Beste Maaltijdgenieters,
We hebben de financiële balans opgemaakt van de maaltijden die we iedere maand aanbieden.
Een groot knelpunt werd ontdekt, wat we met uw hulp willen oplossen om zo de maaltijden
veilig te stellen.
In de oude situatie was het voor u mogelijk per bank te betalen of contant bij binnenkomst. Bij
dat laatste gaat het mis: er zijn mensen die zich wel opgeven, maar niet verschijnen. Zij hebben
dan niet betaald, maar wij hebben wel inkopen voor hen gedaan. Het is al een grote uitdaging
om van de € 10 euro die we van u vragen een complete maaltijd te bereiden, maar helemaal
mis gaat het als:
•
•
•

we te veel inkopen, omdat uiteindelijk niet iedereen die zich heeft opgegeven betaalt,
we door de hectiek bij binnenkomst niet zorgvuldig kunnen innen,
de te betalen bijdrage dezelfde ochtend of de dag ervoor is overgemaakt, omdat we ter
plekke niet kunnen nagaan of er betaald is en we dus achteraf nog moeten controleren en
registreren.

Daarbij vinden we het hebben van contant geld, dat daarna door het Steunpunt op de bank
gestort moet worden, niet meer van deze tijd.
Daar het Seniorenontmoetingspunt een particuliere stichting is, die geen gemeentelijke
subsidies krijgt, is het zó financieel niet vol te houden. Het wordt gedraaid door vrijwilligers, die
ook voor de maaltijd betalen, maar dat is niet genoeg om de onkosten te dekken. We vragen u
zich uiterlijk een week van tevoren aan te melden en per bank de €10 over te maken o.v.v. de
datum van de maaltijd. Bij verhindering kan dat geld niet worden teruggestort, zoals u uit het
bovenstaande kunt begrijpen.
Mocht in juli bij de evaluatie blijken dat deze maatregel onvoldoende helpt, moeten we
overwegen het bedrag hiervoor te verhogen naar € 15 of € 20. Iets dat we willen voorkomen!
We houden de drempel liever laag.
We hopen dat we de gezellige betaalbare maaltijden met zijn allen kunnen voortzetten en
vragen heel vriendelijk om uw inzet en medewerking. Alvast bedankt!
Vrijwilligers van het Seniorenontmoetingspunt (SOP)

