Jaarverslag 2019

1.

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Community & Voedselsurplus. In 2016
hebben wij deze stichting opgezet om voedselverspilling te verminderen en
overschotten een waardevolle bestemming te geven. Dat doen we door bedrijven te
motiveren hun voedseloverschotten te doneren aan sociale organisaties, die
maaltijden bereiden voor kwetsbare buurtbewoners.
Wij zijn in 4 gemeentes actief met het uitvoeren en opschalen van projecten. In 2019
zijn we met nieuwe projecten gestart in Ede en in Gouda. We koppelen in beide
steden sociale organisaties een-op-een aan supermarkten met voedseloverschotten.
In Rotterdam hebben we in samenwerking met 50/50 Food van het Leger des Heils
een sociaal distributiecentrum voor voedseloverschotten gerealiseerd. We zijn
hiermee in september van start gegaan. Hoogtepunt van het jaar was het
werkbezoek van het voltallige college van burgemeester en wethouders. Reeds een
maand na de eerste levering van voedseloverschot aan een sociale organisatie
kwamen zij een hele ochtend met ons meewerken om ons sociale distributiecentrum
te leren kennen.

2.

Wat doen we

Er zijn 3 thema’s waarop we ons richten: voedselverspilling, armoede en
eenzaamheid. Voedselverspilling is een groot probleem van deze tijd. Ongeveer 30%
van al het geproduceerde voedsel wordt verspild, terwijl er mensen zijn die in
armoede of eenzaamheid leven en die dat voedsel goed kunnen gebruiken.
Wij zetten ons in om voedselverspilling te voorkomen en om er tegelijkertijd voor te
zorgen dat kwetsbare mensen toegang krijgen tot dat voedsel. Zo snijdt het mes aan
2 kanten.
Wij doen 2 typen projecten:
1. We brengen in Samen voor Plaats-projecten koppelingen tot stand tussen
supermarkt en sociale organisatie. De sociale organisatie neemt de logistiek
voor zijn rekening en haalt de overschotten op. Sociale organisaties zijn vaak
de spil van de buurt. Ze zitten in de haarvaten van de wijken en kennen de
noden en behoeftes. Door hen te steunen pakken we voedselverspilling,
armoede en eenzaamheid aan.
2. In Rotterdam hebben we ons ingezet voor de opzet van Shareaty: Shareaty is
een sociaal distributiecentrum voor overschotten. Shareaty neemt de
logistiek van het ophalen, sorteren en leveren aan sociale organisaties op
zich. Daardoor kunnen grotere hoeveelheden voedseloverschotten
opgehaald en verdeeld worden over meer en veelal kleinere sociale
organisaties. Dit distributiecentrum is tevens een werkplek waar mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt in een veilige setting aan herstel kunnen
werken en ervaring kunnen opdoen in logistieke werkzaamheden.
Wij zijn complementair aan andere initiatieven, zoals de Voedselbank, en zorgen er
voor dat alleen het voedsel waarvoor geen goede bestemming is, wordt opgehaald.

3.

Doelstelling

Met onze projecten willen we het volgende bereiken:
• voorkomen van verspilling van goed voedsel en voorkomen van onnodige CO2uitstoot;
• versterken het werk van lokale sociale organisaties, die armoede en
eenzaamheid bestrijden;
• bijdragen aan een gezonde maaltijd voor iedereen;
• ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om weer deel
kunnen nemen aan onze samenleving.

4.

Organisatie

Stichting Community & Voedselsurplus is op 9 september 2016 opgericht. Het
bestuur bestaat uit:
- Petra (PCA) Dongelmans: voorzitter

- Annabelle (CA) Marie Jeanne: secretaris
- Berend (B) Maten: penningmeester
In 2019 is het bestuur niet gewijzigd. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor
hun bestuurswerk. Alle bestuurlijke werkzaamheden worden vrijwillig uitgevoerd.
De Stichting heeft geen winstoogmerk. Zij verwerft subsidies voor projecten om haar
doelstellingen te realiseren. Voor de uitvoering van de projecten worden
projectmanagers ingehuurd binnen het budget van het project op freelance-basis.
Ongeveer 10% van de binnengekomen baten uit projecten wordt aangewend om de
exploitatiekosten van de stichting te dekken.
Dit jaar zijn de projecten uitgevoerd door Berend Maten vanuit Bematen BV, Petra
Dongelmans vanuit Dongelmans Diensten voor de Handel en Carla Veenman vanuit
Carla Veenman Marketing Advies. Carla Veenman is ook 8 maanden als vrijwilliger
actief geweest voor de stichting.

5.

Projecten

In het jaar 2019 hebben we verschillende projecten uitgevoerd;
Samen voor Utrecht
Dit project is financieel mogelijk gemaakt door de gemeente en Rabobank Utrecht.
Het project is grotendeels uitgevoerd in 2018 en afgerond in mei 2019. We hebben
in Utrecht 8 supermarkten gekoppeld aan 8 sociale organisaties. Het bleek in Utrecht
lastig om supermarkten bereid te vinden om mee te doen aan dit project en hun
overschotten te doneren. Uiteindelijk zijn er 8 supermarkten die hun deelname
hebben toegezegd: 3 Plussupermarkten, 2 Coop-vestigingen, 1 Jumbo, 1 MCD en 1
Aldi.
De ontvangende organisaties gebruiken de overschotten om maaltijden te bereiden
voor onder anderen (eenzame) buurtbewoners en ouderen (Nieuwe Jutter, Resto
van Harte, Bij Bosshardt, Roobol diner, De Buurtkerk, Dock-Bij de Buren), gestrande
jongeren die tijdelijk niet thuis terecht kunnen (Youke De Dijk), daklozen (Smulhuis)
en nieuwe Nederlanders (Queridon).
Over de totale looptijd van dit project schatten wij in dat er een bijdrage is geleverd
aan meer dan 13.000 maaltijden voor mensen die dit hard nodig hebben. Deze
bijdrage zal ook in de komende jaren gewoon door blijven lopen. Door hoogwaardig
voedsel niet weg te gooien, maar waarde te geven, is een grote hoeveelheid CO2uitstoot gereduceerd.
Samen voor Ede
Dit project (dat is gefinancierd door gemeente Ede) heeft gelopen van 1 januari tot
en met 31 december 2019. We hebben in Ede en omliggende dorpen (behorend bij
de gemeente Ede) 4 supermarkten gekoppeld aan 7 sociale organisaties. Tijdens de
loop van dit project is de Jumbo in Ede gestopt met doneren omdat de hele JumboNederland-keten is overgestapt op een afprijssysteem om daarmee zijn overschotten
te reduceren.

De overige 3 lokale supermarkten (Aldi Lunteren, Plus Bennekom en Coop Wekerom)
zijn structureel voedsel gaan doneren aan 6 lokale sociale organisaties. Hiermee
worden per maand ca. 550 maaltijden in Ede voorzien van extra vlees, vis en
groentes. De mensen die via deze organisaties profiteren van dit aanbod zijn
eenzame ouderen en buurtbewoners (BvB Cornelie, De Schakel en Het
Westhoffhuis), mensen met een verslavingsachtergrond (zorgboerderij Het
Wekeromse Zand), autistische meisjes (zorgboerderij stichting Betach) en mensen
met een licht verstandelijke beperking (’t Laag).
Wij schatten in dat gedurende dit jaar een bijdrage is geleverd aan bijna 4.000
maaltijden voor mensen die dit goed kunnen gebruiken. Deze bijdrage zal ook in de
komende jaren gewoon door blijven lopen. Door hoogwaardig voedsel niet weg te
gooien, maar weer waarde te geven, is er tevens een grote hoeveelheid CO2-uitstoot
gereduceerd.
In Ede hebben we voor het eerst ook een zeer geslaagde HACCP-training van 2
middagen laten verzorgen. Acht mensen van deelnemende ontvangende
organisaties kregen les in voedselveiligheid en hebben een certificaat ontvangen.
Samen voor Gouda
Dit project (dat is gefinancierd door gemeente Gouda) is gestart in augustus 2019.
Voor 3 sociale organisaties gaan we een supermarkt zoeken die kan zorgen voor een
toereikend aanbod aan overschotten waar de sociale organisaties hun maaltijden
mee kunnen bereiden. In het jaar 2019 hebben we vooral ingezet op het vinden van
supermarkten die bereid zijn om deel te nemen aan dit project. Dit viel in eerste
instantie niet mee. De hoeveelheid supermarkten in Gouda is relatief laag. Daarnaast
hebben veel van de supermarkten al een gedegen afspraak met de lokale
voedselbank zodat er voor ons niet heel veel meer aan toe te voegen valt. Enkele
supermarkten geven wel aan geïnteresseerd te zijn om via ons hun overschotten te
doneren. Voor een van deze supermarkten: de Spar aan het stationsplein hebben wij
eind 2019 een samenwerking opgezet. De eerste donatie van de Spar in het
stationsgebied is in januari 2020 van start gegaan.
Om het project in Gouda goed af te ronden gaat het er om spannen of we voldoende
supermarkten kunnen betrekken. Naast de Spar heeft 1 AH-filiaal reeds aangegeven
dat ze willen gaan deelnemen, dit zal begin 2020 worden geïnitieerd. De Klup heeft
reeds aangegeven dat zij dan wellicht al voldoende voedingsmiddelen gedoneerd
krijgen om hun cliënten te voorzien van een gezonde maaltijd met extra vlees en
groentes. Wij zullen er uiteraard wel op inzetten om een 3e supermarkt in ons
project te betrekken zodat we wellicht ook andere sociale organisaties kunnen
betrekken. Er heeft zich al een organisatie gemeld die ook graag wil profiteren van
het voorhanden zijnde aanbod.
Uitdagingen: er zijn in Gouda relatief weinig supermarkten. Veel van de
supermarkten hebben al een goede afspraak met de Voedselbank of met een andere
sociale organisatie. Supermarkten zoeken zelf ook naar manieren om
voedselverspilling tegen te gaan. De voorkeur gaat er bij hen naar uit dat ze het
voedsel nog kunnen verkopen en er nog iets aan kunnen verdienen.

Kansen: Steeds meer supermarkten komen tot de ontdekking dat
afprijsmechanismes (het voor weinig geld verkopen van hun overschotten) vaak ook
ten koste van hun eigen omzet gaan. Het (gratis) doneren van overschotten levert
vaak veel goodwill, een prettige relatie met een sociale organisatie die ook de
overige boodschappen bij de winkel doet en een goede naam in de buurt. Wij hopen
dat dit inzicht supermarkten er toe aan zal zetten om via ons overschotten te
doneren om daarmee hun connectie met de buurt te versterken.
Shareaty
Stichting Voedselsurplus en 50|50 Food zijn vanaf april 2019 samen de
verantwoordelijkheid voor het runnen van een distributiecentrum aangegaan.
Shareaty wordt gefinancierd door Gemeente Rotterdam, Het Laurensfonds, Fonds
DBL, Fonds voor Volkskracht en de Rabobank Rotterdam. Binnen de gekozen opzet
hebben wij een aantal doelstellingen:
• Vermijden van voedselverliezen;
• Versterken van sociale organisaties;
• Bestrijding van armoede en eenzaamheid;
• Activeren van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt;
• Bieden van werkgelegenheid;
• Bevorderen van sociale deelname.
Deze doelstellingen willen wij bereiken via dit distributiecentrum door
voedseloverschotten te verzamelen, op te slaan, optimaal te verdelen en
(gekoeld/ingevroren) te leveren aan sociale organisaties. Hiermee kunnen we de
hoeveelheid donaties van voedseloverschotten in Rotterdam vergroten.
Bij bedrijven bestaat bereidheid om mee te werken aan het schenken van
voedselsurplus, mits dit accuraat gebeurt, binnen de eisen die worden gesteld vanuit
het oogpunt van voedselveiligheid, en mits het voedsel de doelgroep op nietcommerciële wijze bereikt. Enkele landelijke winkelketens leveren overschotten
vanuit hun DC rechtstreeks en exclusief aan de Voedselbank.
Van april tot en met september hebben we voorbereidingen getroffen en de
financiering voor dit distributiecentrum rond gemaakt. Het werkproces, procedures,
de behoefte en inkoop van materialen, opzetten financiële afwikkeling, etc. zijn
activiteiten uit deze periode, alsmede het aansluiten van donoren en afnemers.
Tevens is begonnen met het geven van trainingen inzake voedselveiligheid aan
deelnemers van 5050Food. In totaal hebben 21 deelnemers van 50|50 Food een
certificaat ontvangen in 2019.
In september 2019 was de financiering rond en zijn we gestart met het aanpassen
van de locatie van 5050 Food aan de nieuwe werkzaamheden voor Shareaty. Er is
een vriescel gebouwd en er is een grote koelruimte beschikbaar gemaakt voor de
opslag en voor het uitsorteren van alle binnengekomen voedingsmiddelen.
Daarnaast is er een grote vries/koel-bus aangeschaft. Vanaf half september is er
gestart met het ophalen en verdelen van overschotten van 4 donerende Albert Heijn
filialen. Er is gestart met een beperkte groep donoren om eerst alle interne
processen beter in beeld te krijgen en beter op elkaar af te stemmen. Eind 2019
hebben we ook een grote vleesproducent (Compaxo uit Gouda) weten te binden.

Wij focussen vooral op overschotten van vlees, vis en panklare groentes en leveren
deze ingevroren door. Daarnaast hebben we andere producten gratis mee geleverd
omdat we hiermee nog de nodige ervaring op wilden doen. Zo hebben we een half
ton verse groentes en fruit aangenomen om ervaring op te doen rond de behoefte
hieraan bij sociale restaurants. Dit hebben we ook gedaan met overschotten ijs en
sauzen.
In totaal hebben we in de laatste 4 maanden van 2019 2000 kg vlees gered via de
reguliere stromen die wij ophalen, daarnaast hebben wij 5000 kg voedsel gered via
ad hoc donaties. Om deze laatste groep donaties in goede banen te leiden was
samenwerking met de Voedselbank noodzakelijk. Met hen hebben we inmiddels een
prettige samenwerking opgezet die over en weer voordelen oplevert.
Door via communicatie de betrokkenheid van donerende bedrijven te laten zien
hopen we meer donoren aan ons te binden. Door de bekendheid van ons
distributiecentrum en het belang ervan breed te communiceren hopen wij meer
steun en donaties te krijgen.
We hebben in 2019 9 sociale organisaties als afnemer aan ons gebonden. Zij
ontvangen naar tevredenheid wekelijks leveringen waarmee zij samen iedere week
meer dan 700 maaltijden verzorgen. Eén van de organisaties heeft besloten geen
gebruik meer te maken van onze diensten omdat de koks vrije keuze bij de inkoop
willen en zij dus liever in de winkel kopen. Afnemende sociale organisaties zijn:
Stichting Annie Verdoold, Antesgroep, Adventskerk, Ontmoeting, Huis van Carnisse,
Inloophuis de Boei, Resto van Harte, Kroon op Zuid en Thuis in West. De doelgroep
die we via hen bereiken zijn veelal mensen in armoede, in eenzaamheid, daklozen of
mensen geraakt door een ziekte.
De werkzaamheden bij 5050 Food worden uitgevoerd door deelnemers in dagactivatie. Deze medewerkers hebben we middels HACCP-trainingen vertrouwd
gemaakt met een voedselveilige manier van werken. 21 deelnemers van 5050 Food
hebben inmiddels met goed gevolg een HACCP-training afgerond.
In de eerste maanden hebben we een aantal belangrijke dingen geleerd inzake het
werven en leveren van voedsel aan sociale restaurants:
• Een groot deel van de leveringen zal niet regulier zijn. Dit komt enerzijds
doordat voedsel ad hoc in grote hoeveelheden wordt aangeleverd en door
geleverd moet worden aan partijen als de Voedselbank. Anderzijds zijn er ook
veel mooie producten waar sociale restaurants blij mee zijn en die we nu
gratis met de reguliere leveringen meeleveren.
• Vlees en vis zijn moeilijk te verkrijgen producten. Dit wordt ook beaamt door
de Voedselbank. Verse groentes en fruit zijn veel makkelijker te verkrijgen
maar daar moet goed gekeken worden naar de bruikbaarheid voor sociale
restaurants. De kwaliteit van de geleverde producten moet in balans zijn met
gewenste tonnages die we willen leveren.
Uitdagingen

We moeten in 2020 inzetten op groei aan de aanbod- en vraagkant. Er moeten
nieuwe donoren worden geworven, die ons grotere partijen kunnen gaan leveren.
Daarna moeten er weer nieuwe afnemers worden aangesloten. Shareaty is continu
op zoek naar een nieuwe balans tussen aanbod en afname.
Grote (online) winkelketens hebben over het algemeen exclusief afspraken met de
Voedselbank. Overschotten worden dus enkel aan hen gedoneerd. Een verdere
uitbreiding van de samenwerking met de Voedselbank Rotterdam is daarom zeer
gewenst.
Verder hebben we gemerkt dat het werken met deelnemers in dag-activatie
onzekerheid in de continuïteit met zich meebrengt. In 2020 zullen we daarom
starten met een pool van chauffeurs die als vrijwilliger de deelnemers kunnen
aanvullen bij het ophalen en leveren van goederen.
Kansen
Naast vlees/vis en panklare groentes willen we uiterlijk begin van het 2e kwartaal
van 2020 beginnen met het wekelijks structureel leveren van verse groentes en fruit.
Overschotten van deze producten zijn over het algemeen makkelijker te verkrijgen
dan die van vlees, vis en vega-producten. We verwachten hier daarom een
aanzienlijke toename van het aanbod.
Het volume voedseloverschotten dat we redden van verspilling en waarmee we
sociale organisaties helpen komt in de buurt van de prognoses. Echter tot nu toe
hebben we aan sociale organisaties enkel een bijdrage gevraagd voor de levering
van vlees en niet voor alle producten die we ad hoc meeleveren. Het is daarom
verstandig om uit te zoeken of we voor de ad hoc leveringen een vergoeding kunnen
vragen. En voor welke producten dit wel kan en voor welke producten niet.
Samenwerking met de voedselbank biedt kansen voor beide partijen: Shareaty heeft
een redelijk afnamevolume en samen kunnen we er voor zorgen dat gedoneerd
voedsel een goede eindbestemming krijgt en niet na donatie alsnog moet worden
afgestort. Zo zijn er regelmatig partijen voedingsmiddelen die wij goed kunnen
gebruiken terwijl de Voedselbank er niets mee kan en visa versa. Door een
intensieve samenwerking kunnen we meer voedsel redden en meer mensen helpen.
Omdat we in 2019 later gestart zijn dan gepland, willen wij het Laurensfonds
verzoeken het overschot over de toezegging in 2019 toe te kennen aan 2020. De
exploitatie voor 2020 zou dan gedekt zijn. Voor de jaren er na is het van belang dat
we extern geld verwerven. Hiertoe willen we grote voedingsmiddelenproducenten
benaderen om onze exploitatie te ondersteunen. Daarnaast kunnen omliggende
gemeentes meeprofiteren van dit dc door een abonnement af te sluiten zodat we
ook hun sociale organisaties kunnen voorzien van voedingsmiddelen.
5.

Overige activiteiten

Naast onze reguliere activiteiten op projecten hebben we ook een aantal
overheadtaken grondig aangepakt en opgefrist.

•

•

•

•

6.

Onze hele huisstijl is vernieuwd. We hebben dit in samenwerking met een
designer laten uitwerken. Lettertypes, logo, Powerpoints en alle andere
uitingen en presentaties zijn hierbij aangepakt en van een eigentijds jasje
voorzien.
Daarnaast is er een aanzet gemaakt met het vernieuwen en vereenvoudigen
van onze website. We hebben hieraan veel tijd besteed (grotendeels op
vrijwillige basis). Het uitgangspunt is dat we beter laten zien wat we doen
zonder dat we voor alle deelnemende partijen een eigen pagina aan hoeven
te maken. Dit levert ons veel tijdwinst op. Het resultaat is eind 2019 nog niet
helemaal klaar.
Op marketinggebied hebben we een aantal nieuwe materialen ontwikkeld.
Half oktober zijn burgemeester en wethouders van Rotterdam te gast
geweest in ons distributiecentrum. Zij hebben hier een ochtend lang mee
gewerkt en gezien hoe we werken en wat we bereiken. Wij hebben tijdens dit
event video-opnames gemaakt om dit bezoek vast te leggen. Tevens zijn er
een aantal quotes opgenomen die we willen gebruiken om Shareaty begin
2020 onder de aandacht te brengen bij een groot publiek.
Daarnaast hebben we een aantal video’s laten maken bij sociale organisaties
die afnemer zijn van Shareaty. Hiermee hebben we een basis gelegd om aan
onze achterban te kunnen laten zien wat we doen en wie er profijt hebben
van onze werkzaamheden.
Financieel jaarverslag

In de bijlage vind u de financiële verantwoording van het afgelopen jaar.
7.

Toekomst

Stichting Community en Voedselsurplus zorgt dat voedseloverschotten van bedrijven
een mooie bestemming krijgen en helpt sociale instellingen om op voordelige wijze
aan hun voedingsmiddelen te komen. Hiervoor hebben we 2 middelen. We koppelen
bedrijven een-op-een aan een sociale instelling (Samen voor Plaats - projecten) of
we koppelen verschillende bedrijven met voedseloverschotten via een Shareatydistributiecentrum aan verschillende sociale instellingen.
In zijn algemeenheid zijn we voor de stichting op zoek naar een nieuw bestuur. Door
bestuurlijke en uitvoerende taken uit elkaar te halen kunnen we een ANBI-stichting
worden en hebben we een betrouwbare governance waardoor de aanvraag van
fondsen eenvoudiger wordt.
We zijn ook op zoek naar manieren om een meer continue stroom van fondsen te
werven zodat we ook na afloop van projecten een vinger aan de pols kunnen houden
bij alle door ons opgezette samenwerkingen en we er voor kunnen zorgen dat
donaties door blijven lopen.
We hebben de ambitie om in meer gemeentes projecten te doen en dus om meer
voedselverspilling te reduceren en ook om meer sociale impact te maken. We willen
dat via onze 2 tools doen:

Samen voor Plaats - projecten
We willen in meer gemeentes samen voor Plaats - projecten opzetten, zodat ook in
deze nieuwe gemeentes de sociale organisaties kunnen meeprofiteren van de
voorhanden zijnde voedseloverschotten. We denken dat gemeentes hiervan nog
financier zullen zijn via subsidies komend jaar. Het is ook onze ambitie om dergelijke
projecten in opdracht van of in samenwerking met supermarktketens uit te voeren.
Shareaty-Rotterdam
Bij de uitvoer van onze projecten leren we steeds weer dat meer voedsel gered kan
worden door een distributiecentrum voor voedseloverschotten op te zetten. Een
distributiecentrum maakt het mogelijk om meer voedsel, (ook grotere volumes) op
te halen en te verdelen over meerdere (ook kleinere) sociale organisaties.
Het is onze ambitie om de exploitatie van Shareaty Rotterdam goed op de rit te
krijgen. Zowel aan de aanbodkant als aan de afnamekant moeten we nog groeien.
Tevens zal het interne proces verder moeten worden geoptimaliseerd;
werkmethodes, implementeren van voorraadsystematiek en automatisering van
documentatie rond leveringen zullen in het eerste en tweede kwartaal worden
aangepakt.
Als we dit dc op een goede manier operationeel en kostendekkend hebben dan gaan
we inzetten op uitbreiding van het aantal Shareaty locaties.
Bijlage 1 financieel jaarverslag 2019

