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1. Stichting Eigen Krachtvoer
De stichting Eigen Krachtvoer werd op 3 februari 2015
opgericht met als doel het stimuleren van de eigen kracht
van mensen in armoedesituaties bij het verzamelen, bereiden en conserveren van voedsel door:
a. het organiseren van wildplukwandelingen, maaltijdbereidingen en conserveersessies;
b. het organiseren van gezamenlijke maaltijden en het
uitwisselen van kennis en producten met geestverwante personen en initiatieven;
c. het ontwikkelen van nieuwe bezigheden en perspectieven voor de deelnemers.
De stichting kent een Raad van Toezicht en een eenhoofdig bestuur. De Raad van Toezicht bewaakt de financiën
en fungeert als klankbord voor het bestuur. De bestuurder
is Mark Janssen.
In februari trad Emile Pieters toe tot de Raad en hij nam
in september het voorzitterschap over. In september namen we afscheid van raadslid Petra Hunsche, na bijna
vijf jaar trouwe dienst. De Raad van Toezicht bestaat nu
uit Emile Pieters (voorzitter), Sanne van der Leij en Gee
de Wilde.
De Raad is in 2021 driemaal bijeen geweest. De eerste
bijeenkomst werd via Zoom gehouden. Tijdens de tweede vergadering werd een kascontrole uitgevoerd.
Eigen Krachtvoer werd op 1 januari 2019 een sociale firma. Het bedrijfsdoel is het vergroten van eigen inkomsten en het verminderen van afhankelijkheid van subsidies. Sociaal doel is naast het versterken van eigen kracht
vooral ook het bieden van perspectieven op werk en inkomen aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Emile

2. Wildplukrestaurant
Gezamenlijke maaltijden waren het hele jaar 2021 niet
mogelijk vanwege de virusbeperkingen. Maar als bezorgen afhaalrestaurant draaiden we steeds beter. Wel waren
er aan het begin van het jaar enkele tegenvallers. Onze
kok Andrea werd naar Italië teruggeroepen en coördinator Samira stopte met haar werk. Met de hulp van vrijwilligers werd in maart de ‘Proeverij van het ganzenei’ online georganiseerd. Deelnemers kregen een proefpakket
thuisbezorgd en bespraken de gerechten via Zoom en dit
werd, ondanks de afstand, onverwacht een heel gezellige
bijeenkomst.
Lisette
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Zwarte pasta met schelpdieren

Eind maart vonden we Lisette bereid om onze vaste kok
te worden. Met de steun van twee vrijwilligers organiseert Lisette nu de keuken op professionele wijze, waarbij zij ook opleidingstrajecten uitzet. De kwaliteit van de
maaltijden is hoog en soms zelfs top te noemen. Bijvoorbeeld asperges met morieljes in dragonsaus, bisque van
rivierkreeftjes, stoofpot van wild zwijn of zwarte pasta
met schelpdieren. De drie jagers die we nu kennen leveren ons regelmatig zwijn, gans, eend, hert en ree. Uit de
excursies is er een aanvoer van allerlei paddestoelen,
kruiden, vruchten en noten. En uit de workshops komen
geconserveerde producten, zoals jams, siropen, geleien,
soepen, likeuren en dergelijke.
Elke woensdag is er een driegangen menu met altijd een
vegetarische keuzemogelijkheid. Wild vlees is lekker,
maar in veel menu’s overbodig, vooral als ze paddestoelen, wilde groenten of noten bevatten. De gerechten worden steeds mooier gegarneerd met eetbare wilde bloemen
en vaak krijgen de wildplukkers gerichte opdrachten mee
om ze te plukken.
De bezorging van de maaltijden is een (nieuw) hoofdstuk
apart. Via de vrijwilligerscentrale zijn zes bezorgers geworven die op de (brom)fiets de maaltijden in ecologisch
verantwoorde dozen rondbrengen. Het aansturen van dit
team vereist nauwkeurigheid en dat geldt ook voor de
verwerking van bestellingen en betalingen. Gaandeweg
gaat het steeds beter.
Vanuit de afdeling marketing is erop aangedrongen om
het menu tijdig vast te stellen, zodat klanten weten waarop ze kunnen intekenen. Dit vraagt om meer planning en
vooruitwerken. Enerzijds is het jammer dat de spontaniteit en de creatieve improvisaties verminderen, anderzijds
is er de noodzaak om het restaurant strakker te organiseren. Zeker gezien de groei van de omzetcijfers die zijn
verdubbeld van 20 maaltijden per avond in februari tot 40
in december.
3. Excursies
De eerste excursies waren eind februari in Vinkenveen
om te verkennen of de ganzen al broedlustig waren. Er
was nog geen ‘gactiviteit’, maar we maakten heerlijke
roeitochten door het zonnige en verstilde rietland. Twee
weken later barste het broedseizoen los en in maart en
Toetjes in het Wildplukrestaurant
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Marieke met paasei

april raapten we ruim 700 eieren. Met Pasen zochten we
eieren in storm, hagel en sneeuw, waarbij Marieke haar
mannetje stond.
In april verschoof de aandacht naar morieljes en paardebloemen en in mei naar magnolia en vlierbloesem. In die
tijd werden ook diverse kruidenwandelingen gehouden
onder deskundige leiding van Rosa of Moos. Alle oogsten vonden hun weg naar het restaurant en de workshops.
In de zomer werden paddestoelen gevonden en werden
bosbessen geplukt, maar vooral werd er gevaren. Er werden vaarroutes ontdekt waarbij geplukt kon worden van
overhangende braam- en rozenstruiken. Nadir ontpopte
zich als een vaardige en verantwoordelijke schipper. Pieter voer mee met zijn bootje, zodat er in totaal 10 mensen
mee konden, met voldoende afstand. Aan vissen kwamen
we echter niet toe. Wel is er enthousiast op rivierkreeften
gejaagd.
Vanaf augustus zijn er weer paddestoelen gezocht. Er
waren veel parasolzwammen, die bijzonder in de smaak
vielen. Later vonden we eekhoorntjesbrood, zwavelzwam, kastanjeboleten en sponszwammen. Maarten voltooide zijn (interne) opleiding tot paddestoelengids en
kreeg een diploma. Het is verheugend dat er steeds meer
deelnemers excursies kunnen leiden, zodat de taken beter
kunnen worden gespreid.
4. Workshops
Eind 2020 ontstond het idee om een eigen ruimte te zoeken voor onze conserveerworkshops en -sessies. We benoemden dit als een nevenproject en zochten met succes
subsidie voor de inrichting en exploitatie ervan. Betaalbare ruimten in Amsterdam zijn moeilijk te vinden, maar
dankzij een tip van het Stadsdeel Zuid kwamen we in
contact met Huize Lydia. Dit sfeervolle en monumentale
pand is centraal gelegen en uitstekend bereikbaar met het
openbaar vervoer. In het souterrain, dat een eigen opgang
heeft, konden we drie dagdelen per week een zaal huren.
Erg belangrijk is dat er een ruime voorraadkast aanwezig
is, waarin we onze uitdijende hoeveelheid apparatuur en
materialen kunnen bergen. Het belendende washok is met
onze hulp en investeringen omgetoverd tot een complete
keuken. Francesca hielp bij het witten van de muren.
Saman burgert in
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Workshop Kaas maken

Voor Monique is een dagdeel per week gereserveerd,
waarin zij als zzp-er workshops body-art kan geven. Op
dinsdag- en vrijdagmiddagen vinden de workshops van
Eigen Krachtvoer plaats. Halverwege het jaar is het aanbod uitgebreid met workshops geneeskrachtige kruiden en
hiervoor blijkt grote belangstelling te bestaan. Dit leidt tot
nieuwe producten zoals Sint Janskruidtinctuur, CBD-zalf
en klimopzeep.
In totaal heeft Eigen Krachtvoer dit jaar zo’n 70 workshops georganiseerd in Huize Lydia. De gemiddelde bezetting van de workshops bedroeg slechts 60%, wat te maken heeft met aanloop- en virusperikelen. Hopelijk zal dit
cijfer gaan stijgen.
Het nevenproject in Huize Lydia blijkt een schot in de
roos, en het is zonder discussie geïntegreerd in ons totaalconcept.
5. Evenementen en verkoop
Veel evenementen zijn afgelast in 2021. In september ging
gelukkig wel het Oogstfeest door, dat we hielpen organiseren in de binnentuin van buurthuis De Pijp. Nadir demonstreerde het appelpersen en Monique gaf een inloopworkshop. Ons stalletje voor de deur werd goed bezocht en we
verkochten veel producten.
De Week van het Ganzenei werd echter slecht bezocht en
de afsluitende proeverij werd afgeslankt en digitaal gehouden (wat onverwacht gezellig was, maar niet veel bijdroeg
aan onze omzet).
Op de sobere Koningsdag presenteerden we onze Oranjebitter aan voorbijgangers, die al gauw geïnteresseerd raakten in onze andere drankjes. Zo ontstond een gezellige uitwisseling, zonder al te veel groepsvorming.
Hartverwarmend is de samenwerking die we hebben ontwikkeld met de Ecohof, die is gevestigd in een historische
boerderij in Noord. Initiatiefnemer Daan nodigde ons uit
om een workshop en een diner te geven in de tuin. Rond
het thema ‘voedsel roken’ groeide zo een klein evenement.
Toch droeg de verkoop op evenementen maar weinig bij
aan onze inkomsten. Wat wel goed liep, was de verkoop
van boeken, mede dankzij de groeiende aanloop in de
workshops. En er is een vaste klantenkring voor onze
jams, likeuren en andere conserven.
In december bestelde de Haëlla Stichting kerstpakketten
met onze producten en dit bracht ons op het idee om dit
Workshop Drogen
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Gunther

het komende jaar als een vast element in ons aanbod op
te nemen. Maar uiteindelijk bleven de inkomsten uit verkoop dit jaar ver achter bij de verwachting.
6. Cijfers
Alle cijfers zijn in 2021 flink gestegen, ondanks de virusperikelen. Dankzij de nieuwe ruimte in Huize Lydia is
het aantal workshops bijna verdrievoudigd. De omzet in
het restaurant nam met 62% toe. Ook het aantal betalende
deelnemers steeg sterk, dankzij onze verbeterde marketing. Alleen het aantal plenaire vergaderingen nam af en
daalde tot nul, want het gehele jaar was het niet mogelijk
om fysiek bijeen te komen (en digitaal vergaderen bleek
geen alternatief).
De toename van de betalende deelnemers hangt direct
samen met de uitbreiding van de activiteiten in het restaurant en de workshops. Er is geen sprake van verdringing van doelgroepen.
2021

2020

2019

Aantal leden

74

60

60

Aantal betalende deelnemers

200

74

108

Gemiddeld aantal deelnemers per activiteit

10,3

9,1

9,2

Aantal excursies

55

52

57

Aantal restaurantavonden

44

38

48

Aantal workshops

71

25

45

Aantal marktdagen/evenementen

4

2

4

Aantal plenaire vergaderingen

0

3

9

174

120

173

Totaal aantal activiteiten

Het gemiddeld aantal deelnemers per activiteit is 10,
maar dit vertekent de realiteit van gemiddeld 6,6 deelnemers per excursie, gemiddeld 7 deelnemers per workshop, en gemiddeld bijna 24 klanten per restaurantavond.
In 2020 bedroegen deze cijfers resp. 5, 5 en 17,5.
7. De financiën
De uitgaven namen dit jaar toe tot € 48.866, wat 19%
meer is dan in 2020. De belangrijkste oorzaak van de
kostenstijging is de conserveerruimte die in februari werd
gehuurd. Deze extra kosten werden gedekt door twee incidentele subsidies van het Dr. Vaillant fonds en de Fundatie Sobbe, Santheuvel.
7

Maarten

XiaoChun maakt gansvocaat

De eigen inkomsten namen in 2021 met 68% toe tot €
17.221, hetgeen echter achterbleef bij de doelstelling
(€26.600). Dit kwam doordat vanwege de Corona-maatregelen sommige activiteiten niet konden doorgaan of
slechts in afgeslankte vorm. Ook was het logisch dat de
conserveerruimte niet meteen op volle capaciteit kon draaien.
Opvallend is dat de omzet in het tweede halfjaar 50% hoger was dan in het eerste halfjaar van 2021. Al met al verdienden we 36% van ons jaarbudget zelf (dat was vorig
jaar 25%).
Dankzij de subsidie van het Kansfonds konden we dit jaar
bijna quitte spelen. Bij het afsluiten van de boeken bleek
een verlies van € 445, wat te maken had met een onverwacht hoge BTW-afdracht, terwijl we van de voorbelasting slechts 36% konden terugvorderen (dat is gelijk aan
het percentage zelfvoorziening). In de Jaarrekening wordt
dit alles uitgebreider toegelicht.
De boekhouding is met steun van Gilberto overgegaan
naar een professioneel programma met dataopslag in de
cloud. Dit is transparanter en zo kan bijvoorbeeld de Raad
van Toezicht te allen tijde de transacties volgen.
8. Publiciteit en marketing
Dankzij de nieuwe coördinator Evelien Graat zijn er grote
vorderingen geboekt bij onze publiciteit en marketing.
Evelien schreef een omvattend communicatieplan en werd
bij de uitvoering ervan bijgestaan door Mick (website),
Mirjam (Instagram), Karin (Facebook) en Maria (Nieuwsbrieven). Dat resulteerde in:
-een verdere verbetering van de website;
-een toename van het aantal volgers op onze Facebookpagina van 300 naar 1200;
-opzet van een Instagram-pagina met nu al 280 volgers;
-een wekelijkse Mailchimp-nieuwbrief met uitnodigingen
voor de activiteiten;
-een zeswekelijkse Mailchimp-nieuwsbrief voor ons relatienetwerk;
-de aanzet voor een YouTube kanaal.
De Instagram pagina geeft in 122 afleveringen een goed
overzicht van onze activiteiten en laat ook zien welke fotografische talenten er in de groep zijn.
Vanuit marketingopzicht is een grote vooruitgang dat onze
digitale kanalen nu zijn uitgerust met knoppen, waarmee
men met een muisklik bestellingen kan doen van producWorkshop Vruchtensap persen
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Workshop Duizendknoop

ten of maaltijden en reserveringen voor workshops of
excursies. Alle deze berichten komen binnen bij Maria
Bergshoeff, die ook de betalingen bijhoudt (steeds vaker
via tikkies), zodat haar taak steeds meer die van een office-manager is geworden.
Naast de werving op de sociale media, die meer op verdienende mensen is gericht, is er de publiciteit via Stadspas, die mensen met een minimuminkomen bereikt. Die
zorgt voor een kleine, maar continue instroom van deelnemers aan workshops en excursies. Soms komen zij
eenmalig, maar velen komen vaker en worden lid van de
club of zelfs vrijwilliger. ‘Armere’ en ‘rijkere’ deelnemers vinden elkaar op de gemeenschappelijke belangstelling en het is mooi dat diversiteit onder de deelnemers
ook qua sociaaleconomische status wordt bereikt.
In de Wijkkrant van Huize Lydia (oplage 15.000) is in
twee afleveringen bekendheid gegeven aan Eigen Krachtvoer en de workshops die in Lydia worden georganiseerd. Daarop hebben verschillende mensen gereageerd,
en onder meer werden ons uit twee wijnkelders overtollige voorraden aangeboden ter distillatie.
Al met al is er een ‘kritische massa’ ontstaan van vaste en
potentiële klanten, die zorgt voor een ruime intekening
op ons aanbod. Het probleem van overboeking begint
zich voor te doen.
9. Sociale functie
In tijden van Corona heeft Eigen Krachtvoer een belangrijke functie, omdat we contactmogelijkheden en buitenactiviteiten bieden, die elders nauwelijks te vinden zijn.
Deelnemers bloeien op en hervinden hun vrolijkheid en
kracht, ze doen kennis op en ontwikkelen vaardigheden.
In allerlei rollen zijn er mogelijkheden om te werken als
vrijwilliger en soms als zzp-er. Dit jaar werkten er 30
vrijwilligers die gemiddeld 360€ per jaar vergoed kregen.
Daarnaast waren er 5 zzp-ers die gemiddeld 2600€ per
jaar verdienden. We noemen dit: eigen verdienkracht.
In de interne opleidingstrajecten kunnen deelnemers zich
kwalificeren als kok, als excursieleider als docent of als
social media advertiser. Vijf mensen doen of deden mee
aan zo’n traject. Van de externe scholingsmogelijkheden
is echter geen gebruik gemaakt, veelal vanwege de Coronarigheid.
We ondersteunen leden die elders werk zoeken door ad9

Midden: Jeroen. Onder: Kreeft

Morieljes

vies en tips te geven. Startende zzp-ers helpen
we bijvoorbeeld bij het opstellen van een businessplan. Het bedrijfje van Monique konden we
ondersteunen door haar een ruimte onder te verhuren.
Naast successen zijn er soms ook mislukkingen.
Zo moest een begeleide werkplek in de tuin
worden beëindigd, omdat die niet goed paste bij
de mogelijkheden van de persoon in kwestie.
Onze filmer Saman verhuisde naar een andere
stad en stopte zijn werk als vrijwilliger, waardoor de uitbouw van ons YouTube-kanaal stagneerde. Door het vertrek van coördinator Samira en kok Andrea moest het Wildplukrestaurant
een stap terug doen.
Onze sociale firma groeit en op allerlei manieren blijkt de noodzaak om te professionaliseren:
in de marketing, de keuken, de planning, de
boekhouding en de organisatiestructuur. Ook
hebben we ingezien dat bij sollicitatieprocedures en begeleiding van nieuwe medewerkers
meer planning en zorgvuldigheid nodig zijn.
Eind december zijn door de sollicitatiecommissie, bestaande uit Anny, Lydia en Mark, twee
nieuwe medewerkers aangenomen. Dit zijn Marisol als coördinator workshops en Karin als
logistiek medewerker.
10. Conclusie
In 2021 was er op alle fronten groei: het aantal
activiteiten en het aantal deelnemers namen
sterk toe. De omzet in het restaurant steeg met
62%. De eigen inkomsten groeiden navenant.
Het jaarbudget nam met 19% toe. Daarbij mag
worden aangetekend dat 2020 het eerste Coronajaar was, waarin veel bedrijvigheid werd
gehinderd. Belemmeringen waren er ook in het
tweede Coronajaar 2021, maar in mindere mate.
Bovendien hebben we ons beter leren aanpassen.
De groei is vooral te danken aan een betere
marketing en PR, die professioneel zijn aangepakt. Maar professionalisering doet zich op al-

Rozenbottels plukken vanuit de boot
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Mark met parasolzwam

lerlei vlakken voor. Ook de organisatiestructuur
zal in die richting worden herzien. Een reorganisatieplan zal begin 2022 worden doorgevoerd,
waarbij er zelfsturende teams worden gevormd.
Daardoor ontstaat er meer medezeggenschap aan
de basis. Hopelijk kunnen er spoedig weer plenaire vergaderingen plaatsvinden, waarin de medezeggenschap verder uitgewerkt kan worden.
Eigen Krachtvoer blijft een bijzonder inspirerend project met prachtige tochten, heerlijke
maaltijden en leerzame workshops. Met een diversiteit aan deelnemers die warm met elkaar
omgaan en elkaar veel te vertellen hebben. Het
is een club die steeds hechter wordt, maar ook
verwelkomend blijft naar nieuwe deelnemers.
Een club waarin we onze eigen en onze gezamenlijke kracht vinden.

Pat en Bas
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Mededeling

Nog steeds verkrijgbaar:
De Conserveergids bevat de ervaringen die Eigen Krachtvoer de afgelopen vijf jaar heeft opgedaan met
het conserveren van voedsel.
Alle technieken, zoals wecken, roken, zouten, konfijten, drogen, fermenteren, enzovoorts worden beschreven met meer dan honderd van
onze favoriete recepten.
Een must voor zelfvoorzieners, lekkerbekken en verduurzamers.
ISBN: 978-94-90776--06-0
Prijs: € 20
Bestellen: MA.Janssen@inter.nl.net
Website: www.eigenkrachtvoer.nl
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