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Resto VanHarte brengt mensen bij elkaar 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Ondanks een prettig verloop van de voorbereidingen in de initiatiefgroep moet ik u tot mijn 

spijt mededelen dat de Stichting VanHarte in 2014 geen mogelijkheden ziet om een Resto te 

starten in Delft.  Graag licht ik één en ander toe in onderstaand schrijven. 

 

Terugblik 

Medio september 2013 heeft er een presentatie plaatsgevonden van het eerste onderzoek 

naar de haalbaarheid van een Resto in Delft. Deze presentatie sloot af met vervolgstappen en 

één van deze vervolgstappen is het onderzoeken van geschikte locaties in de voorkeurwijken. 

De zoektocht naar een locatie heeft ons tot op heden gebracht bij de organisatie Ipse de 

Bruggen die interesse heeft in een samenwerking.  

In de loop van 2013 is door de Raad van Toezicht en het Bestuur van stichting VanHarte 

geconstateerd dat het bedrijfsmodel van Resto VanHarte onvoldoende een duurzaam karakter 

heeft. Ofschoon instellingen als vermogensfondsen en gemeentelijke overheden over het 

algemeen meewerkend en ruimhartig zijn met het financieren van de opstart van een Resto 

lukt het in onvoldoende mate om na deze opstartfinanciering een duurzaam financieel 

draagvlak te creëren. Met deze wetenschap heeft Resto VanHarte besloten zich van een 

charitatieve organisatie om te gaan vormen naar een (meer) sociaal ondernemende 

organisatie. De doelstelling is om minder afhankelijk te zijn van periodieke donaties en 

subsidies en daarmee de continuïteit van Resto’s als voorziening in wijken en buurten  te 

behouden.  

 

Vooruitzicht  

In dit en deels het komende jaar zullen wij met verschillende pilots onderzoeken of deze 

omvorming een haalbare en werkbare optie is. Tot die tijd is het opstarten van Resto’s vanuit 

het oude bedrijfsmodel bevroren. Na dit transitiejaar zullen we graag opnieuw bekijken of en 

hoe we een Resto VanHarte in Delft kunnen opstarten vanuit ons nieuwe bedrijfsmodel.   
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 Resto VanHarte brengt mensen bij elkaar 

 

We beseffen dat deze beslissing onzerzijds voor u een onaangename verrassing is en wellicht 

inbreuk doet op verwachtingen en intenties. Laat in ieder geval duidelijk zijn dat uw inzet en 

betrokkenheid voor ons van onschatbare waarde is geweest bij eerste stappen naar realisatie 

van onze doelstelling: het faciliteren van buurtbewoners om in contact te komen met elkaar, 

met hun buurt en met hun eigen mogelijkheden.  Hopelijk kunnen we onze samenwerking in 

de toekomst hervatten.   

 

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft vernemen wij die graag. Hiervoor kunt u contact 

opnemen met Jefthe Fronczek. j.fronczek@restovanharte.nl en 06.46.18.34.22. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 
Rob Kars 

Directeur/bestuurder 

 


