAMELIJKE EN MENTALE GEZONDHEID

Belangrijk is  te weten welk effect een dagelijks gezond ontbijt heeft 
op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van het kind.

Tijdens de evaluatiegesprekken door IMW kan met de 
ouders/verzorgers dit onderwerp worden besproken.

In overleg met IMW zal hiertoe een evaluatievorm worden ontwikkeld 
en gebruikt.

LEREN EN ONTWIKKELEN

Vervolgens kan ook worden nagegaan of en zo ja hoe een gezond 
ontbijt een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het kind op 
school.

In samenwerking met Gemeente Breda zal een kwalitatief onderzoek 
worden ontwikkeld. 

Dit onderzoek zal naast de Cito-toets (tweemaal per jaar vanaf groep 3) 
jaarlijks worden uitgevoerd

Beleidsplan 2022 - 2024

SOCIALE IMPACT

Voor stakeholders, zoals donateurs en sponsoren zal gebruik worden 
gemaakt van de zgn. MAEX Social Handprint, waarmee: 

• een bedrijf zichtbaar kan maken welke “Social Impact” het maakt in 
de samenleving;

• een fonds inzicht krijgt in de impact van donaties;

• overige stakeholders kunnen zien welke maatschappelijke impact 
kan worden gemaakt met JOBi.
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Meerjaren Begroting
2022 - 2024

KOSTEN

Aantal kinderen 50 150 200

Aantal ontbijten per jaar 18.250            54.750            73.000            

Kosten per ontbijt 1,00€              1,00€              1,00€              

Ontbijtkosten per jaar -18.250€        -54.750€        -73.000€        -146.000€          

Oprichtingskosten -2.000€           -€                -€                -2.000€              

Marketing & Communicatie -5.000€           -2.500€           -2.500€           -10.000€            

Vrijwilligers -250€              -750€              -1.000€           -2.000€              

Accountant/administratie -€                -2.000€           -2.000€           -4.000€              

-7.250€           28,4% -5.250€           8,8% -5.500€           7,0% -18.000€            11,0%

-25.500€        -60.000€        -78.500€        -164.000€          

INKOMSTEN

Verbeter Breda 15.000€          -€                -€                15.000€             

Donateurs en Sponsoren -10.500€        -60.000€        -78.500€        -149.000€          

2022 2023 2024 Totaal in 3 jaar



COMMITMENT

ALLE BESCHIKBARE FINANCIËLE MIDDELEN ZULLEN WORDEN INGEZET
VOOR HET REALISEREN VAN DE MISSIE EN DOELSTELLING.
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Toelichting

KOSTEN

Algemeen Naar verwachting zal het aantal kinderen, dat zich zal aanmelden 
oplopen van 50 in 2002, naar 150 in 2023 tot 200 in 2024..

Ontbijt per kind Op basis van de samenstelling van de weekmenu’s kunnen de 
kosten voor een ontbijt worden begroot op 1 euro per kind per dag.

Oprichting Alleen voor het 1e jaar (2022) worden kosten begroot voor de 
oprichting van de stichting.

Marketing & 
Communicatie

In 2022 zullen kosten worden gemaakt voor de website, 
presentaties, en video’s, animaties voor Social Media. Daarnaast 
zullen weekmenu’s en flyers voor de kinderen en ouders worden 
gedrukt. 

Vrijwilligers

Accountant

Het aantal vrijwilligers zal toenemen van 2 à 3 in 2022 tot 10 à 12 in 
2024..De intentie is om deze vrijwilligers te bedanken met een 
jaarlijks terugkerende borrel/lunch/bbq.

Jaarlijks zal er een controle moeten plaatsvinden en de  
jaarrekening moeten worden opgemaakt. 2022 zal een verlengd 
boekjaar worden.

Beleidsplan 2022 - 2024



COMMITMENT

ALS STICHTING JOBI WILLEN WIJ VOOR EEN PERIODE VAN MINIMAAL 3 JAAR
DE CONTINUÏTEIT WAARBORGEN VOOR DE HULP 

AAN DE KINDEREN,  DIE ZICH HEBBEN AANGEMELD.
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Toelichting

INKOMSTEN

Algemeen Met oog op ons commitment willen we, vanwege de volatiliteit 
van subsidies hier geen of slechts beperkt gebruik van maken. 
Financiering van kosten zal plaatsvinden door donaties van en 
sponsoring door lokale partijen.

Donateurs De primaire doelgroep voor donaties zijn lokale ondernemers 
(MKB). Het totaal aantal ondernemingen in Breda bedraagt > 
30.000.
Zonder rekening te houden met andere inkomsten, is de 3-jaars 
begroting sluitend te krijgen met een gemiddelde donatie van 
1.000 euro over een periode van 3 jaar door 150 (i.e. 0,5%) Bredase 
ondernemers, die lokaal maatschappelijk betrokken zijn.
Tot de secundaire doelgroep donateurs behoren zgn. familie 
stichtingen en particulieren..

Sponsoren Serviceclubs, vriendenclubs, verenigingen en andere lokale 
initiatieven als “BredaMaaktMijBlij” en “RaboClubSupport” kunnen 
door het organiseren van acties en evenementen en de opbrengst 
of een deel ervan ten goede te laten komen aan deze kinderen, 
ook een significante bijdrage leveren.
Stel 10 initiatieven met een gemiddeld sponsorbedrag van 2.000 
euro over een periode van 3 jaar, zou dit 20.000 euro aan extra 
inkomen kunnen genereren.

Partners Via Verbeter Breda is van de Gemeente Breda een startsubsidie 
ontvangen van 15.000 euro.
IMW stelt zowel professionals als vrijwilligers ter beschikking. 
Initiële kosten, als bijv. reiskosten voor vrijwilligers worden betaald 
door IMW.
Jumbo Heksenwaag stelt haar locatie, koeling en boxen 
beschikbaar.

Beleidsplan 2022 - 2024
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Bestuur
De samenstelling van het bestuur is 
gebaseerd op complementaire 
competenties, werkvelden en 
netwerken.

De stichting kan worden 
vertegenwoordigd door twee 
gezamenlijk handelende 
bestuurders.

In de startfase hebben bestuurders 
idealiter maandelijks overleg. Deze 
frequentie kan later worden 
teruggebracht naar 
tweemaandelijks of per kwartaal. 

Bestuurders worden benoemd voor 
een periode van drie (3) jaar.

Bestuurders zijn onbezoldigd.

Mariska Snijder

Secretaris

Directeur Kbs John F. 
Kennedy, Voorzittend 

directeur 
Organisatorische 
Eenheid Noord

Marcel de Heer

Penningmeester

Beleidsadviseur 
Economie en 

Onderwijs, Gemeente 
Breda

Reginald Berretty

Voorzitter

Initiatiefnemer
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Raad van Advies
De samenstelling bestaat uit 
onafhankelijke en objectieve 
vertrouwenspersonen, die zich 
verbonden voelen met de missie van 
de stichting.

Het doel is om het bestuur gevraagd 
en ongevraagd advies te geven over 
wat strategisch en tactisch het beste 
is voor de stichting..

Ook de RvA biedt complementaire 
kennis, ervaring en netwerken.

Het is een informeel orgaan, dat 
idealiter tussen de twee en vier keer 
per jaar samen komt met het 
bestuur.

De leden zijn tussendoor bereikbaar 
voor specifieke vragen of om even te 
sparren.

Nicole Fouchier

Lid

Directeur Faculteit TU 
Eindhoven

Lid Raad van Toezicht 
Stichting BRAVOO

Bestuurslid Voormalig 
Gasthuis

Chair Supervisory 
Council 

International School 
Breda

Coen Michel

Lid

Directeur-Bestuurder 
IMW Breda

Nader te benoemen

Lid

Ondernemer
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…om OVERMORGEN
ook lid te kunnen worden

van een gemeenschap
die omkijkt naar anderen.

VANDAAG 
kunt u als lid van de gemeenschap 

deze kinderen helpen zonder 
honger naar school te gaan…

…zodat zij MORGEN
kunnen leren, 

zich kunnen ontwikkelen 
én gelijke kansen krijgen… 

Maatschappelijk
Betrokken



Stichting JOBi (Jeugd Ontbijt Breda initiatief)

E-mail info@jeugdontbijtbreda.nl

Kvk nummer 86682962

RSIN 864047861

IBAN nummer NL07 RABO 0198 6721 28

Algemene
informatie


