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1.  Vorkje Prikken Maastricht - overzicht 

 
In 2021 hebben Marianne en Tanja, als vrijwillige bestuurders, het gehele jaar zelfstandig 
gedraaid met een nog uitgebreider vrijwilligersteam dan in 2020. Ons team is in 2021 gegroeid 
van 23 naar 30 vrijwilligers, de studenten van het United World College nog niet eens 
meegerekend. Een forse en enthousiaste groei voor Vorkje Prikken, die door Corona ook 
nodig bleek te zijn. 
De eerste maanden hebben we voortgewerkt met het systeem van afhaalmaaltijden, waarmee 
we in 2020 ook al gestart waren door de sluiting van de Horeca vanwege Corona. Het bleek 
allemaal veel langer te duren dan dat we gedacht hadden en zo hebben we bijna 2 kwartalen 
met afhaalmaaltijden gewerkt, waar zeer dankbaar gebruikt van werd gemaakt door een vaste 
groep “afhalers”. 
Maar vanaf dat we weer open mochten, zijn wij in Maastricht doorgegroeid naar de maximale 
bezetting die in ons sociale restaurant, locatie Hoogfrankrijk 27, mogelijk is, zijnde 52 
couverts per avond dat wij open zijn. Vanaf juni 2021 dus weer 2 avonden in de week. 
Beide avonden, de woensdag en de donderdag, waren dan ook op sociaal gebied een groot 
succes. Doordat wij de regels van het RIVM moesten aanhouden, konden we niet iedereen 
meer aan lange tafels plaatsen. Toch wisten we een tafelschikking te realiseren waardoor 
mensen niet te ver van elkaar af zaten en dus toch gezellig konden kletsen. Je voelde de 
blijdschap dat mensen elkaar weer konden treffen en zo ontstonden er ook afspraken onderling 
die vaak ook leiden naar ontmoetingen buiten ons restaurant. Daar hebben wij als Vorkje 
Prikken actief in bemiddeld. 
Ook in 2021 is de toename van gezinnen en individuen die van een absoluut minimum rond 
moesten komen, met indicatie voedselbank en schuldsanering een helaas nog steeds groeiend 
probleem.  Door onze positieve reputatie, zowel op culinair als sociaal gebied, vonden ook 
steeds meer eenzame ouderen de weg naar ons. Dit heeft geresulteerd in veel 
samenwerkingsverbanden met andere organisaties. Door de waardering van de gasten zijn wij 
ons blijven ontwikkelen om steeds een andere manier van koken en presentatie van de borden 
te doen, met onze eigen signatuur.  
Steeds lukt het Marianne om met helaas steeds duurder wordende ingrediënten gezond maar 
vooral verrassend en oogstrelend te koken. Hierdoor wordt er een echte restaurantwaardige 
beleving gecreëerd voor mensen die normaliter nooit een restaurant bezoeken doordat ze de 
middelen niet hebben of omdat ze eenzaam zijn. Daarbij heeft Tanja in haar rol als gastvrouw 
iedere specifieke gast zeer persoonlijk ontvangen en ervoor gezorgd dat iedereen, jong of oud, 
arm of niet, eenzaam of een heel gezin met kinderen zich van harte welkom voelde. Daarnaast 
heeft onze vrijwillige ambassadeur onze Stichting nog breder bekend gemaakt bij organisaties 
die zich ook inzetten voor onze doelgroepen. Ook hierdoor zijn nieuwe 
samenwerkingsverbanden opgestart, waardoor wij nog meer nieuwe gasten mochten 
ontvangen. Door deze acties is de drempel om bij ons te reserveren veel lager geworden en 
hebben wij een zeer goede mond op mondreclame van onze gasten gehad. Een groei dus op 
alle gebied voor Stichting Vorkje Prikken. 
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2. Vorkje Prikken in tijden van Corona in 2021 
 

Na goede ervaringen te hebben behaald met de afhaalmaaltijden, zijn we doorgegaan in 2021 waar 
we in 2020 mee geëindigd zijn, voor onze doelgroep mooie 4-gangen maaltijden bereiden die ze thuis 
makkelijk konden opwarmen en verder afwerken. Deze porties hebben we groter gemaakt zodat men 
er toch 2 dagen van kon eten. We hebben onze verpakkingsmaterialen geoptimaliseerd, zodat we 
mooie bijgerechten ook apart konden meeleveren, alles in milieuvriendelijke materialen uiteraard.  
Deze extra kosten hebben wij natuurlijk niet doorberekend in onze tarieven, maar de gangbare en 
bekende tarieven voor onze verschillende gasten aangehouden. 
Ook hebben we, in deze voor iedereen al moeilijke tijden, geen extra geld voor de 4e gang gevraagd, 
iets dat ook enorm gewaardeerd werd door onze afhalers. En van onze vaste gasten groep die moeilijk 
tot bij ons geraakten in deze periode, hebben wij de maaltijden gratis thuisbezorgd door onze 
vrijwilligers. 
De vraag/noodzaak was toch wel groot, want iedere week kookten we voor 60-65 personen  
 
Onze kracht heeft in die periode gezeten in de omstandigheid dat we een grote groep vrijwilligers 
hadden. Door nog steeds de angst om Corona te krijgen, vielen toch wel een heel deel vrijwilligers 
af. Mede omdat zij ook qua gezondheidstoestand tot de risicogroep behoren, konden wij nog maar 
op één dag een team samen krijgen om te koken. Gelukkig waren er wel altijd voldoende 
enthousiaste medewerkers bereid om wekelijks te komen en toch voor heerlijke afhaalmaaltijden te 
zorgen. 
 
Buiten het feit dat we voor heerlijke maaltijden hebben gezorgd, hebben we daar waar we 
constateerden dat mensen moeite hadden om bijvoorbeeld mondmaskers aan te schaffen, hebben 
wij dat gratis uitgereikt. Tevens hebben wij de nodige, zowel telefonisch als op locatie, extra uitleg 
gegeven over de coronaregelgeving gegeven. Voor velen bleek het toch allemaal verwarrend en 
moeilijk te begrijpen. 
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3. Eindelijk weer open 

 
Toen bleek dat wij vanaf 5 juni met het restaurant konden opstarten hebben wij meteen weer alle 
voorbereidingen getroffen om Corona-proof te koken en onze gasten weer te ontvangen. 
De voorbereidingen bestonden uit het opstellen van een Vorkje Prikken protocol afgeleid van het landelijk 
horecaprotocol en de RIVM- richtlijnen. Daarnaast hebben wij al het benodigde materiaal aangeschaft om 
verantwoord Corona veilig te kunnen werken. Denk hierbij aan: mondkapjes, handschoenen, zelftesten, 
wegwerpschorten, desinfectie materiaal, handgels etc. De andere “grotere” uitgaven hadden we al in 2020 
gedaan, waardoor we ook met de nodige afstand konden koken in onze keuken. 
Tot aan de volgende lockdown op 28-11-2021 hebben wij steeds op woensdag en donderdag voor onze 
vaste én veel nieuwe gasten kunnen koken. Iedereen was dan ook wel erg blij dat ze weer van onze 
maaltijden konden genieten en dat ze elkaar weer konden zien en bijkletsen, al was het wel op de gepaste 
afstand. 
 
Vanaf 28-11-2021 moest de horeca om 17.00 uur sluiten. Onze reguliere avonden konden ineens niet 
doorgaan. Gasten gaven aan niet altijd in de middag te kunnen komen en ook onze vrijwilligers hadden 
moeite om te wisselen naar andere uren in de keuken. Hierdoor hebben wij enkel nog op 16-12-2021 een 
feestelijke kerstlunch weten te organiseren. Hiervoor hebben wij uitsluitend onze vaste doelgroep gasten 
uitgenodigd. Het was een bijzonder 5-gangen kerstmenu. Buiten deze heerlijke uitgebreide kerstlunch met 
gratis drank, hebben wij ook nog kunnen verrassen met voor iedere gast een ander mooi boek, persoonlijk 
toegespitst. Dit allemaal is door medewerking van vele vrijwilligers en mede dankzij 6 sponsoren te 
realiseren geweest. 
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4. Verbindingen leggen met andere maatschappelijke organisatie 
 
Wij hebben in 2019 Stichting Vorkje Prikken van Sonja Berkers overgenomen en sindsdien zijn wij 
geconfronteerd met menige prijsstijging van levensmiddelen. In 2019: 4%, in 2020: 2,7% en in 2021: 
2,7%. Ondanks dat hebben wij onze tarieven niet verhoogd. Een zegen voor onze doelgroepen die 
aangeven steeds minder financiële middelen ter beschikking te hebben. De behoefte naar ons 
restaurant te komen is alleen maar groter geworden, vanwege het sociale isolement waar velen in 
gezeten hebben tijdens de corona periode. In 2021, gezien de uitdagingen rondom de beperkingen ten 
gevolge van de Coronacrisis, werden wij uitgedaagd om binnen de kaders van de mogelijkheden de 
samenwerking op een andere manier vorm te geven. Belangrijke samenwerkingspartners waren: 
Gemeente Maastricht, The Masters, De Stille Armen, Mes Amis des Tables, Stichting Vincentius, De 
Voedselbank Zuid-Limburg, De Pijler, Burgerkracht, United World College Maastricht, het 
Armoedefonds en de geheel nieuwe samenwerking met D’elfant Assist. Voorbereidend voor de 
toekomst zijn er al eerste gesprekken gevoerd met afdeling vrijwilligers en afdeling keuken van de 
Beijaard. 

 
De aanwezigheid van Vorkje Prikken bij The Masters betekende voor beide organisaties een 
meerwaarde binnen het concept van The Masters op de prachtige locatie Hoogfrankrijk 27 te 
Maastricht en last but not least is het nog steeds een structurele samenwerking van 2 sociaal 
maatschappelijke organisaties in Maastricht.    
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5. Activiteiten , projecten en evenementen  

 
Wij beginnen met te vermelden dat wij door de beperkende maatregelen tijdens de Coronacrisis minder 
activiteiten en evenementen hebben kunnen ondernemen dan jullie van ons gewend zijn. Toch kunnen wij 
gelukkig nog enkele mooie initiatieven onder jullie aandacht brengen. 

 
1e kwartaal en 2e kwartaal tot 05-06-2021: 
Geleerd van het voorgaande jaar hebben wij ook in de eerste twee kwartalen geïnvesteerd in 
afhaalmaterialen en hebben we één dag in de week een 4-gangen diner voor het originele tarief gekookt, en 
dat voor gemiddeld 60-65 personen per week.  
 
De geplande stageplaatsen van de leerlingen van UWC konden helaas niet doorgaan door Corona. 
 
We hebben wel zorggedragen dat onze gasten een mooi 4-gangen paasmenu konden afhalen en bij 
uitzondering werd dat ook bezorgd. 
 
Verder zijn wij wel nog doorgegaan met de realisatie van ons kookboek. Hiervoor zijn de nodige gerechten 
vanuit thuis gekookt door Marianne en door Tanja thuis gefotografeerd.  
 
3e kwartaal 
Vanaf 05-06-2021 eindelijk opening van de Horeca en zo dus ook voor Vorkje Prikken. Conform de 
adviezen van het RIVM zijn we gestart met de tafels op gepaste afstand te houden en niet te veel gasten 
samen te plaatsen. In de loop van de tijd werd dat gelukkig versoepelt en konden meer mensen samen 
tafelen. 
 
Dankzij participatie bij de vergaderingen van Burgerkracht/De Pijler is er een samenwerking ontstaan 
tussen de Voedselbank Zuid-Limburg en Vorkje Prikken. Na een bezoek ter plaatste en overleg bij de 
Voedselbank werden er op wekelijkse basis levensmiddelen geleverd. Dit had een positief gevolg voor ons 
inkoopbeleid. 
 
In het kader van samenwerking met de Katholieke Bond Ouderen afdeling Maastricht, hebben wij de start 
van hun nieuwe seizoen, opgeluisterd met een heerlijke 3-gangen lunch. De doelgroep van de KBO zijn 
uiteraard ouderen, en deze zijn meestal alleenstaand en ook eenzaam. Iets waardoor wij goed aansluiten op 
hun profiel. 
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4e kwartaal 
 
17 oktober Dag van de Armoede. In deze week hebben wij bijna 100 gratis 3-gangen maaltijden verzorgd. 
Deze hele actie is uiteraard ondersteund geweest met publiciteit en aandacht van Burgerkracht/De Pijler. 
 
Ook hadden wij een Sinterklaasfeest in voorbereiding, wat helaas door de zoveelste sluiting van de Horeca 
in verband met Corona niet kon doorgaan.  
 
Hierdoor hebben wij enkel nog op 16-12-2021 een feestelijke kerstlunch weten te organiseren. Hiervoor 
hebben wij uitsluitend onze vaste doelgroep gasten uitgenodigd. Het was een bijzonder 5-gangen 
kerstmenu. Buiten deze heerlijke uitgebreide kerstlunch met gratis drank, hebben wij ook nog kunnen 
verrassen met voor iedere gast een ander mooi boek, persoonlijk toegespitst. Dit allemaal is door 
medewerking van vele vrijwilligers en mede dankzij 6 sponsoren te realiseren geweest. 
 
 KERSTMENU 2021 
 VORKJE PRIKKEN 
 

 
MONDVERMAAKJE:	 	
AVOCADO	-	EI	–	KERVEL	–	MIERIKSWORTEL		
LIMOEN		-	BRUCHETTA	
	
SOEPJE:	
DOPERWTJES-	LIMOENSORBET	
	
VOORGERECHT:	
TOMPOUCE	–	ZALM	-MAKREEL		
GARNAAL	–	RODE	BIET	
 
HOOFDGERECHT:	
HERT/	KIP	–	STROGANOV	-		SPRUITJES	–	SELDERIJ	AARDAPPELAMANDIN		
	
NAGERECHT:	GRAND	DESSERTMACARON	-		AMANDEL	–	WITTE	CHOCOLADE	
VEENBES	EN	CHOCOLADE	
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6.  Tarieven Vorkje Prikken. 
 
Zoals eerder beschreven introduceerden Vorkje Prikken medio 2015 het ‘Gezinstarief’.  
Wij hanteren nog steeds het ‘Gezinstarief’ voor gezinnen die van een absoluut minimum rond moeten 
komen en hiervoor in aanmerking komen als zij een indicatie Voedselbank, bewindvoering of 
schuldsaneringsregeling hebben. Zij kunnen met het hele gezin, ongeacht het aantal personen voor € 4,50 
gebruik maken van een volwaardig, vers, gezond, lekker, en prachtig gepresenteerd 3-gangen menu en 
tegelijkertijd nieuwe contacten opdoen die hen helpen uit de vicieuze cirkel te komen van niet participatie 
aan de maatschappij door gebrek aan financiën 
Voor individuele gasten die in dezelfde situatie verkeren geldt een tarief van € 2,00 per persoon. 
Gasten die een inkomen hebben, lager dan het sociale minimum, betalen € 4,00 per persoon. 
Alle andere gasten betalen een tarief van € 7,00 per persoon. Bij een groot aantal van deze gasten merken 
wij dat hun inkomen net boven het sociaal minimum is en zij het financieel ook niet gemakkelijk hebben. 
 
Zoals reeds eerder in dit verslag benoemd, zijn onze gasten en wijzelf erg blij dat wij onze tarieven al sinds 
2015 hebben bevroren. Dit is ook een doelstelling voor de toekomst. 
 
Gasten met een ruimere beurs geven daarentegen geregeld iets extra’s uit sociale betrokkenheid. 
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7. Leer- en werktrajecten 
 
Gemiddeld werkten er per avond 8 à 10 vrijwilligers in de keuken en het 

restaurant. Van de 30 vrijwilligers in ons team waren een aantal vrijwilligers die zich hadden aangemeld via 
Maastricht Doet, 2 vrijwilligers via re-integratie trajecten, een ambtenaar van de reclassering die na haar werk actief 
deelnam aan de avonden en mensen uit persoonlijk maatschappelijk engagement. Ook mensen die vervroegd uit het 
arbeidsproces gestapt zijn, krijgen de mogelijkheid om bij ons hun professionele kwaliteiten op een maatschappelijk 
betrokken wijze in te zetten. 
Het is een gevarieerd team zoals wij dat graag zien omdat het, net zoals de gasten een doorsnede van de bevolking 
is. Het is de meest natuurlijke manier van omgaan en vermenging met elkaar omdat het inzicht geeft in verschillende 
leefwerelden. Dit is belangrijk voor acceptatie van en tolerantie naar elkaar waaruit solidariteit en 
verantwoordelijkheid ontstaan. Net de combinatie van zinvol vrijwilligerswerk met een grote maatschappelijke 
betrokkenheid en een positieve teamgeest maken dit werk zo leuk en uitdagend. En dit alles komt de creativiteit van 
het koken ten goede. De intake doen Marianne en Tanja altijd samen zodat de cohesie van het team intact blijft, wij 
zijn er trots én zuinig op. Op die manier is er een hecht team ontstaan en solidariteit gegroeid en als er bijvoorbeeld 
iemand niet kan komen dan wordt het werk spontaan en uit eigen beweging overgenomen door een andere 
vrijwilliger. Dit ervaren wij als zeer bijzonder en tekenend voor de sfeer waarin wij, zonder uitzondering des persoons 
of functie werken. De enthousiaste manier van werken en de no nonsense houding “problemen bestaan niet, alles is 
een uitdaging” is kenmerkend voor het hele team. Eind 2021 bestond het team van vrijwilligers bij Vorkje Prikken uit 
totaal 30 personen, waarbij wij normaliter ook 3 tot 4 studenten van het United World College begeleiden, maar dat 
ging dit jaar helaas niet door in verband met Corona. 
Van twee vrijwilligers weten wij dat die middels een re-integratie traject doorgestroomd zijn. Mede dankzij de 
goede teamspirit en begeleiding hebben wij als Vorkje Prikken hieraan ons steentje kunnen bijdragen. 
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8. Perspectief en ambities 2022 
 

Het aanbod van onze tarieven zoals nu vastgezet, zal worden voortgezet in 2022. Op die manier kunnen nog 
meer minima gebruik maken van de maaltijden en voor gasten met een eigen inkomen blijft de maaltijd 
vooralsnog met het regulier tarief betaalbaar. Door deze formule zien wij veel vaste gasten met grote 
regelmaat terugkomen, maar ook zien wij iedere week weer nieuwe gasten toestromen.  
Preventieve en vroegtijdige signalering bij gasten die wij jaar op jaar beter leren kennen, blijft een 
doelstelling dat een belangrijk onderdeel vormt binnen onze intentie, activiteiten en samenwerkingen met 
uiteenlopende organisaties.  
 
De extra activiteiten die wij in 2022 voor ogen hebben, hebben betrekking op: 

 Verbindingen die gelegd zijn met andere organisaties in stand houden en/of uitbreiden 
 Zelf -redzaamheid ouderen en minima stimuleren 
 Het uitbrengen van een Vorkje Prikken receptenboek waarin het gebruik van voedselpakketten en goedkope 

maaltijden centraal staan. In het taalgebruik houden wij rekening met laaggeletterden 
 Cursus “Zin in Koken” en samenwerking rondom positieve gezondheid in de startblokken zetten voor 2023 
 Een tweede vrijwilliger opleiden om de Cursus “Zin in Koken” uit te voeren. 
 Oriëntatie op verdere samenwerking met het Armoedefonds  
 De hernieuwde samenwerking met Stichting Vincentius continueren. 
 De nieuwe samenwerking met D’elfant Assist uitbreiden. 

 
 

De deelnemers aan de activiteiten hebben een indicatie voedselbank, schuldsanering, laagste inkomens en/of 
langdurige eenzaamheidsproblematiek. De activiteiten zullen in samenwerking met relevante organisaties 
uitgevoerd worden. Met het concept en raamwerk voor de programma’s zijn wij halverwege 2020 gestart en deze 
worden in Maastricht uitgevoerd naarmate voldoende financiering gegenereerd is. Helaas door Corona staat dit 
momenteel stil, maar blijft dit een streven voor de toekomst. 
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9. Subsidiënten en donateurs 
 
 
In 2022 werd de subsidie verstrekt/toegezegd door de Gemeente Maastricht. Daarnaast hadden wij donaties 
van o.a. De Stille Armen en meerdere particuliere initiatieven. Ook kregen wij ondersteuning van The 
Masters, Sligro Maastricht, Mes Amis des Tables, Postmaster Maastricht, Stichting Vincentius,  Brothers 
Consultants & Partners Maastricht, de Voedselbank Zuid-Limburg en als geheel nieuwe samenwerking 
D’elfant Assist. Verder hebben alle medewerkers, zowel in de keuken, als de ambassadeur en het bestuur 
onbezoldigd gewerkt.  
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10. Organogram 

 
 

                                            
 

 
Bestuur: Marianne Beuken . voorzitter | Tanja Ploch . penningmeester | Mariska Menten . secretaris 

 
 

Hartelijk groetend 
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12. Financieel Jaarverslag 2021 

 
 

 

Stichting Vorkje Prikken Concept
Hoge barakken 20
6221 CM Maastricht

Activa 31-12-2020 31-12-2021 Passiva 31-12-2020 31-12-2021
Vaste Activa Eigen vermogen
Inventaris 7.834€             7.834€             Eigen vermogen stichting 15.984€           20.701€           
Afschrijving Inventaris -5.276€            -6.333€            

Vlottende activa Kortlopende schulden
Nog te ontvangen BTW 4.564€             5.077€             Crediteuren 330€                 554€                 
Emballage 20€                   -€                  

Liquide middelen
Kas Maastricht 826€                 13€                   
Bank NL66RABO0182402711 8.346€             14.664€           

16.314€           21.255€           16.314€           21.255€           

Balans



 

  

Stichting Vorkje Prikken Concept
Hoge barakken 20
6221 CM Maastricht

2020 2021
Opbrengsten 31.548€        44.016€        

Inkopen 13.269€        16.599€        

Brutowinst 18.279€        27.417€        

Kosten
Huisvestingkosten 6.089€         6.681€     
Kantoorkosten 1.173€         520€        
Kosten keuken en restaurant 10.728€      11.018€   
Algemene kosten 5.222€         4.481€     
Totaal kosten 23.212€        22.700€        

Bedrijfsresultaat -4.933€         4.717€           

Brothers Consultants & Partners
28-3-2022

Winst- en verliesrekening



 

 

Stichting Vorkje Prikken Concept
Hoge barakken 20
6221 CM Maastricht

2020 2021
Opbrengsten Maastricht
Opbrengsten gasten 6.703€           9.370€          
Opbrengsten donaties 3.845€           9.095€          
Sponsoring 1.000€           -€               
Verkopen op rekening -€               550€              
Subsidies 20.000€        25.000€        

31.548€        44.016€    

Totaal opbrengsten 31.548€        44.016€    

Inkopen
Inkopen horeca 13.001€        14.471€        
Inkopen diensten van derden 173€              1.941€          
Inkopen overig 95€                187€              
Totaal inkopen 13.269€        16.599€    

Bruto winst 18.279€        27.417€    

Huisvestingskosten
Huur keuken 6.089€           6.360€          
Schoonmaakkosten -€               321€              

6.089€          6.681€      
Kantoorkosten
Kantoorkosten 1.173€           520€              

1.173€          520€         
Kosten keuken en restaurant
Afschrijving inventaris 1.113€           1.057€          
Kosten keukenhulpmiddelen 911€              242€              
Kosten vrijwilligers 8.223€           9.358€          
Aankleding restaurant 481€              362€              

10.728€        11.018€   
Algemene kosten
Administratiekosten 1.255€           1.188€          
Verzekeringskosten 352€              343€              
Bankkosten 210€              139€              
Reiskostenvergoeding 356€              197€              
Verkoopkosten 1.511€           334€              
Parkeerkosten 405€              837€              
Overige algemene kosten 1.133€           1.443€          

5.222€          4.481€      

Totaal kosten 23.212€        22.700€    

Bedrijfsresultaat -4.933€         4.717€      

Brothers Consultants & Partners
28-3-2022

Winst- en verliesrekening



 
 
 
 
 

 
 


