De Schildjer Eetclub: een nieuw initiatief.
Overschild heeft te maken met krimp, vergrijzing, kleinere huishoudens, vereenzaming en
individualisering. Versterking en onderhoud van de sociale samenhang in ons dorp wordt
daarmee steeds belangrijker. Daar willen een aantal inwoners een bijdrage aan leveren door
het van de grond krijgen van een Schildjer Eetclub zonder winstoogmerk. Een mooie manier
om even te ontsnappen aan gevoelens van eenzaamheid en voor het verstevigen van de band
tussen dorpsgenoten.
Een club zonder statuten of officieel bestuur, geen saaie ledenvergaderingen enz., maar wel
een club met “leden” die regelmatig elkaar in ons dorpshuis ontmoeten om gezamenlijk een
overheerlijke maaltijd te gebruiken. Een maaltijd die bereid wordt door enthousiaste
amateurkoks uit ons dorp, die zich daarvoor geheel belangeloos inzetten. Een club waarbij de
“leden” bedenken waarmee hun vrijwillige koks hen culinair mee kunnen verrassen.
Over het clubverband
Alleen clubleden kunnen deelnemen aan deze maaltijden. Een introducé is toegestaan. Vooraf
aanmelden als clublid is dus noodzakelijk. De Schildjer Eetclub kent geen contributie. Het
deelnemen aan de maaltijden is geheel vrijwillig (kan je een keer niet of bevalt het menu je
niet, dan sla je gewoon een keer over). Maar voor de inkoop is het van groot belang dat de
clubleden zich voor iedere maaltijd, waaraan zij willen deelnemen, opgeven. Dat voorkomt
dat we of veel eten achteraf moeten weggooien of dat disgenoten de hond in de pot vinden.
De genoten maaltijd moet natuurlijk wel worden afgerekend, net als natuurlijk de gebruikte
drankjes. De kosten per maaltijd worden bepaald door de inkoopprijs van de ingrediënten en
de verschuldigde huur van de ruimte in De Pompel. De drankjes tijdens de maaltijden worden
betrokken van het dorpshuis tegen de dan geldende dorpshuis prijzen. Zij komen voor eigen
rekening en moeten dezelfde avond nog worden afgerekend (contant of pinpas). Het eten
wordt bij binnenkomst al voldaan bij de dienstdoende amateurkok en/of coördinator.
De amateurkoks komen bij voorkeur uit Overschild en hebben ieder hun eigen “specialisme”.
Het is natuurlijk niet verboden dat twee of meer amateurkoks gezamenlijk optreden.
Geprobeerd gaat worden of er een jaarschema is op te stellen, zodat de clubleden voor het
hele jaar kunnen zien wanneer een maaltijd georganiseerd zal worden.
Er is geen bestuur, maar er zijn wel een paar enthousiastelingen, die e.e.a. zullen coördineren.
De communicatie met de clubleden geschiedt zoveel mogelijk langs elektronische weg (email
en/of social media).
Over de maaltijden
De maaltijden worden zoveel mogelijk bereid in de keuken van De Pompel. Uitgangspunt
voor iedere maaltijd is dat we werken met een buffet en dat de clubleden hun eigen bord
opscheppen (naar eigen smaak en behoefte!). Er zijn dan ook geen obers en/of serveersters
nodig en het brengt een beetje leven in de brouwerij.
De menu’s zullen in de regel bestaan uit de drie traditionele gangen: voorgerecht,
hoofdgerecht en nagerecht. De amateurkok van dienst stelt het menu samen, kiest zelf
zijn/haar ingrediënten en berekent de kostprijs voor die maaltijd. Per maaltijd kan die
kostprijs wat verschillen, maar geprobeerd zal moeten worden om de kostprijs zeker beneden
€ 10,- p.p. te houden. De clubleden weten dan wat hun te wachten staat.
Het eten moet vooral lekker zijn, maar niet iedereen kan alles even goed verdragen. Het zal
dan ook mogelijk moeten zijn om dieetwensen kenbaar te maken. Bij de amateurkoks zal de
nieuwe “schijf van vijf” leidraad zijn voor de te bereiden hoeveelheden ( zoals b.v. 250 gram
groenten per persoon).
Disclaimer
De clubleden moeten er van op aan kunnen dat er zoveel mogelijk met verse ingrediënten gewerkt zal worden.
Ook moeten de clubleden er van op aan kunnen dat in de keuken zoveel mogelijk gewerkt zal worden volgens de
normale hygiëne regels; net als thuis. De leden van de Schildjer Eetclub nemen deel voor eigen rekening en
risico. De coördinatoren en amateurkoks kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen
van deelname. Dit reglement wordt aan alle deelnemers uitgereikt of toegestuurd om misverstanden te
voorkomen.

