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Opdracht 
 
Algemeen 
 
Ten behoeve van het behoud van de ANBI-status dient Stichting Plenty Food Nederland gegevens te 
publiceren op haar internetsite. In eerdere jaren is deze publicatie verzorgt door een extern ingehuurde 
organisatie. Voor de publicatie van de gegevens over 2014 tot en met 2018 is dit binnen het eigen bestuur 
verzorgt. Op deze manier kunnen de ontvangen gelden van donateurs nog beter worden ingezet voor het 
doel dat Plenty Food Nederland nastreeft.  
 
Het jaarverslag is opgesteld door dhr. S.A. Wietses in samenwerking met dhr. J.J.M. Koedam en de 
jaarrekening door mw. Y. Blanker QC (Qualified Controller). De verantwoordelijkheid voor de juistheid en 
volledigheid berust bij het volledige bestuur van de stichting. 
 
 
Bijzondere posten 2018 
 
Het jaar 2018 kent weinig bijzonderheden.  
 
 
Bestemming resultaat 2018 
 
Het netto resultaat over 2018 ad € -2.534 (negatief) is ten laste gebracht van het eigen vermogen. In het 
eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen het vrij besteedbaar eigen vermogen en de 
bestemmingsreserve voor lopende projecten. De bestemmingsreserve is zowel per ultimo 2017 als ultimo 
2018 nihil. 
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Jaarverslag 2018 Plenty Food Nederland 

 

1 Plenty Food Nederland  
 

1.1 Juridische structuur  

 
Stichting Plenty Food Nederland is gevestigd in Velserbroek. De stichting heeft geen bedrijfspand of vaste 
activa en heeft geen werknemers. Alle activiteiten worden ontwikkeld vanuit Plenty Food Nederland en 
uitgevoerd door vrijwilligers. 

 

1.2 Statutaire doelstelling  

 
Stichting Plenty Food Nederland heeft als doel:  
a. het stimuleren van een eerlijke voedselverdeling en voedselsoevereiniteit door veganistische 

ontwikkelingssamenwerking met de nadruk op biologische landbouw en permacultuur te stimuleren en 
te ondersteunen door het geven van voorlichting, het organiseren van campagnes en het opzetten en 
ondersteunen van projecten die de voedselzekerheid in de wereld bevorderen. 

b. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden 
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door fondsen te verwerven voor campagnes en 
voedselprojecten, het samenwerken met Stichting Plenty Food International of organisaties die (deels) 
hetzelfde doel voor ogen hebben.  

 

1.3 Bestuur  

 
Bestuurssamenstelling  
Het bestuur bestond in 2018 uit de volgende bestuursleden:  
 
Voorzitter:   Jos Wietses 
Secretaris:    Maria Tiqwah van Eldik (tot 1 juli 2018) 

Arjan Smits (per 1 juli 2018) 
Penningmeester:   Jeroen Koedam  
Algemeen bestuursleden:  Yvette Blanker 
    Arjan Smits (tot 1 juli 2018) 
 
Taken en werkwijze  
Het bestuur bepaalt het beleid en de hoofdlijnen van de strategie. Ook bewaakt zij de voortgang en is zij 
verantwoordelijk voor de uitvoering van werkzaamheden. De strategie en doelstellingen zijn vastgelegd in 
het beleidsplan 2016-2021. In hoofdstuk 2 wordt verder ingegaan op de strategie. 
 
Bezoldiging en vergoedingen  
Bestuursleden krijgen alleen daadwerkelijk gemaakte kosten in verband met het uitoefenen van hun functie 
vergoed, waaronder reiskosten. Vergoeding geschiedt op basis van declaraties.  
 
Benoeming en nevenfuncties  
Bestuursleden worden geworven door het zittend bestuur op basis van de kennis en vaardigheden waaraan 
bij de bestuurders behoefte is. De bestuursfunctie is een vrijwilligersfunctie en de bestuurders hebben 
daarnaast diverse nevenactiviteiten. Deze hebben deels raakvlakken met het werk van de stichting. Om 
eventuele schijn van belangenverstrengeling te voorkomen wordt hierover open gesproken en worden 
passende maatregelen genomen, zoals het niet betrekken van het betreffende bestuurslid bij bepaalde 
besluitvorming. 
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1.4 Personeel en vrijwilligers  

 
Stichting Plenty Food Nederland heeft geen betaalde medewerkers. Wel is er een groep van vrijwilligers die 
het bestuur ondersteunt bij taken als het organiseren van evenementen, het schrijven en vertalen van teksten 
en het uitvoeren van promotionele werkzaamheden. Vrijwilligers worden geworven op basis van specifieke 
kwaliteiten en hun betrokkenheid bij de doelstellingen. 

 

1.5 Bestuursvergaderingen  

 
Het bestuur is éénmaal fysiek in vergadering bijeen geweest. Daarnaast vinden er regelmatig skype 
overleggen plaats en wordt er een actielijst bijgehouden. 

 

1.6 Communicatie met belanghebbenden  

 
Stichting Plenty Food Nederland streeft naar een heldere en transparante communicatie met al haar 
belanghebbenden. Zo ontvangen donateurs en geïnteresseerden een e-mailnieuwsbrief en houden we deze 
en andere partijen ook op de hoogte via onze website (https://plentyfood.nl) en via Facebook. Daarnaast 
kunnen er vragen worden gesteld via e-mail. 
 

  

https://plentyfood.nl/
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2 Doelstellingen en strategie  
 

2.1 Doelstelling  

 
De statutaire doelstelling, zoals verwoord in paragraaf 1.2., is een gevolg van het feit dat er in deze wereld 
meer dan 800 miljoen mensen lijden aan honger en ondervoeding. Daarom ondersteunt Stichting Plenty 
Food Nederland diverse voedselprojecten, waarbij voorop staat dat de hulp niet ten koste gaat van natuur, 
milieu en het welzijn van dieren.  
 
Drie belangrijke redenen om Plenty Food te steunen:  
 
1. Voedselverdeling en efficiency  

Wereldwijd zijn er meer dan 800 miljoen mensen die lijden aan honger en ondervoeding. Dit staat in 
schril contrast met de toenemende vleesconsumptie in de wereld. Voor elke kilo vlees wordt ruim 7 kilo 
plantaardig voedsel (graan of soja) gebruikt. Dit is dus eten dat ook direct door de mens gegeten had 
kunnen worden. Stichting Plenty Food Nederland zamelt zodoende geen geld in voor koeien, kippen of 
varkens, maar voor efficiëntere plantaardige projecten waar meer monden mee gevoed kunnen worden.  
 

2. Milieu en dieren  
Duurzaamheid en een goede natuurlijke balans zijn belangrijk. Tijdens de voedselproductie dient het 
natuurlijk evenwicht te worden bewaakt: daarbij denken wij aan de leefomgeving als geheel en in het 
bijzonder de landbouw. Stichting Plenty Food Nederland ondersteunt daarom geen projecten voor 
veeteelt, maar zet in op plantaardige projecten. Zo legt de voedselproductie voor de veeteelt 
bijvoorbeeld een groot beslag op de schaarse landbouwgronden en worden regenwouden gekapt om 
te kunnen voldoen aan de vraag naar veevoer. 
 

3. Beperkte overhead 
Stichting Plenty Food Nederland draait volledig op vrijwilligers. Hierdoor gaat bijna al het geld dat 
ingezameld wordt naar het uiteindelijke doel: de mensen die het nodig hebben. Om dit te kunnen 
bereiken werken we nauw samen met organisaties ter plaatse. Deze organisaties hebben het lokale 
netwerk en de specifieke kennis, die nodig zijn om de projecten tot een succes te maken. Wij gaan niet 
zelf naar de projecten maar werken samen met betrouwbare lokale partners. Deze partners worden 
vooraf zorgvuldig geselecteerd en leggen een paar maal per jaar verantwoording af middels rapportages 
ondersteund met beeldmateriaal. De financiële ondersteuning van de projecten is o.a. gekoppeld aan 
deze rapportages. 

 

2.2 Strategie  

 
De strategie is vastgelegd in het Beleidsplan 2016-2021. Dit beleidsplan is te vinden op onze website. 
 
Hoofdlijnen uit dit beleidsplan zijn: 

 Het opzetten en continueren van nieuwe projecten in ontwikkelingslanden. 

 Het opzetten van kleinere projecten, zoals het aanplanten van bomen e.d.. 

 Ontwikkelen van een tentoonstelling om te gebruiken in bibliotheken, op scholen, kerken etc. 

 Ontwikkelen van voorlichtings- en bewustwordingsmateriaal. 

 Het organiseren van wereldvoedselmaaltijden. 

 Het werven van fondsen. 

 Verder ontwikkelen van professionaliteit, integriteit en transparantie. 

 Zoeken naar samenwerking met buitenlandse organisaties met dezelfde doelstellingen. 
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3 Activiteiten 2018 
 

3.1 Projecten  

 
In 2018 hebben wij het bestaande project Plenty Fruit Kenya (i.s.m. Sadhana Forest en Stichting Plenty Food 
International) voorgezet. Hierbij werden ook dit jaar bij 200 nieuwe gezinnen ieder 2 fruitbomen geplant. 
Begin 2018 zijn we, i.s.m. onze bestaande project partner Sadhana Forest, gestart met het project Plenty 
Fruit for Haïti. We steunden hen (i.s.m. Stichting Plenty Food International) met het planten van ongeveer 
4000 fruitbomen bij 500 gezinnen. Voor dit project is een tweede financier gezocht en gevonden door 
Sadhana Forest waarbij de helft van de projectkosten zijn gedekt door het Franse software bedrijf  
One2Team (https://one2team.com/en/). 
In mei 2018 zijn we het project Plenty Vegetables for India gestart i.s.m. met onze nieuwe project partner 
ARMDS (Animators for Rural Mutlipurpose Development Society). Hierbij steunden wij (i.s.m. Stichting Plenty 
Food International) het opzetten van een gemeenschappelijk grote moestuin voor een school in Tamil Nadu 
voor kinderen met speciale behoeften. Hiermee zijn de kinderen gezond gevoed en was er groente en granen 
over om te verkopen via de lokale markt. Ook biedt de moestuin werk aan de ouders van de kinderen welke 
meestal landloze landarbeiders zijn. 
Verder zijn we in 2018 in gesprek geraakt met mogelijke nieuwe partners voor mooie nieuwe projecten. 
 

3.2 Evenementen  

 
In 2018 heeft Stichting Plenty Food Nederland deelgenomen aan veel verschillende beurzen en 
evenementen. Wij zijn aanwezig geweest bij: Vegenement Goes, VeggieWorld Utrecht, het Afrika Festival in 
Hertme, Klimaat- en Diervriendelijke Parlementaire Barbecue, Sea the Future, VegFestNL, Vredesdienst 
voor dieren en de Vegan kerstmarkt Groningen. Tijdens deze activiteiten proberen wij onze 
naamsbekendheid te vergroten, wordt informatie verstrekt over wat wij doen en waarom wij dit doen en 
worden donaties en donateurs voor onze projecten geworven.  
 

3.3 Samenwerkingen  

 
In 2018 is Plenty Food, naast onze bestaande samenwerking met oud bestuurslid en kunstenares Maria 
Tiqwah van Eldik, nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan met de kunstenaressen Cristel van Zunderd 
en Joeke van der Meer. In onze stand (en ook via onze webshop) kan men onder meer kaarten met prachtige 
designs van deze zeer getalenteerde kunstenaressen verkrijgen doormiddel van specifieke donaties. 
Verder is Stichting Plenty Food Nederland eind 2018 een samenwerking aangegaan met de datingsite 
VegaLove (dé datingsite voor iedereen met een groen hart, voor liefde en vriendschap). Bij elke nieuwe 
aanmelding voor een jaarlidmaatschap doneert VegaLove een fruitboom aan het project Plenty Fruit for Haïti. 
 

3.4 Overige activiteiten 

 
Op de verschillende evenementen wordt er informatie gegeven over het doel van de stichting en de lopende 

projecten. Daarnaast worden er jaarlijks vier tot zes digitale nieuwsbrieven verzonden en wordt de, dit jaar 

vernieuwde, website up-to-date gehouden. Overige door Stichting Plenty Food Nederland ondernomen 

acties zijn onder andere het aanschrijven van fondsen, het versturen en uitdelen van flyers, het werven van 

donateurs via de webshop (kadootjes: kunst en kaarten afhankelijk van de donatie), beurzen, nieuwsbrieven 

en Facebook-berichten. 

 
  

https://one2team.com/en/
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Jaarrekening 2018 Plenty Food Nederland 
 

1 Balans per ultimo 2018 

 
 
 

Balans
Per 31 december 2018
Bedragen in euro's

Activa

Vaste activa

Machines en randapparatuur -€                  -€                  

-€               -€               

Vlottende activa

Voorraden -€                  -€                  

Kortlopende vorderingen 7€                     32€                   

Banktegoeden 19.177€            21.767€            

19.184€         21.799€         

Liquide middelen

Kas -€                  -€                  

-€               -€               

Totaal activa 19.184€         21.799€         

Passiva

Eigen vermogen

Eigen vermogen 19.085€            21.619€            

Bestemmingsreserve -€                  -€                  

19.085€         21.619€         

Vreemd vermogen

Kortlopende schulden 99€                   180€                 

99€                180€              

Totaal passiva 19.184€         21.799€         

2018

2018

2017

2017
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2 Staat van baten en lasten 2018 

 
 

Staat van baten en lasten
Per 31 december 2018
Bedragen in euro's

Baten

Donaties en giften 16.349€            7.812€              

16.349€         7.812€           

Lasten

Projectkosten 16.200€            2.354€              

Afschrijvingskosten -€                  -€                  

Evenementskosten 1.212€              1.347€              

Overige stichtingkosten 1.155€              350€                 

18.567€         4.051€           

Bruto resultaat -2.218€          3.760€           

Financieel resultaat

Rentelasten 323€                 197€                 

Rentebaten 7€                     32€                   

316€              165€              

Netto resultaat -2.534€          3.595€           

2018 2017

 
 
 
 
 

3 Waarderingsgrondslagen 

 
Algemeen 
Voorzover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. 
 
Vaste activa 
De vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde onder aftrek van afschrijvingen gebaseerd 
op geschatte economische levensduur en overige waardeverminderingen. De stichting heeft in 2018 geen 
vaste activa. 
 
Vlottende activa en kortlopende schulden 
De vlottende activa en kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Grondslagen voor bepaling van opbrengsten en kosten 
Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn ontvangen.  
Kosten worden verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 
 
Presentatiewijziging 
Ten behoeve van een juiste verantwoording van de opbrengsten is met terugwerkende kracht over 2017 een 
presentatiewijziging verwerkt waardoor opbrengsten die in 2016 verantwoord waren nu in het jaar van 
ontvangst zijn opgenomen in 2017. Zowel de balans als de baten en lasten zijn hierop aangepast.  
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4 Toelichting op de balans per ultimo 2018 

 

Toelichting op de balans
Per 31 december 2018
Bedragen in euro's

2018 2017

Kortlopende vorderingen

Nog te ontvangen rente 7€                  32€                

Overige overlopende activa -€               -€               

7€                  32€                

Banktegoeden

Triodos betaalrekening 8.873€           2.384€           

ING betaalrekening 101€              50€                

ASN spaarrekening 10.200€         19.329€         

ING spaarrekening 4€                  4€                  

19.177€         21.767€         

 

 

 

Passiva 2018 2017

Eigen vermogen

Saldo per 1 januari 21.619€         18.024€         

Netto resultaat -2.534€          3.595€           

Saldo per 31 december 19.085€         21.619€           
 

Kortlopende schulden

Overige overlopende passiva 99€                180€              

99€                180€                
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5 Toelichting op de staat van baten en lasten 2018 

 
 

Toelichting op de Staat van baten en lasten
Per 31 december 2018

Bedragen in euro's

Baten 2018 2017

Donaties en giften

Donaties algemeen 8.280€           3.725€           

Giften n.a.v. inzameling derden 974€              675€              

Opbrengst evenementen 1.216€           1.550€           

Bestemmingsdonaties Plenty Fruit Kenya 5.880€           1.863€           

16.349€         7.812€           

Bestemmingsdonaties

Bestemmingsdonaties fruitbomen Kenya 380€              1.863€           

Bestemmingsdonatie ASN Fonds Kenya 5.500€           -€               

Totaal bestemmingsdonaties 5.880€           1.863€            
 
De algemene donaties betreffen donaties die zonder directe aanleiding van fondsenwerving, zoals 
evenementen of inzameling door donateurs worden gedoneerd aan Plenty Food. Opbrengst evenementen 
omvat alle donaties en giften die ontvangen worden tijdens de evenementen. In 2018 is een royale donatie 
ontvangen waardoor de algemene donaties hoger ligt dan eerdere jaren. 
 
Voor de bestemmingsdonaties geldt dat het algemene deel als gevolg van promotie op evenementen met 
een specifiek doel aan Plenty Food is gedoneerd. Daarnaast is in 2018 een donatie ontvangen van het 
ASN-fonds ten behoeve van projectuitgaven voor het project Plenty Fruit in Kenya vanaf 2019.  
 
 
  
 

Lasten 2018 2017

Projectkosten

Project Plenty Fruit Forest Kenya 5.000€           2.354€           

Project Plenty Fruit for Haiti 8.000€           -€               

Project Plenty Vegetables for India 2.700€           -€               

Project Noodhulp St. Maarten 500€              -€               

16.200€         2.354€            
Overige stichtingkosten

Evenementskosten 1.212€           1.347€           

Representatiekosten 973€              200€              

Administratiekosten 8€                  -€               

Overige stichtingkosten 175€              150€              

2.367€           1.697€            
 
 
De evenementskosten betreffen kosten om op evenementen aanwezig te kunnen zijn ten behoeve van 
voorlichting en donateurswerving. Daarbij kan gedacht worden aan kosten voor stands, benodigde 
materialen en eventuele declaraties van de vrijwilligers van de stichting zoals reiskosten ten behoeve van 
deze evenementen.  
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De representatiekosten betreffen kosten ter bevordering van de naamsbekendheid van de stichting waarbij 
gedacht kan worden aan ansichtkaarten en kunstwerken die bij specifieke donaties worden verstrekt ter 
bevordering van de fondsenwerving. 
 
De administratiekosten betreffen in 2018 de kosten voor de Kamer van Koophandel. Alle administratieve 
activiteiten worden door bestuursleden zonder vergoeding op vrijwillige basis uitgevoerd.  
 
De overige stichtingskosten betreffen zowel in 2017 als 2018 voornamelijk donaties t.b.v. evenementen 
van een gelijkgestemde stichting, te weten: Stichting EDEV (Een Dier Een Vriend), waarbij Plenty Food 
tevens extra naamsbekendheid opdoet. 
 
 
 
 

Financieel resultaat 2018 2017

Rentelasten

Bankkosten 323€              197€              

323€              197€              

Rentebaten

Ontvangen rente 7€                  32€                

7€                  32€                 
 

De bankkosten zijn gestegen doordat Plenty Food aan het overstappen is van de ING Bank naar de 
Triodosbank waardoor tijdelijk dubbele kosten voor rekening courant in rekening worden gebracht. 
Daarnaast worden meer kosten gemaakt vanwege (onvermijdelijke) internationale geldtransacties buiten 
de EU.  
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