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Opgesteld 28 augustus 2021
Vooraf
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Plenty Food Nederland. Het plan heeft betrekking op het
beleid in de jaren 2021 tot en met 2023. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en
activiteiten en het geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld in
het kader van de ANBI regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd. De werkingsperiode wordt
daarbij dan telkens een jaar opgeschoven.
Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens
Plenty Food Nederland is als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
11062409 als Stichting Plenty Food Nederland, adres Lange Sloot 3, 1991HN Velserbroek. Het
fiscaalnummer is 8148.51.101. De stichting is per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Nieuwsbrieven worden ook gepubliceerd op de website en kunnen door
belangstellenden worden gedownload op www.plentyfood.nl. Contacten met de stichting verlopen
via Jos Wietses, info@plentyfood.nl of Lange Sloot 3, 1991HN Velserbroek.
Bestuur
Het bestuur van Stichting Plenty Food Nederland bestaat uit 5 leden.
Te weten:
1. S.A. Wietses, Voorzitter;
2. A.P. Smits, Secretaris;
3. Y. Blankers, Penningmeester;
4. J. J. M. Koedam, Algemeen bestuurslid.
5. D.W. Steensma, Algemeen bestuurslid.
De stichting heeft ten doel:
- Als liefdadigheidsinstelling voorzien in plantaardige hulp aan mensen die lijden aan honger
en ondervoeding, maar ook aan slachtoffers van droogte, vloed, oorlog of andere
onvoorziene gebeurtenissen. Hulp aan mensen mag hierbij niet ten koste gaat van andere
aspecten, zoals de natuur, milieu en dieren. Bij het produceren van voedsel moet zo veel
mogelijk het natuurlijke evenwicht tussen mens, plant en dier in stand worden gehouden.
Het gaat daarbij niet alleen om de landbouw maar ook om de leefomgeving als geheel;
- Het promoten van de voordelen van een plantaardige en milieuvriendelijke levensstijl voor
het wereldvoedselprobleem.
Activiteiten:
- Het continueren van bestaande projecten;
- Het opzetten van nieuwe projecten in ontwikkelingslanden;
- Ontwikkelen van voorlichtings- en bewustwordingsmateriaal (lespakketten, flyers,
kookboekje etc.);
- Het geven van lezingen en workshops;
- Het organiseren van wereldvoedselmaaltijden en charity activiteiten zoals charity dinners;
- Deelnemen aan beursen en festivals zoals Vegfest en VeggieWorld dmv informatiestands;
- Verspreiden van digitale nieuwsbrieven voor geïnteresseerden en donateurs;
- Samenwerking zoeken met soortgelijke organisaties in binnen- en buitenland.
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Fondswerving
- Het aanvragen van subsidies;
- Het aantrekken van donateurs;
- Fondsenwerving via sociale media;
- Donaties tijdens diverse te organiseren activiteiten;
- Het ‘verkopen’ van o.a. certificaten, kaarten en kunst via een webshop.
Beheer van het vermogen
- De bestuurders en vrijwilligers van Plenty Food Nederland genieten geen beloning of
vergoeding bij uitoefenen van activiteiten namens de stichting. Eventuele vergoeding voor
gemaakte onkosten is wel mogelijk;
- De penningmeester doet betaling aan crediteuren welke levering hebben gedaan;
- De boekhouding wordt verzorgt door onze penningmeester Y. Blanker;
- Bestuurslid Y. Blanker zorgt voor het financieel jaarverslag;
- Na goedkeuring door het voltallig bestuur wordt het financieel jaarverslag aangeboden op de
internetsite van Plenty Food Nederland;
- Indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als
bankadministratie- en overboekingkosten, inschrijving kamer van koophandel, eventuele
reisdeclaraties en overige kleine onkostendeclaraties. Van de mogelijkheid reiskosten te
declareren wordt in de praktijk niet tot nauwelijks gebruik gemaakt.
Besteding van het vermogen:
- Stichting Plenty Food Nederland mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs
nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de
doelstelling. Het is toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als de erflater of
schenker dit heeft bepaald. Stichting Plenty Food Nederland dient haar vermogen conform
de statutaire doelstelling feitelijk te besteden aan haar doelstellingen;
- Donateurs ondersteunen Plenty Food Nederland financieel door eenmalige of periodieke
bijdragen. Zij kunnen voor hun bijdrage(n) een bestemming aangeven voor een project.
Indien een project is afgerond en er een surplus is behoudt Plenty Food Nederland het recht
dit te besteden aan een volgend project;
- Het bestuur zal het CBF-keurmerk niet aanvragen, omdat de jaarlijkse kosten te hoog zijn in
verhouding tot het bedrag aan donaties dat jaarlijks wordt ontvangen. De stichting voldoet
ruimschoots aan de norm omdat er weinig overheadkosten zijn en de kosten voor
fondsenwerving minimaal zijn.
Langere termijn:
- Stichting Plenty Food Nederland streeft naar verdere professionaliteit en groei;
- Uitbreiding van samenwerkingen met andere organisaties zoals nu ook met Sadhana Forest,
Stichting SARI, Wilde Ganzen en Stichting Duurzame Samenleving Papoea Rabat (SDSP)
gebeurd.
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