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Voorwoord
Beste lezer,

Van harte welkom in het eerste jaarverslag van Stichting 
Hartige Samaritaan. In het vervolg van dit document 
zullen we u meenemen langs de gebeurtenissen van 
afgelopen jaar. Daarnaast volgt er een moment om 
vooruit te kijken naar komend jaar.

Het jaar 2016-2017 stond voor ons hoofdzakelijk in 
het teken van het restaurant in Delft. De maandenlange 
voorbereiding werd uitgevoerd door een diverse groep 
van ruim 70 vrijwilligers en heeft veelvuldige uitdagingen 
gekend. Dankzij zorgvuldig werk kon een prachtig pop-
up restaurant zich uiteindelijk in Delft vestigen. Meer 
details leest u in het activiteitenverslag. 

Door de positie die Hartige Samaritaan heeft verworven 
tijdens de restaurantperiode is er ruimte gekomen om 
vooruit te kijken. U zult in de toekomstblik meer te 
weten komen over hoe Stichting Hartige Samaritaan 
vanuit de huidige situatie vooruit kijkt.

Integratie en acceptatie, wij staan ervoor. U bent met 
genoegen uitgenodigd om onze reis naar dit doel in te 
beelden, onder andere door verder te lezen.

Hartige groeten namens het bestuur,

Jan Willem van Galen
Voorzitter
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1.  Verslag van het 
bestuur
1.2  Algemeen
In het jaar 2016/2017 hebben we ons als Hartige Samaritaan bestuur ingezet 
om het tijdelijke pop-up restaurant te Delft te realiseren. Dit is gedaan in 
samenwerking met vele vrijwilligers uit Delft en omstreken. Deze groep 
vrijwilligers was ontzettend divers, met Nederlandse middelbare scholieren, 
studenten, gepensioneerden en een grote groep statushouders en -zoekers, 
zowel uit het AZC te Rijswijk, als ook op zichzelf wonende statushouders.

Daarnaast heeft Stichting Hartige Samaritaan ook voorzichtig vooruitgekeken 
naar eventuele volgende projecten. Zo is er een paar keer een kraampje op 
de wekelijkse markt in Delft geweest, waar verschillende statushouders in 
samenwerking met studenten typisch Syrische hapjes verstrekte.

Veel meer projecten zijn er in het jaar 2016/2017 niet geweest, maar het was 
voor het eerste jaar van deze stichting erg vruchtbaar. We hopen van harte 
dat dit zich in de toekomst mag doorzetten en nog veel mag betekenen.

1.2  Per activiteit
Pop-up restaurant Hartige Samaritaan Delft
Onze voornaamste bezigheid en focus als bestuur en stichting lag op 
het opzetten van het tijdelijke pop-up restaurant te Delft. Dit heeft 
plaatsgevonden in de kelder van het Prinsenhof aan Schoolstraat 11 van 25 
februari tot en met 25 maart.

Onze missie voor dit restaurant was als volgt: “Hartige Samaritaan wil 
Nederlanders bewust maken van de situatie rondom vluchtelingen. Het 
streven is dat Nederlanders en vluchtelingen leren om elkaar te accepteren. 
Verder wil Hartige Samaritaan integratie tussen deze verschillende groepen 
in de Nederlandse maatschappij verbeteren. Daarnaast laat Hartige 
Samaritaan de welwillendheid van Nederlanders aan vluchtelingen zien. 
Hartige Samaritaan stimuleert mensen om te geven om hun medemens, 
door bewust tijd en geld daaraan te besteden.”

Hierbij waren de volgende doelen geformuleerd, met daaronder onze 
bevindingen:

1. 25 vluchtelingen met Nederlanders vrijwillig laten samenwerken in een 
restaurant dat geopend is voor een periode van vier weken vanaf 25 
februari en plaats biedt aan minimaal 60 gasten; 
Er hebben in totaal circa 50 vluchtelingen meegeholpen in het 
restaurant dat geopend was tijdens de periode 25 februari t/m 25 
maart. 

2. Statuszoekers en -houders uit de regio Haaglanden twee tot tien 
vrijwilligerswerkplekken per avond aanbieden om werkervaring op te doen; 
Er was veel enthousiasme onder de statushouders en –zoekers, wat 
te merken was aan het feit dat ze meestal meerdere keren zijn komen 
helpen gedurende de maand. Elke avond was er in ieder geval ruimte 
voor 6 vluchtelingen. 
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3. Vluchtelingen en Nederlanders kennis laten maken met elkaars culturen 
door middel van een twee- tot driemaal weeks cultureel avondprogramma, 
aansluitend op de maaltijd; 
We hebben veel verschillende avondprogramma’s gehad in het 
restaurant, van Arabische dans, tot een lezing in college tour stijl met 
Gor Katchikyan. In totaal hebben we 10 avondprogramma’s gehad. 

4. Een geldbedrag van minimaal €5000,- ophalen voor een goed doel dat 
aansluit bij de doelen van Hartige Samaritaan. 
Er is uiteindelijk €22.026,70 opgehaald voor Stichting Timon. 

5. De gasten na afloop stimuleren om deel te nemen aan andere 
vluchtelinggerelateerde initiatieven door actief informatie hierover aan te 
bieden. 
In het restaurant was er een speciale hoek waar mensen bekend 
gemaakt werden met allemaal verschillende initiatieven. Het is moeilijk 
om te achterhalen hoeveel mensen er hierdoor actief zijn geworden.

 
We kunnen als bestuur van Stichting Hartige Samaritaan concluderen dat dit 
project succesvol is verlopen. Hieronder volgt nog een kort verslag/impressie 
van het project:

Pop-up restaurant Hartige Samaritaan Delft heeft statushouders en -zoekers 
en Delftse burgers en studenten veel dichter bij elkaar gebracht. We hebben 
de verschillen van de culturen gezien, maar ook de overeenkomsten. Zo 
zijn Nederlanders veel pragmatischer en besteden vluchtelingen veel meer 
aandacht aan sociale contacten. Ook kunnen ze verrukkelijk koken!

Een groep commissieleden is tweemaal naar het AZC te Rijswijk geweest om 
de mensen daar enthousiast te maken. Toen het restaurant liep, werd het 
ook algemeen bekend aldaar en maakten de vrijwilligers die ons regelmatig 
hielpen, de anderen in het AZC ook enthousiast. We hebben een aantal vaste 
vrijwilligers gehad van het AZC, die een deel werden van onze vaste groep 
in het restaurant. Het was heel mooi om te zien dat ze zich gewaardeerd 
voelden en dat we elkaar tot hulp konden zijn. 
De avondprogramma’s van de collegetour en bijvoorbeeld een groep musici 
van het AZC hebben een goede inzage gegeven van wat hun cultuur is en de 
Living Library, waarin mensen hun verhaal vertelden, liet ook heel kwetsbaar 
zien hoe het is om te moeten vluchten.

De reacties van de vrijwilligers en de bezoekers was eigenlijk alleen maar 
positief! De statushouders vonden het enorm leuk en leerzaam om mee te 
draaien in het restaurant. Ze hebben in het restaurant hun Nederlandse taal 
goed kunnen oefenen, en hebben op een leuke manier contact gemaakt/
samengewerkt met andere Nederlanders. De sfeer was erg gezellig, en er 
was ruimte om elkaars verhaal uit te wisselen, zowel tijdens het snijden 
in de keuken als in het restaurant. Ook voor mensen die nog niet zo goed 
Nederlands spraken, was het restaurant een leuke plek om te zijn. Iedereen 
die mee wilde doen, werd warm onthaald. We hebben in de maand dat het 
restaurant open is geweest, ruim tweeduizend gasten verwelkomd tijdens het 
diner, en ook nog een heleboel mensen bij het culturele avondprogramma. 
Dit waren zowel inwoners van Delft, als ook studenten en dagjesmensen. Al 
deze mensen hebben dus kennis gemaakt met de statushouders, en zijn zo 
een goede/mooie ervaring rijker.

Terugkijkend kunnen we concluderen dat dit project een groot succes was, 
en zeker voor herhaling vatbaar is. In een eventueel vervolg zou wel gekeken 
kunnen worden naar bepaalde aanpassingen. Voor een toekomstig project is 
het wellicht wel interessant om te kijken of het haalbaar is om bijvoorbeeld 
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één keer in de week een maaltijd te organiseren i.p.v. zes dagen per week 
een restaurant waar je van de kaart kan eten. Dat zal namelijk iets minder 
intensief zijn voor de organiserende vrijwilligers, die toch wel een maand 
fulltime, en in de voorbereiding ook zeer veel tijd hierin gestopt hebben, en 
daardoor (bij studenten) veelal het studeren op een (zeer) laag pitje hebben 
moeten zetten.

Marktkraam Delft
In de periode na het restaurant hebben we enkele keren een proef uitgevoerd 
met een marktkraam op de donderdagmarkt in Delft. In de kraam werden 
Kobahballetjes en Falafelbroodjes verkocht, typisch Syrische hapjes. Dit alles 
is gefaciliteerd door studenten en Syrische gezinnen die samenwerkten. 
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2.  Toekomst
2.1  Activiteiten
Het beleid 2016-2018 van Stichting Hartige Samaritaan staan de volgende 
mijlpalen genoteerd:

1. Het opzetten van een vluchtelingenrestaurant in Delft/Rijswijk in 
samenwerking met het asielzoekerscentrum;

2. Het zoeken naar andere initiatiefnemers voor soortgelijke projecten in 
andere Nederlandse steden;

3. Het inventariseren van andere acties om integratie te bevorderen.

Overeenkomstig dit beleid zullen we ons komend jaar richten op punten 
2 en 3. Komend jaar zal worden nagedacht over aan Hartige Samaritaan 
verbonden restaurants buiten Delft. De taak van het bestuur hiervoor is 
onder andere het promoten van de integratiemogelijkheid, werving van een 
lokaal team en coaching van het team.

Daarnaast gaat Stichting Hartige Samaritaan acties buiten de restaurants om 
organiseren, die ieder op zijn eigen manier zal bijdragen aan acceptatie en 
integratie.

In 2018 zal Stichting Hartige Samaritaan zich daarnaast bezig houden met alle 
activiteiten die leiden tot bovengenoemde activiteiten, zoals onder andere 
het aanvragen van fondsen en subsidies, het mobiliseren van vrijwilligers en 
het verwerven van meer publiciteit middels interviews en sociale media.
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3.  Organisatie
3.1  Gegevens Stichting Hartige Samaritaan

Kamer van Koophandel  67035388
RSIN     856802773
ANBI-status    ja

3.2  Bestuur
Het bestuur van Stichting Hartige Samaritaan bestaat momenteel uit:

Voorzitter dhr. J.W. van Galen voorzitter@hartigesamaritaan.nl

Penningmeester dhr. Y.S. Hekman penningmeester@hartigesamaritaan.nl

Secretaris mevr. J.M. Dekker info@hartigesamaritaan.nl

Bestuurslid dhr. J.C. van den Brink

Bestuurslid dhr. J.M. Verzendaal

Er zijn in het afgelopen jaar enkele wisselingen binnen het bestuur geweest. 
We hebben afscheid genomen van onze penningmeester, mevr. H. 
Baksteen. Na een prachtige periode voor het pop-up restaurant Hartige 
Samaritaan Delft heeft ze afscheid genomen. Dhr. Y.S. Hekman heeft haar 
taken overgenomen als penningmeester, en is ook verantwoordelijk voor de 
jaarrekening 2016/2017. Naast de penningmeester, hebben we ook afscheid 
genomen van dhr. R.G. van der Weijden. Hij heeft zich keihard ingezet voor 
Stichting Hartige Samaritaan, maar is nu een andere uitdaging aangegaan.

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 3.5 van 
de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden 
geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

3.3  Werknemers
Als Stichting Hartige Samaritaan hebben we geen werknemers in dienst. Wel 
hebben we veel hulp gehad van een doorwisselende groep vrijwilligers bij 
het opzetten van de projecten. 
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4.  Jaarrekening
4.1 Resultatenrekening
Jaarrekening van boekjaar 2016-2017, lopende van 01-07-2016 t/m 30-
06-2017. Bedragen zijn op vijftigtallen afgerond.

Inkomsten Restaurant Hartige Samaritaan Delft 2016-2017

Inkomsten uit fondsenwerving en subsidies € 13.750

Inkomsten crowdfunding € 8.450

Inkomsten horecagelegenheid € 49.100

Inkomsten sponsoring € 2.000

Inkomsten giften € 11.450

Overige inkomsten € 4.150

Subtotaal inkomsten € 88.900

Inkomsten Marktkraam Hartige Samaritaan Delft  

Inkomsten marktkraam € 1.750

Subtotaal inkomsten € 1.750

Totaal inkomsten € 90.650

Kosten Restaurant Hartige Samaritaan Delft

Kosten horecagelegenheid  €   54.000 

Kosten aankoop middelen  €     2.650

Gift Stichting Timon  €   22.050 

Subtotaal kosten  €   78.700

Kosten Marktkraam Hartige Samaritaan Delft

Kosten marktkraam €     1.450

Subtotaal kosten €     1.450  

Totaal kosten €    80.150

Resultaat €    10.500
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4.2 Opmerkingen jaarrekening
Inkomsten
De inkomsten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Reden hiervoor is 
bijvoorbeeld meer gasten in het restaurant die meer geld hebben uitgegeven 
aan een diner en giften. Verder bleek de steun vanuit fondsen en individuele 
giften groter dan verwacht.

Kosten
Doordat de inkomsten in het restaurant hoger uitvielen dan begroot, kon 
er een grotere gift worden overgemaakt aan Stichting Timon. Verder werd 
het hierdoor ook mogelijk om het Eigen Vermogen van Stichting Hartige 
Samaritaan te vergroten.

Omdat het stichtingsbestuur dit jaar ook de functie van Management Team 
van restaurant Hartige Samaritaan bekleedde, zijn alle bestuurskosten onder 
de kosten van restaurant Hartige Samaritaan geschaard.

Resultaat
Boekjaar 2016-2017 heeft een exploitatie resultaat opgeleverd van €10.500. 
Dit is toegevoegd aan het eigen vermogen van Stichting Hartige Samaritaan.

4.3 Balans

*afgerond op vijftigtallen.

Activa*
Materiele vaste activa  €     2.150
Liquide middelen  €     8.350 
Totale activa  €   10.500 

Passiva*
Eigen Vermogen €   10.500
Totale passiva  €   10.500 

Materiele vaste activa bestaan onder andere uit keukenapparatuur, 
serviesgoed en stoelen.
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4.4 Ondertekening

Ondertekend op: ___ - ___ - _______, te Delft. 

J.W. van Galen, 
Voorzitter

J.M. Dekker, 
Secretaris

Y.S. Hekman, 
Penningmeester

J.C. van den Brink

J.M. Verzendaal

P. van Houwelingen, 
Extern adviseur
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