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VOORWOORD 

In augustus 2019 begint een nieuwe fase voor het project ‘Niet Graag een Lege Maag’ 

van initiatiefnemer Johan Muurlink om kinderen eten en drinken te geven op basisscholen 

in Rotterdam. Kinderen die geen ontbijt of lunch meekrijgen van huis, die helpt Johan al 

vier jaar door gratis een ontbijt- en lunchpakket aan ze te geven. 

 

Eigen initiatief 

Begin 2017 begon Johan vanuit huis boterhammen te smeren. Daar komen zijn bijnamen 

in het Rotterdamse ook vandaan: “Johan, de boterhammenman’’ of “Johan, de 

Broodvader”. Na 2,5 jaar smeren met de nodige hulp van vrienden en familie en 

vervolgens met hulp van een klein aantal sponsoren, is het spontane, persoonlijke 

initiatief uitgegroeid tot een behoorlijk omvangrijk project. Dat project krijgt de naam 

‘Niet Graag een Lege Maag’!  

 

Veel persaandacht 

Het initiatief trekt vanaf het begin veel aandacht in de 

pers. In 2018 meerdere keren regionaal via RTV 

Rijnmond in diverse andere dagbladen en zelfs landelijk 

via NPO 1- Langs de Lijn (juli 2018). 

 

Logo 

Heel bijzonder is dat begin 2018 de Franse kunstenaar 

Philippe Chauvet (instagram: philippechauvet.flippo) het logo wil ontwerpen op verzoek 

van Robert Blumers, die bevriend is met zowel Johan Muurlink als Chauvet. Blumers is 

ook bedenker van de naam ‘Niet Graag een Lege Maag’. Chauvet biedt het logo aan, met 

de bijbehorende rechten, wat met trots gebruikt wordt voor het project.   

 

Project Niet Graag een Lege Maag 

Eind 2018 zijn drie scholen aangesloten bij het initiatief en is het dagelijks smeren van 

een paar boterhammen al een hele organisatie op zich geworden. Tientallen 

lunchpakketten per dag, een flinke grote inkoop van producten, flink oplopende kosten 

en gelukkig ook steeds meer mensen die vrijwillig mee willen helpen op allerlei 

verschillende manieren. Ook door geld te geven, of door gratis spullen te leveren. 

Allemaal om het verschil te maken op de scholen bij de kinderen die het nodig hebben! 

 

Stichting Niet Graag een Lege Maag’ 

Om te zorgen dat het project ‘Niet Graag een Lege Maag’ kan blijven voortbestaan en 

verder kan groeien, maakt Johan een volgende stap. In 2019 worden de voorbereidingen 

getroffen om van het project een stichting te maken. En 13 augustus 2019 is het zover. 

Bij de notaris wordt de stichting Niet Graag een Lege Maag opgericht en ingeschreven in 

de Kamer van Koophandel in Rotterdam. De website www.NGELM.nl gaat de lucht in en 

daarmee is ‘Niet Graag een Lege Maag’ in een geheel nieuwe fase terecht gekomen. 

http://www.ngelm.nl/
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Vliegende start van de Stichting NGELM 

Vanaf augustus 2019 is er zeer veel gebeurd en dat zetten we graag op een rij in dit 

jaarverslag voor een stukje van 2019 (augustus-december) en voor het hele jaar 2020. 

Het was in ieder geval een vliegende start voor de stichting door de ondersteuning die we 

al direct hebben ontvangen van RTV Rijnmond, van de Ronde Tafel 81 uit Rotterdam en 

van talloze sponsoren en mensen die de stichting een warm hart toedragen. 

We doen er graag verslag van en we houden u als lezer op de hoogte via onze website en 

via de social media kanalen over onze activiteiten nu en in de toekomst. 

 

Met hartelijke groeten, 

 

Het bestuur van de stichting Niet Graag een Lege Maag: 

 Johan Muurlink  (voorzitter) 

 Walter Rozendaal (penningmeester)  

 Jelrik van der Sijde (secretaris) 
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Inleiding 

Dit jaarverslag is opgesteld conform de vereisten waar een stichting met een ANBI-status 

aan moet voldoen. Een jaarrekening en een beleidsplan zijn verplichtingen die daarbij 

horen. Daarnaast wordt aanbevolen een jaarverslag te maken. 

Jaarverslag 

Dit is de eerste keer -sinds de oprichting van de stichting in augustus 2019- dat er een 

jaarverslag wordt opgeleverd. Omdat 2019 maar 3,5 maand telde voor de stichting, is 

gekozen voor een verslag over 3,5 maand in 2019 en het volle jaar 2020. 

Voor dit jaarverslag 2019-2020 hebben we de jaarrekening 2019-2020 bijgevoegd als 

bijlage. Het beleidsplan 2019-2020 is eveneens bijgevoegd als bijlage. Uiteraard is er 

inmiddels een nieuw beleidsplan 2021-2022. Dat kunt u inzien op de website onder de 

pagina ‘Verantwoording’. Daar vindt u ook de digitale versies van dit Jaarverslag en de 

Jaarrekening. 

De ANBI-status 

Sinds 14 november 2019 heeft de stichting Niet Graag een 

Lege Maag een ANBI-status. Een ANBI is een ‘algemeen nut 

beogende instelling’. Voor een stichting met een ANBI-

status gelden bepaalde belastingvoordelen in Nederland (zie 

voor meer informatie www.anbi-portaal.nl). Dat is 

bijvoorbeeld gunstig voor sponsoren en voor schenkingen 

die belastingvrij kunnen worden gedaan.  

Algemene ANBI-informatie 

Statutaire naam: Stichting Niet Graag een Lege Maag (13 

augustus 2019) 

Doelstelling: Het verzorgen van lunchpakketten aan 

kinderen (op basisscholen) in Rotterdam 

en omgeving die wegens armoede 

gebrek hebben aan goed en voldoende 

voedsel. 

Juridische structuur: Stichtingsvorm 

Statutenwijzigingen: (niet van toepassing) 

Activiteiten 

Het verzorgen van lunchpakketten aan kinderen (op basisscholen) in Rotterdam en 

omgeving die wegens armoede gebrek hebben aan goed en voldoende voedsel. 

Daarnaast in algemene zin aandacht vragen voor dit vraagstuk in Nederland. 

Bijzondere activiteiten 2019 

Greep uit de Persactiviteit: Opnieuw RTV Rijnmond met diverse rapportages en 

interviews.   

 De aandacht in de pers zorgt ervoor dat een heleboel 

mensen steun geven onder meer bedragen storten op de 

rekening van de stichting. Na jaren van een krappe kas krijgt 

http://www.anbi-portaal.nl/
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Niet Graag een Lege Maag langzaamaan een goede financiële 

basis om de activiteiten voort te zetten. 

1e helft 2019: Het Museum Rotterdam heeft het initiatief om ‘iconische’ 

personen en projecten te benoemen toe Rotterdams erfgoed. 

Johan Muurlink wordt 12 maart 2019 met zijn project ‘Niet 

Graag een Lege Maag’ verkozen tot Rotterdams erfgoed, 

nummer 0061 (www.echtrotterdamserfgoed.nl);  

2e helft 2019: Formele oprichting van de stichting Niet Graag een Lege 

Maag (13 augustus 2019); 

 De Ronde Tafel 81 schaart zich achter het initiatief en steunt 

de stichting op diverse manieren; 

 Johan Muurlink is spreker bij het ‘Reset Yourself’-programma, 

waarvan de stichting profiteert door een donatie vanuit deze 

organisatie.  

 Inzamelingsactie via Radio Rijnmond door ‘Marja van 

Katendrecht’, voor een vervoermiddel voor de stichting 

GELM. Deze werd tijdens een kerstshow in theater De Doelen 

in Rotterdam uitgereikt aan Johan Muurlink; 

 

Bijzondere activiteiten 2020 

Greep uit de persactiviteit: Artikel in de Panorama van 19 feb 2020 (interview met Johan 

Muurlink). 

Uitzending ‘Ondertussen in 2020’ van 31 december 2020 

(interview door Maarten Spaanjer).  

 Column van Sander de Kramer van 22 oktober 2020 in de 

Telegraaf over de Boterhammenman. 

 Artikel Margriet Oostveen in de Volkskrant op 1 september 

2020 over de Boterhammenman. 

Eerste kwartaal 2020: Een groothandel in fruit gaat vele kilo’s vers fruit gratis aan 

de stichting leveren. Vers fruit is een prijzig, maar een 

belangrijk onderdeel van de lunchpakketten, dus die hulp is 

zeer welkom; 

De lockdown is in maart 2020 een feit. Scholen gaan dicht en 

de stichting stopt met het belangrijkste deel van de 

activiteiten (brood smeren); 

Tweede kwartaal 2020: Studenten van de Hogeschool Rotterdam doen onderzoek 

naar manieren om de bekendheid van de stichting te 

vergroten. 

Derde kwartaal 2020: De Rotterdamse kinderrechten-award wordt uitgereikt aan de 

stichting NGELM voor haar hulp om kinderen op basisscholen 

te helpen met een van de belangrijkste basisbehoeften: 

voldoende eten en drinken. 

http://www.echtrotterdamserfgoed.nl/
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Vierde kwartaal 2020: De Gin-actie van een belangrijke supporter en sponsor van 

de stichting, de Rotterdamse Ronde Tafel 81 & Van 

Linschoten Slagers. Deze actie leverde de stichting een zeer 

waardevolle cheque op van € 11.000. 
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Financiële positie 

2019: 

De stichting start 13 augustus 2019 met een gering bedrag op de bankrekening van 

enkele honderden euro’s. Bijna 100% van de daadwerkelijke kosten voor het maken van 

de lunchpakketten wordt gesponsord. Ook de opstartkosten (notaris) en administratieve 

kosten (boekhouder) worden in 2019 gesponsord. Daardoor kan de stichting een prima 

financiële start maken. 

Door de vele publiciteit bij de start van de stichting komen er in 2019 met enige 

regelmaat kleine donaties binnen, waardoor de bankrekening van de stichting positief 

blijft vanaf de start. Het jaar 2019 wordt met een positief saldo afgesloten. 

 

2020: 

Ook in het nieuwe jaar blijven kleine donaties binnenkomen. Daarnaast melden zich 

enkele sponsoren en vaste, geregistreerde schenkers. Enkele organisaties houden 

inzamelacties en in de loop van 2020 vult de bankrekening zich nog beter dan vooraf 

gedacht.  

Het bestrijden van het Covid-19 virus leidt echter tot het sluiten van scholen. Door alle 

maatregelen verloopt het binnenhalen van meer scholen, zoals gepland, niet soepel 

meer. Schoolbesturen hebben hele anderen dingen aan het hoofd. De geplande 

uitbreiding van naar 6 scholen blijft uit. De kosten nemen zelfs af, terwijl de inkomsten 

door blijven lopen. 

Beleid met betrekking tot verhouding kosten en opbrengsten 

De stichting wil de volle aandacht aan het verzorgen van lunchpakketten geven. Daar 

wordt het grootste gedeelte van de beschikbare (financiële) middelen voor ingezet en 

vrijgehouden. Er wordt gereserveerd voor uitbreiding van de activiteiten van het 

verzorgen van lunchpakketten naar nieuwe scholen. 

De gedoneerde zaken als fruit en brood en dergelijke worden geraamd qua kosten, zodat 

indien onverhoopt een sponsor zou wegvallen, de stichting genoeg middelen beschikbaar 

heeft om die zaken zelf aan te schaffen. 

Een klein deel van de middelen wordt gereserveerd voor het benodigde vervoermiddel. 

Dat is een geschonken scooter. In principe wordt slecht een klein deel van de 

beschikbare middelen aan het vervoermiddel uitgegeven voor zaken als de verzekering, 

de nutskosten en onderhoud. 

In principe geldt ook voor overige vaste kosten dat deze slechts voor een klein deel 

beslag leggen op de beschikbare middelen. Vaste kosten zijn bijvoorbeeld verzekeringen, 

overige nutskosten, administratiekosten, vrijwilligersbijdragen en dergelijke. Er zijn 

specifieke gelabelde bedragen van sponsoren bedoeld voor bijvoorbeeld de kosten van de 

boekhouder en ook de huisvesting wordt gesponsord (gratis ter beschikking gesteld) door 

de stichting Humanitas. 

Overig financieel beleid 

De stichting heeft in 2019 en 2020 geen reserves opgebouwd of aangehouden. Daarover 

wordt in 2021 door het bestuur nader overleg over gevoerd om dat wel te gaan doen. De 

stichting belegt niet. 
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De stichting communiceert met belanghebbenden open en transparant, vanuit het 

beleidsplan, de jaarrekening en het jaarverslag en daarnaast via social media en andere 

kanalen.  

Informatie over het bestuur 

Sinds de oprichting wordt de stichting bestuurd door drie personen: Johan Muurlink 

(initiatiefnemer en voorzitter), Jelrik van der Sijde (secretaris) en Walter Rozendaal 

(penningmeester). Er zijn geen plannen om daarin wijziging aan te brengen. Het bestuur 

bestaat uit ten minste drie personen. 

Er zijn regels opgesteld met betrekking tot het aftreden van bestuursleden om de 

continuïteit te borgen van het stichtingsbestuur. Bestuurders zijn in principe aangesteld 

voor onbepaalde tijd, tenzij daar anders over besloten wordt. Indien een bestuurslid 

aftreedt, dan zal een volgend bestuurslid niet eerder kunnen aftreden dan 12 maanden 

na het aanstellen van een nieuw bestuurslid.  

Toekomstparagraaf 

Het Beleidsplan 2019-2020  (zie bijlage) is vooralsnog aangehouden als vertrekpunt voor 

het jaar 2021. Door de Covid-19 maatregelen is het uitbreiden van de stichting 

onverwacht en noodgedwongen in 2020 op een lager pitje komen te staan.  

Echter, er lopen wel gesprekken over verdere uitbreiding van de activiteiten. Bij dit 

Jaarverslag 2019-2020 wordt ook verantwoording afgelegd voor de uitvoering van het 

beleidsplan 2019-2020. 

Evaluatie 

Halverwege 2021 -tijdens de schoolvakantie 2021- is het de bedoeling om het project te 

evalueren en te bepalen op welke wijze verdere uitbreiding gerealiseerd kan worden. Op 

dit moment (april 2021) is nog onvoldoende duidelijk op welke wijze van overheidswege 

met de maatregelen omgegaan wordt, wat betreft het openen van basisscholen. 

Gepland staat om na de zomer van 2021 het nieuwe beleidsplan 2021-2023 op te 

leveren.  
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BIJLAGE 

 

Beleidsplan 2019-2020 
Veel kinderen in Rotterdam-Zuid groeien op in armoede. Sommigen van die kinderen komen 

regelmatig zonder ontbijt of lunch naar school. Niet alleen is dat voor die kinderen ongezond, maar 
het stoort ook hun leerproces. Dat is een probleem, waarvoor het project ‘Niet Graag een Lege 
Maag’ een oplossing wil bieden. Met het project ‘Niet Graag een Lege Maag’ wordt voor deze 
kinderen een lunchpakket verzorgd, zodat zij de hele (school)dag met een gevulde maag kunnen 
doorkomen. Het project is gestart vanuit de overtuiging dat kinderen gelukkiger zijn met een volle 
maag en dat daarmee de toekomstkansen van kinderen wordt verbeterd. 
 

1. Werkgebied 
Het startgebied is Rotterdam-Zuid en meer specifiek de wijken Bloemhof en Hillesluis. Het is de 
bedoeling om met het project ‘Niet Graag een Lege Maag’ in dat startgebied eerst vaste grond 
onder de voeten te krijgen. Maar omdat dit probleem zich ook in andere wijken in Rotterdam en 
ook in andere steden voordoet, is het de ambitie om te zijner tijd de activiteiten uit te breiden 
buiten het startgebied, naar andere wijken in Rotterdam en eventueel daarbuiten. 

 

2. Werkwijze (tussentijds aangepast) 
Het project ‘Niet Graag een Lege Maag’ behelst niet meer dan ervoor zorgen dat boterhammen 
gesmeerd worden en dat lunchpakketjes worden samengesteld. Deze worden bij diverse scholen 
afgegeven, die deelnemen aan het project. De deelnemende scholen verstrekken zelf de 
lunchpakketjes aan de kinderen die het nodig hebben. De scholen selecteren zelf welke kinderen 

een pakketje krijgen. In principe hebben de mensen van het project ‘Niet Graag een Lege Maag’ 

zelf geen contact met de kinderen. De boterhammen worden zo klaargemaakt dat ze voor kinderen 
met elke achtergrond geschikt zijn. Er wordt rekening gehouden met voedselvoorschriften die 
voortkomen uit verschillende godsdiensten. 
 

Het project ‘Niet Graag Een Lege Maag’ wil zich 
uitdrukkelijk niet bemoeien met de verdere 
levenssituatie van de kinderen zelf. Dat wordt 
overgelaten aan de professionele hulpverleners, zoals 
bijvoorbeeld het schoolmaatschappelijk werk. Wel 

voorziet het project ook in activiteiten als voorlichting of 
algemene informatie over het belang van goede voeding 
en een goede lunch voor kinderen. Op deze wijze levert 
het project een bijdrage aan de empowerment van 

gezinnen in armoede. Daarmee is voor het project ook 
de grens bepaalt van de activiteiten. 
 

3. Een Gelijkwaardig Pakket 
De samenstelling van de lunchpakketjes voor de kinderen gaat uit van het principe van 
gelijkwaardigheid. Het gaat ervan uit dat iedere ouder of verzorger zijn of haar kind(eren) een 
pakketje met een vergelijkbare samenstelling mee zou willen geven. Gelijkwaardigheid houdt 
concreet in dat: 

• Het voedsel in een pakket een volwaardige kwaliteit heeft. Het voedsel is vers of in ieder 
geval niet voorbij de houdbaarheidsdatum; 

• Het pakket moet een gezonde en diverse samenstelling hebben. Er worden verschillende 
soorten beleg aangeboden -zowel hartig als zoet- en er zit fruit in een pakket; 

• Een pakket bestaat ook uit tussendoortjes, die andere kinderen vaak ook van hun ouders 

meekrijgen; 

• Het pakket houdt rekening met religieuze voedselvoorschriften, zodat kinderen van 
uiteenlopende religies het kunnen aannemen. 
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4. Borging continuïteit en functioneren stichting (tussentijds aangepast) 
De activiteiten van het project ‘Niet Graag Een Lege Maag’ zijn anno 2020 nog steeds grotendeels 
het initiatief van een persoon en alle activiteiten zijn ten minste tot augustus 2020 gekoppeld aan 
drie deelnemende scholen. Inmiddels wordt deze persoon regelmatig bijgestaan door een tweede 
vrijwilliger.  
 
De stichting heeft inmiddels de ANBI-status verworven. De ANBI-status vereenvoudigt het 

aantrekken van financiële externe middelen, omdat het voor geldschieters als bedrijven en fondsen 
een garantie vormt en inzichtelijker wordt dat hun middelen goed besteed worden. De stichtingsvorm 
draagt bij aan het waarborgen van de financiële continuïteit van het project. 
 
De voorzetting -laat staan uitbreiding- van het project ‘Niet Graag een Lege Maag’ is grotendeels 
afhankelijk van de beschikbare tijd die de vrijwilliger ter beschikking heeft. Dit beperkt de 

mogelijkheden voor het project. Het is de wens om in de toekomst het doorzetten (en uitbreiden) 

van het project ‘Niet Graag een Lege Maag’ te borgen. Daarbij is nagedacht over de wijze waarop de 
activiteiten duurzamer vorm kunnen worden gegeven, over de mogelijkheden externe middelen aan 
te trekken en om meer vrijwilligers te werven. Daarmee kan het project minder afhankelijk worden 
gemaakt van de inzet van een of enkele personen en van de schaarse beschikbare middelen. 
 
 

5. Inzet vrijwilligers (tussentijds aangepast) 
De stichting organiseert dat de activiteiten van het project uitgevoerd worden door verschillende 
vrijwilligers. Het bestuur van de stichting opereert vrijwillig en werkt onbezoldigd. Vrijwilligers komen 
in aanmerking voor een vrijwilligersvergoeding om hen te compenseren voor kosten die gemaakt 
worden voor het uitvoeren van de activiteiten (inkopen, transportkosten, reiskosten, 
administratiekosten en dergelijke). Voordat een vrijwilliger wordt aangenomen, wordt een proeftijd 
afgesproken en daarin wordt ook een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd, die door de stichting 

wordt beoordeeld en wordt meegewogen voordat een vrijwilliger definitief wordt aangesteld. 

 
 

6. Samenwerking scholen en derden (tussentijds aangepast) 
Het project werkt in augustus 2020 samen met 3 scholen. De scholen erkennen het probleem, maar 
zijn nog terughoudend in de openbaarheid te brengen dat ze samenwerken met het project ‘Niet 

Graag een Lege Maag’. De deelnemende scholen erkennen het probleem dat kinderen zonder ontbijt 
en middagmaal de school bezoeken, maar zien het in de openbaarheid brengen daarvan als 
stigmatiserend voor de school en de bezoekende kinderen. Geen van de scholen ziet het oplossen 
van het probleem als de kerntaak van de school. Derhalve willen zij wil samenwerken, maar 
ondernemen zij zelf niet actief stappen nemen om het probleem op te lossen. 
 
Er wordt ook samengewerkt met stichting Humanitas, de welzijnsaanbieder in het gebied Feijenoord. 

Humanitas stelt onder meer de ruimte beschikbaar waar boterhammen gesmeerd kunnen worden.  
 
 

7. Terugblik en planning (tussentijds aangepast) 
Na het oprichten van de stichting heeft de stichting zich ingespannen om extra middelen aan te 
trekken om zo de mogelijkheid te hebben om meer scholen te kunnen bedienen. Met grote hulp van 
donateurs en sponsoren is daarin een flinke stap genomen en hebben wij een financiële buffer 

opgebouwd.  
 
In het voorjaar van 2020 heeft corona roet in het eten gegooid. De stichting heeft zich, samen met 
studenten van de hogeschool Rotterdam, ingezet om het aantal scholen waar we actief zijn uit te 
breiden van 3 naar 6 scholen. Scholen hebben aangegeven dat zij in de hectiek van de coronatijd zij 
hier geen afspraken over konden maken. Wij voorzien dat juist de gezinnen met de grootste 

financiële problemen extra hard geraakt gaan worden door de gevolgen van het coronavirus. Daarom 
blijft het uitbreiden van 3 naar 6 scholen onze prioriteit voor het schooljaar 2020-2021.  
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Website: www.NGELM.nl 

Informatie: info@ngelm.nl 

Postadres: Heinlantstraat 53, 3073 PD - ROTTERDAM 

http://www.ngelm.nl/
mailto:info@ngelm.nl

