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Bestuursverslag 2022 
1 Algemeen 
Tot voor kort had Nederland de reputatie een gastvrij en tolerant land te zijn. Gedurende 
vele eeuwen zijn vluchtelingen uit diverse landen in Nederland opgenomen: Portugese 
Joden, Franse Hugenoten, Belgen gedurende de Eerste Wereldoorlog, Hongaren in 1956 en 
de inwoners van voormalig Joegoslavië in de jaren negentig van de vorige eeuw. Mensen in 
nood help je toch? Gelukkig zijn de meeste Nederlanders het daarmee eens, getuige de vele 
initiatieven in het land om de vluchtelingen te helpen. Deze dreigen overstemd te worden 
door een luidruchtige minderheid die om verschillende redenen geen boodschap heeft aan 
de komst van vluchtelingen. 

De ervaring van de afgelopen 50 jaar leert dat de meeste vluchtelingen in Nederland blijven. 
De eerste vijf jaar zijn ze statushouder (een termijn die wellicht wordt teruggebracht tot drie 
jaar), vrij snel daarna Nederlander. Voor hen is het belangrijk dat zij zich welkom voelen 
binnen de Nederlandse samenleving. Voor Nederland is het cruciaal dat de vluchteling 
integreert in de samenleving. Daarvoor is er contact nodig tussen ‘wij en zij’. Daarom: ‘Gast 
aan Tafel’. 

Stichting Gast aan Tafel koppelt Nederlanders en nieuwkomers met een verblijfsstatus aan 
elkaar. Door een aantal keren bij elkaar te gaan eten of samen verschillende projecten te 
ondernemen zoals museumbezoek, sporten en ook samen vrije tijd door te brengen.  

Gast aan Tafel is per 1 oktober 2016 in Den Haag van start gegaan. In de periode oktober 
2016 – eind 2018 zijn rond de 100 koppelingen gerealiseerd. In 2022, het jaar van dit 
verslag, zijn er drie grotere evenementen geweest waarbij koppelingen tot stand zijn 
gebracht naast de reguliere manier van koppelen via het eigen CRM-systeem.  

2 Het koppelingsproces 
Het CRM-systeem is van cruciaal belang voor het bereiken van de doelstellingen van Gast 
aan Tafel: op basis van een aantal standaardgegevens zoals gezinsgrootte, leeftijd en adres 
in Den Haag kunnen de families of alleenstaanden met behulp van de CRM database 
systeem eenvoudiger aan elkaar worden gekoppeld en worden betrokkenen hiervan op de 
hoogte gebracht. Na een maand checkt het systeem of de koppeling geresulteerd heeft in 
een eerste afspraak. In dat laatste geval heeft de koppeling formeel plaatsgevonden en 
wordt dan als zodanig geregistreerd. Via dit systeem zijn dit jaar minder koppelingen tot 
stand gebracht dan gehoopt en verwacht.  

 Gast aan Tafel ontwikkelt zich in de Haagse regio helaas niet geheel volgens de 
verwachting. Na afloop van Corona was het idee dat contact makkelijker zou worden en de 
angst voor het onbekende weg zou ebben; in feite is dat ook gebeurd. Het blijft echter 
moeilijk om met behulp van bijvoorbeeld social media en netwerkbijeenkomsten, door te 
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dringen tot de verschillende doelgroepen: dit is een punt van aandacht voor Gast aan Tafel. 
Daarbij komt dat Gast aan Tafel zich richt op de koppeling van statushouders met 
Nederlanders. Daarbij is nauw contact met stichting Vluchtelingenwerk Den Haag van 
essentieel belang. Met name door de oorlog in de Oekraïne is er een heel nieuw speelveld 
ontstaan.  
 
Het is goed om allereerst te benadrukken dat het enthousiasme en de vele initiatieven die 
zijn genomen om mensen uit de Oekraïne te helpen en op te vangen, hartverwarmend is. 
Nederlanders zijn – zoals hierboven staat omschreven – zeker bereid om de medemens te 
helpen. Maar door de komst van mensen uit de Oekraïne is de aandacht voor statushouders 
verminderd. Dat werd ook opgemerkt door Vluchtelingenwerk Den Haag. Bijkomend feit is 
dat alle ophef en de chaos rond de aanmeldcentra het op het oog niet aanlokkelijk en 
makkelijker hebben gemaakt voor vluchtelingen om zich aan te melden en door de 
procedure te komen. Gast aan Tafel staat open voor alle vluchtelingen maar we hebben ons 
wel steeds gericht op die mensen die net een extra steuntje in de rug nodig hebben. 
Daarmee hebben we ons bewust niet in eerste aanleg gestort in de vele initiatieven die 
opgezet werden voor mensen uit de Oekraïne. Wel zijn mensen uit de Oekraïne altijd zeer 
welkom geweest op onze bijeenkomsten en hebben we initiatieven die gericht waren op 
Oekraïners, ondersteund. Dit heeft ertoe geleid dat het aantal matches tussen reguliere 
statushouders en gastgezinnen via het CRM-systeem niet boven de twintig is uitgekomen 
via het CRM-systeem. Dat is in onze ogen – ook gezien de inzet – voor ons teleurstellend.  
 
3  Evenementen 
Het afgelopen jaar heeft de nadruk meer gelegen in het zoeken naar events, waarbij door de 
aanwezigheid van de doelgroepen een persoonlijker benadering mogelijk wordt. We 
geloven dat door het organiseren van events de naamsbekendheid van Gast aan Tafel groter 
wordt en er zo meer mensen ontdekken wat voor meerwaarde deelname aan Gast aan Tafel 
kan hebben. Voorwaarde daarvoor is een goed overleg met de gemeente om de 
statushouders die reeds enige tijd in Den Haag woonachtig zijn voor Gast aan Tafel te 
interesseren. Daarnaast is een blijvend goede samenwerking met VluchtelingenWerk 
Nederland afdeling Den Haag noodzakelijk.  
 
Ook is er actief campagne gevoerd om jongeren te werven. Met name die laatste groep is 
van belang omdat de huidige instroom van nieuwkomers bestaat uit relatief veel jongere 
alleenstaanden. Voor hen is een één op één relatie met een Nederlandse jongere te 
prefereren boven het koppelen aan een gastgezin.  
 
De drie voornaamste initiatieven die afgelopen jaar plaatsvonden. 
 
Gast aan Tafel – Jongerenevenement Een samenkomen van nieuwkomers en Nederlandse 
jongeren. 
Datum: Zondag 20 maart 2022, 11.00 tot 14.00 uur  
Locatie: Panorama Café Madurodam, het Madurodam Park 
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Deelnemers: Deelnemers van deze dag waren 25 jongeren zijn aan elkaar gematcht: 
nieuwkomers via de relaties van Gast aan Tafel, het college van burgemeester en 
wethouders van Madurodam en leerlingen van de ISK-afdeling van het Edith Stein College in 
Den Haag. 
Organisatie: Gast aan Tafel en Madurodam Kinderfonds 
 
Op de eerste dag van de lente, zondag 20 maart, organiseerde Stichting Gast aan Tafel, 
i.s.m. Madurodam Kinderfonds, voor het eerst een evenement voor jongeren tussen de 14 
en 18 jaar: nieuwkomers en de collegeleden van Madurodam. 
De doelstelling van deze bijeenkomst was een eerste kennismaking, verrijking en begrip 
voor elkaar. Verbinding, uitwisseling van kennis en cultuur, saamhorigheid en 
bewustwording van de wereld om je heen en mogelijkerwijs nieuwe vriendschappen 
stonden bij deze bijeenkomst centraal. Voor het Madurodam Kinderfonds was het ook van 
belang dat een opgezet programma zichzelf zou moeten kunnen gaan dragen en door 
anderen kan worden voortgezet. 
Nieuwkomers en de collegeleden van Madurodam ontmoetten elkaar bij het Panorama Café 
van Madurodam. Na een kort welkomstwoord namen de jongeren deel aan verschillende 
kennismakingsactiviteiten onder begeleiding van de bestuursleden van Gast aan Tafel, om 
zodoende het ijs te breken. Hierna gingen de deelnemers in kleine groepjes de attracties 
van Madurodam beleven; voetballen in ‘Zo Groot Is Oranje’, op reis met ‘The Flying 
Dutchman’ en rondwandelen door het park. De deelnemers werden gastvrij rondgeleid door 
de leden van het jongeren college van Madurodam. Aansluitend kookten de jongeren 
samen en genoten van hun zelfgemaakte soep en pizza’s. 
Het was een hele mooie manier om elkaar een beetje beter te leren kennen en begrijpen, 
op een makkelijke en leuke manier. Het was een inspirerende dag met mooie 
ontmoetingen, uitwisselingen van kennis en cultuur en waardevolle lessen over wederzijds 
begrip en leren van elkaar. De formule was eenvoudig en eenzelfde soort bijeenkomst zou 
door een volgend college georganiseerd kunnen worden. 
 
Familiedag Zuiderpark 
 

Gast aan Tafel – Familiedag 

Plaats: Restaurant Parkoers, Zuiderpark Den Haag 
Datum: 22 mei 2022, van 14:00-17:00 uur 
Aantal gasten: 50 à 60 waarbij contacten van voor corona weer zijn samengebracht en een 
tiental nieuwe matches gemaakt zijn. 
Organisatie: Gast aan Tafel 
Uitgenodigd: Taal aan Zee, Buddy to Buddy, Haagse Helpers en Reach and Teach 

Een inmiddels vertrouwde traditie: eenmaal per jaar organiseert Gast aan Tafel een 
Familiedag, ergens in Den Haag. Zo waren we in 2018 te gast bij Love and Peas, en kwamen 
we in 2019 bij elkaar in het Stadsklooster aan het Westeinde. Ditmaal vond het samenzijn 
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plaats bij Restaurant Parkoers in het Zuiderpark, met ampele mogelijkheden om buiten te 
spelen en te sporten voor de vele kinderen die meegekomen waren. Ook was er rekening 
gehouden met slecht weer en kon de boel moeiteloos naar binnen worden verplaatst, maar 
dat was niet nodig: de zon scheen en het was een heerlijke zomerdag. 

Aanwezig waren 50 – 60 gasten, onder wie een stevige delegatie van Oekraïners, die via een 
vertaalde uitnodiging en door de vriendelijke bemiddeling van Taal aan Zee waren 
uitgenodigd. Het was een voorrecht om deze nieuwe gasten te ontvangen, hen te laten 
delen in de feestvreugde en contact te laten maken met de ons bekende gastgezinnen. De 
taal leverde evenwel nog wel een barrière op, maar niettemin werden er telefoonnummers 
uitgewisseld en een tiental contacten gelegd. 

De catering van het restaurant was voortreffelijk en de ruimte die ons ter beschikking stond 
voldeed in alle opzichten. Het was een prachtige middag, en onze gasten hadden zichtbaar 
moeite om – toen het einde werd aangekondigd - afscheid te nemen. 

Gast aan Tafel en Aeronauten – Familiedag 
Plaats: Tennisperk Aeronauten 
Datum: 12 september 2022 
Aantal gasten: 40 personen waarvan ruim 30 Oekraïners en een tiental leden van 
sportvereniging Aeronauten. Hierbij is een heel mooie groepsmatch tot stand gebracht 
waarbij nieuwe evenementen en groupe georganiseerd worden. 
Organisatie: Gast aan Tafel met tennisvereniging Aeronauten 

Er zijn op dit moment veel Oekraïners in Den Haag. Het betreft een grote groep jonge 
vrouwen met kinderen die redelijk goed Engels spreken en vaak al werken terwijl de 
kinderen naar een Nederlandse school gaan. Een groep oudere Oekraïense (vooral) vrouwen 
vereenzaamde; daar is een programma voor ontwikkeld. De doelstelling van het 
programma: faciliteren van het leggen van contacten en het onderhouden van contacten 
tussen oudere Oekraïense vluchtelingen in Den Haag. Daarmee het vermogen stimuleren 
om bondgenoten te vinden en ervaringen te delen. Gezamenlijk het hoofd te kunnen bieden 
aan situaties waar niet om is gevraagd en die een direct gevolg zijn van de vlucht naar het 
Westen en de oorlog in Oekraïne. Het doel is stimuleren van zelfsturend vermogen van de 
senioren in onmachtige situaties en daardoor versterken van gevoelens van betekenis en 
waardigheid. 
 
Er was een levendige discussie tussen de aanwezigen omdat er ook drie Oekraïense tolken 
in de groep zaten die de gesprekken konden vertalen. Maurits Henkemans, bestuurslid van 
Gast aan Tafel, heeft de groep namens Gast aan tafel welkom geheten. De samenwerking 
tussen Gast aan Tafel en de Aeronauten zorgde voor de bijdragen aan de verbinding tussen 
nieuwkomers en Nederlanders in de hoop dat daarmee de integratie en het welbevinden 
verbetert.  
De lunch was een echte Nederlandse lunch met veel brood, kaas- en vleeswaren en 
heerlijke soep met melk, water en jus d’orange. De Oekraïners wilden weten of dit de 
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gebruikelijke Nederlandse lunch was en dat hebben wij aangegrepen om te vertellen hoe 
het gemiddelde ontbijt en lunch er uit ziet. Als reactie stelden de Oekraïners voor 
binnenkort voor ons een lunch te organiseren waarbij zij gaan koken.  
Als dank voor de maaltijd en de gastvrijheid brachten de Oekraïners liederen ten gehore. De 
culturele uitwisseling over eten, gebruiken en muziek brengt mensen nader tot elkaar.  
Er zijn afspraken gemaakt voor vervolgactiviteiten zoals samen naar het Kunstmuseum, 
Pulchri en Amare (waar Gast aan Tafel vrijkaartjes voor ter beschikking stelt).  
 
4  Plannen voor 2023 – Overdracht en/of opgaan in andere organisaties 
 
Cruciaal voor een levensvatbaar Gast aan Tafel project, waar ook in Nederland, is het 
enthousiasme van de coördinator en de relatie van hem/haar met VWN. Zij vormen de as 
van het project omdat de coördinator verantwoordelijk is voor het identificeren van de 
gastgezinnen en VWN voor de nieuwkomers. Daarnaast is het belangrijk om gemeenten op 
bestuurlijk niveau te benaderen. Het informeren en enthousiasmeren van burgemeester en 
wethouders kan een start zijn van een succesvol project.  
 
Het bovenstaande kost per bestuurslid gemiddeld 8 tot 12 uur per week. Binnen het bestuur 
hebben zich enkele wijzigingen voorgedaan waarbij bestuursleden afgetreden zijn. Het is 
niet mogelijk gebleken om geschikte nieuwe bestuursleden te vinden. Met name het vinden 
van een goede voorzitter bleek lastiger dan verwacht. Ook is het contact bij Stichting 
Vluchtelingenwerk Den Haag uit het bestuur teruggetreden. Ook hier is geen vervanger voor 
gevonden. 
Daarbij is er een groot aantal nieuwe initiatieven ontstaan of zijn bestaande initiatieven, 
zoals Buddy to Buddy en Reach and Teach aan het uitbreiden. Er zitten goede kansen om 
met een van deze of een soortgelijke instelling verder te werken. Zo is Gast aan Tafel 
Utrechtse Heuvelrug succesvol opgegaan in Buddy tot Buddy.  
Het doel van het bestuur Gast aan Tafel is om statushouders te helpen en te ondersteunen. 
Het doel is niet de stichting als stichting blijvend in leven te houden. Mede in dat licht is 
door het bestuur besloten om in 2023 in samenwerking met andere bestaande organisaties 
samen te gaan en de stichting Gast aan Tafel op te heffen.  
  
Het bestuur stelt zich de volgende acties en initiatieven ten doel: het blijven faciliteren van 
matches via het CRM-systeem. Daarnaast zal ervoor gezorgd worden om in samenwerking 
met andere bestaande initiatieven een goede overdracht van het netwerk en van de in het 
CRM-systeem bekende personen die hieraan behoefte hebben, te realiseren.  
 
Na overdracht van de data en de gegevens zal het batig saldo van de stichting conform wet- 
en regelgeving overgedragen worden aan de Stichting Taal aan Zee te Den Haag. 
 
5 Organisatie 
 
Gast aan Tafel is een stichting. Het bestuur van Gast aan Tafel bestond eind 2020 uit de 
volgende zes personen: 
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Hans Luyendijk () 
secretaris (secretaris@gastaantafel.nl) 
Rutger Boot (rjboot@hotmail.com) 
penningmeester  
Maurits Henkemans  
contactpersoon naar VWN (mhenkemans@vluchtelingenwerk.nl) 
Bertine Colsen 
communicatie (info@colsenontwerpt.nl) 
Shanti Koelers-van Leeuwen (shanti.koelers@gmail.com) 
publiciteit en sociale media 
Patrice Plet (patriceplet@gmail.com) 
ICT 
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6  Financiën 
 Balans	en	Baten	&	Lasten	Gast	aan	Tafel	per	31-12-2022 
 

Stichting Gast aan Tafel       Balans 2022 
            € EUR 
              
Activa       Passiva     
              
Saldo ING Rekening   € 9506,46    Eigen vermogen    € 9506,46  
              
Totaal    € 9506,46    Totaal    € 9506,46  

 

Baten     Baten en lasten 2022 
Donaties         
      
  Madurodam Kinderfonds    2.500,00    
  Rotary Club   1.000,00    
  Fonds 1818    1.680,00    
  Particuliere donaties    1.000,00    
  Totale baten    6.180,00    
          
Lasten         
          
Website         
  Antagonist   12,34   
  Google Cloud EMEA   187,19   
      199,53   
          
Drukwerk     -   
   Printwerk Taal aan Zee   20,00    
   Druk Banner   113,36    
      133,36    
          
Bijeenkomsten         



 

8 
Website: www.gastaantafel.nl   Bankrekening: NL 27 INGB 0007.7922.23.    KvK nummer: 68274084  

  Madurodam jeugddag   1.900,74    
  Parkoers Familiedag   1.340,90    
  Aeronauten Lunch    300,00    
      3.541,64    
          
Notaris/KvK/Jurist       
  Bankkosten   187,59    
      187,59    
          
Bestuurskosten       
  Declaraties   49,75    
      49,75    
          
  Totale lasten   4.111,87   
          
  Resultaat   +2.068,13   
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