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In een bestuurlijk overleg met de bestuursleden van TommyTomato BV en stichting TommyTomato zijn 
de volgende afspraken gemaakt: 

- Per direct worden alle fondsenwervende en sponsoringsactiviteiten (hierna: Acquisitie) t.b.v. de 
financiering van de stichting TommyTomato gedaan door TommyTomato BV 

- Alle kosten ten behoeve van de Acquisitie vallen ten laste aan TommyTomato BV. 
- Stichting TommyTomato vergoedt altijd de commerciële prijs voor de lunches. De commerciële 

prijs is de actuele verkoopprijs aan TommyTomato klanten. Er wordt alleen vergoeding betaalt 
vanuit de stichting als er voldoende liquide middelen zijn. Bij een ontoereikend saldo van stichting 
TommyTomato vindt er geen vergoeding plaats. 

- Beide partijen treden periodiek in overleg om de forecast te bespreken van het aantal lunches 
dat in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de stichting. 

- TommyTomato hanteert een interne classificatie van een A, B en C school, waarbij de A-school, 
scholen betreft waar het merendeel van de ouders onder de armoedegrens leeft of een BRIN 
code heeft van >30. Bij dit soort A-scholen wordt stichting TommyTomato proactief 
aangeboden in de communicatie richting ouders. TommyTomato BV krijgt het ‘mandaat’ om 
ouders proactief de stichting TommyTomato aan te bieden aan A-scholen. Voor scholen die niet 
onder een A-school vallen, waar wel de proactieve benadering wordt gekozen, dient 
TommyTomato BV eerst in overleg te treden met de stichting TommyTomato. Voor dit soort 
gevallen wordt een proces ingericht waarbij binnen 2 werkdagen een besluit kan worden 
genomen vanuit de stichting TommyTomato om de aanpak te accorderen. 

- TommyTomato BV factureert maandelijks aan stichting TommyTomato. Het bedrag is een 
opsomming van de commerciële waarde van de lunches van de kinderen die aangegeven hebben 
gebruik te maken van de stichting TommyTomato, minus de eigen bijdrage van hun ouders. Er 
dient een adequate onderbouwing te worden aangeleverd bij de maandelijkse factuur. Beide 
partijen treden in overleg aan welke eisen deze onderbouwing dient te worden voldaan. 

- Op het moment dat TommyTomato BV nettowinst schrijft zal er een verrekening plaatsvinden 
naar stichting TommyTomato. Voor de verrekening wordt gekeken naar het percentage van de 
omzet wat afkomstig is uit gelden van stichting TommyTomato. Dit percentage wordt van de 
nettowinst van TommyTomato BV terug gedoneerd aan stichting TommyTomato. Het is hierbij 
van belang dat er geen uitzonderlijke managementfees of ‘niet-uitlegbare’ overige kosten ten 
laste van de nettowinst van de BV worden gebracht. Hierbij is afgesproken dat de 
managementfees de ‘Balkenende-norm’ niet, zonder schriftelijke toestemming, mogen 
overschrijven. 

- TommyTomato De BV geeft, binnen 3 maanden na het uitbrengen van de jaarcijfers, inzicht in de 
jaarcijfers zodat de stichting in staat is om vast te stellen dat eventuele verrekening op een 
juiste en volledige manier heeft plaatsgevonden. 

- Er is afgesproken dat er geen gelden, fondsen en of financieringen worden geaccepteerd van 
organisaties die onze kernwaarden en missie doorkruisen bijvoorbeeld doordat we een re el 
vermoeden hebben dat zij (bijdragen) aan: 

o Gezondheid delicten begaan. 
o Mensenrechten schendingen. 
o Milieu delicten veroorzaken. 


