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Beleidsplan

Stichting Eerlijke Start zet zich in voor kinderen uit focuswijken in Amsterdam. In
verschillende wijken in Amsterdam groeien kinderen op in armoede. In Nederland leeft 1
op de 13 kinderen in armoede. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 14,7 procent van de
minderjarige kinderen die in armoede leven in Amsterdam woont. Deze gezinnen hebben
een laag inkomen, met als gevolg stress en spanning thuis, sociale uitsluiting en minder
toegang tot informatiebronnen. De kinderen uit deze gezinnen kunnen minder goed
meekomen met hun leeftijdsgenoten op het gebied van kennis, sociale vaardigheden en
gezondheid. Hierdoor is de kans groter dat zij later zelf ook in armoede terecht komen.

Onze stichting streeft naar een eerlijke kans voor ieder kind. Veel gezinnen die in
armoede leven kunnen hun kinderen niet voorzien van gezonde en / of voldoende
voeding. Hierdoor gaan er kinderen zonder ontbijt naar school of worden soms zelfs thuis
gehouden. Gevolgen hiervan zijn dat deze kinderen zich op school niet voldoende kunnen
concentreren, minder goed meekomen met hun leeftijdgenoten en hierdoor worden
belemmerd in hun ontwikkeling. Door de kinderen te voorzien van een ontbijt kan ieder
kind met evenveel energie aan de schooldag beginnen, worden ze serieus genomen en
hebben ze het gevoel dat ze iemand zijn. Zo willen wij ieder kind een eerlijke kans geven
en dragen wij bij aan het welzijn van deze kinderen.

Door het coronavirus, met groeiende werkloosheid ten gevolg, ziet het er naar uit
dat de kloof tussen arm en rijk groter wordt.* In een wereld waarin individualisme de
boventoon voert, vervreemden deze twee groepen steeds meer van elkaar. Wij
kiezen ervoor het bedrijfsleven te koppelen aan dit initiatief waardoor we twee
werelden samenbrengen en bijdragen aan meer bewustwording rondom armoede in
de stad. Tegelijkertijd laten we zien hoe je op een simpele manier een steentje kunt
bijdragen. In aansluiting op de doelstellingen van de Subsidieregeling Integraal
maatschappelijk initiatief zorgen onze activiteiten ervoor dat alle Amsterdamse
kinderen de dag hetzelfde beginnen; met een gezond en voedzaam ontbijt. Samen



met alle partners vormt Stichting Eerlijke Start het fundament voor een gezonde
start voor elk kind.

*Willem Schoonen.Grote kans dat deze crisis de kloof tussen arm en rijk juist gaat
vergroten. 2020.

Inhoudelijk concept

In het kort
Stichting Eerlijke Start wil ervoor zorgen dat kinderen uit focuswijken in Amsterdam de
dag net als alle andere kinderen beginnen en dat er geen onderscheid bestaat tussen
Amsterdamse kinderen. In samenwerking met scholen en het bedrijfsleven helpen wij
deze kinderen door:

● Het aanbieden van een gezond en voedzaam ontbijt
● Voorlichtingsprogramma’s te organiseren voor kind en ouders omtrent het

belang van gezonde voeding.

Onze prioriteit ligt bij het organiseren van een gezond en voedzaam ontbijt. In een
land als Nederland zouden er geen kinderen met een lege maag in de klas mogen
zitten. In samenwerking met de school zullen wij voor een selectie kinderen een
ontbijttas samenstellen. Of er zal een maandelijks ontbijt op de school worden
georganiseerd. Dit is afhankelijk van de voorkeur van de school. Daarnaast zijn er
kinderen uit deze doelgroep die wel worden voorzien van een ontbijt thuis, maar niet
altijd worden voorzien van een gezond en voedzaam ontbijt. De scholen met wie we
samenwerken geven aan dat het schort aan kennis bij de ouders betreffende
gezonde voeding. Om die reden bieden wij tevens voorlichtingsprogramma’s aan
omtrent gezond eten, voor zowel de kinderen als ouders.



Meerjarenplan
De ambitie en strategische doelstelling van Stichting Eerlijke Start is om als nieuwe
Stichting binnen twee jaar:

● De organisatie te zijn waardoor kinderen uit focuswijken in Amsterdam met een
gezond en voedzaam ontbijt de dag  kunnen beginnen

● Een verbindende organisatie te zijn voor het bedrijfsleven, onderwijs en de
doelgroep

● Bewustwording te creëren rondom gezonde voeding 
● Een bekende organisatie te zijn voor alle scholen uit de focuswijken

In het eerste jaar van Stichting Eerlijke Start willen wij 4 scholen helpen met het geven
van ontbijt en voorlichting voor ouders. Na het eerste jaar hopen wij dit te kunnen
vergroten naar 10 scholen. De directe impact zal liggen bij de kinderen die het ontbijt
ontvangen. Dit zullen in het eerste jaar ruim 300 kinderen zijn.
Naast het ontbijt organiseren wij voorlichtingsprogramma’s. Deze programma’s zorgen
voor directe impact en bewustwording omtrent gezonde voeding bij de ouders.  In het
eerste jaar willen wij per school 2 keer een voorlichtingsprogramma geven.
Indirect hebben deze beide activiteiten impact op de gezinnen: doordat de kinderen
zich beter kunnen concentreren, zich meer ontwikkelen en betere resultaten behalen
bevordert dit de thuissituatie. Ook heeft het grote voordelen voor de deelnemende
scholen. De leraren hoeven geen extra aandacht te geven aan de kinderen die geen
ontbijt krijgen.
Deze impact zal elk jaar aanzienlijk stijgen ten opzichte van het jaar ervoor. We hopen
elk jaar te kunnen groeien en meer impact te kunnen maken in Amsterdam.
De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.



De wijze waarop Stichting Eerlijke Start deze doelstellingen wil realiseren, is gebaseerd
op de volgende principes, waardes en kenmerken. 

Stichting Eerlijke Start: 
● Is een qua omvang beperkte, onafhankelijke, professionele, transparante en

flexibele organisatie.
● Wil de aanjager zijn voor meer bewustwording betreffende het belang van een

gezonde leefstijl en is daarom zichtbaar, proactief, toegankelijk, faciliterend aan
het netwerk en gaat verbindend, praktisch en vraaggericht aan het werk. Ze
stelt zich hierbij ondernemend, vernieuwend en als katalysator op.

Bestuurssamenstelling

Bob Boot (Voorzitter)
Steven Wientjes ( Penningmeester)
Wijnand Bakker ( Secretaris)

Beloningsbeleid

Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de
bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.



Beginbalans

*2021 is het oprichtingsjaar van Stichting Eerlijke Start. Het jaarverslag van het eerste
jaar zal verschijnen in 2022
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