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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de stichting VoedselSurplus. 
2020 was een bewogen jaar, in meerdere opzichten. We hebben in de 
maanden maart en april het distributiecentrum Shareaty tot een 
zelfstandige stichting gemaakt. Er staan nu 2 onafhankelijke stichtingen: 
Stichting Shareaty en Stichting VoedselSurplus. De werkzaamheden van 
Stichting VoedselSurplus vindt u in onderliggend jaarverslag.  
Wij zijn in 6 gemeentes actief met het uitvoeren en opschalen van 
projecten. In 2020 zijn we in Dordrecht en Nijmegen gestart met een 
VoedselSurplus-scan. 
Uiteraard is ook voor ons de coronacrisis dit jaar van invloed geweest op 
onze werkzaamheden. Zowel bij supermarkten als bij sociale organisaties 
was er veel aan de hand en alle reguliere werkzaamheden verliepen 
daardoor dit jaar anders dan anders. 
 
 
2. Wat doen we 
 
Er zijn 3 pijlers waarop we ons richten: voedselverspilling, donaties van 
voedseloverschotten aan sociale organisaties en een goede, gezonde 
maaltijd voor kwetsbare inwoners van de betreffende gemeente.  
 
Onze werkzaamheden zijn in te delen in de volgende typen projecten:  

1. De VoedselSurplus-scan geeft inzicht in de mogelijkheden om 
voedselverspilling bij supermarkten te reduceren. Hiermee kunnen 
we een gemeente beter advies geven over een vervolgtraject 
waarmee we zo veel mogelijk impact willen maken.  

2. In een VoedselSurplus-project brengen we koppelingen tot stand 
tussen supermarkt en sociale organisatie. De sociale organisatie 
haalt de overschotten op. Door deze werkwijze pakken we 
voedselverspilling, armoede en eenzaamheid aan. 

3. Een VerspillingsHub is sociaal distributiecentrum voor voedsel-
overschotten. Deze Hub neemt de logistiek van het ophalen, 
sorteren en leveren aan sociale organisaties op zich. Daardoor 
kunnen grotere volumes opgehaald en verdeeld worden over meer 
sociale organisaties. Een VerspillingsHub is tevens een leerwerk-
bedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 
 
3. Doelstelling 
 
Met onze projecten willen we het volgende bereiken: 
• voorkomen van verspilling van goed voedsel en voorkomen van 

onnodige CO2-uitstoot; 
• versterken van 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 te kunnen nemen aan onze samenleving. 
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4. Organisatie  
 
Stichting VoedselSurplus heeft geen winstoogmerk. Zij voert projecten 
uit om bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken. Voor de uitvoering 
van de projecten worden 2 projectmanagers ingehuurd binnen het 
budget van de projecten op freelance-basis. De projecten worden 
uitgevoerd door Carla Veenman vanuit Carla Veenman Marketing Advies 
en door Petra Dongelmans vanuit Dongelmans Diensten voor de Handel.  
De stichting verwerft inkomsten door subsidies aan te vragen voor de 
projecten of door de projecten in opdracht uit te voeren voor de 
betreffende gemeenten. 7,5% van de binnengekomen baten uit projecten 
wordt aangewend om de exploitatiekosten van de stichting te dekken.  
 
Stichting VoedselSurplus is een voortzetting van stichting Community en 
Voedselsurplus en is opgericht op 3 maart 2020. Bij oprichting bestaat 
het bestuur uit:  

- Rob Jacobs: voorzitter 
- Ton Stek: secretaris 
- Dirk van de Beek: penningmeester (ad interim) 

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerk. Alle 
bestuurlijke werkzaamheden worden vrijwillig uitgevoerd. Dirk van der 
Beek heeft dit jaar als interim penningmeester zorggedragen voor de 
opzet van de financiële administratie en zal als geïnteresseerde 
betrokken blijven bij de werkzaamheden van de stichting. Met ingang van 
1 januari 2021 neemt Beer Cavadino de functie van penningmeester op 
zich. Met ingang van 28 mei 2020 heeft onze stichting de ANBI-status 
gekregen. 
 
 
5. diverse activiteiten 
 
Dit jaar hebben we veel tijd besteed aan een aantal overheadtaken en de 
ontwikkeling van nieuwe producten:  

• De website: verleden jaar zijn we gestart met het vernieuwen en 
vereenvoudigen van onze website. We hebben hieraan veel tijd 
besteed. Het uitgangspunt was beter laten zien wat we doen 
zonder dat we voor alle deelnemende partijen een eigen pagina 
hebben. Dit levert ons veel tijdwinst op. Het resultaat is in februari 
2020 online gegaan.  

• Scan: we hebben dit jaar een nieuw product aan onze 
werkzaamheden toegevoegd. Alvorens we in een gemeente met 
een project gaan beginnen kunnen we een scan uitvoeren. Hiermee 
geven we inzicht in:  

o De situatie met betrekking tot armoede en eenzaamheid in 
de gemeente; 

o Welke supermarkten zijn er en wat doen zij met hun voedsel-
overschotten? 

o Welke mogelijkheden zijn er om voedseloverschotten (van 
supermarkten) waardevol in te zetten? 

o Welke sociale organisaties richten zich op het voorzien in 
maaltijden voor kwetsbare doelgroepen; 

o Willen sociale organisaties voedseloverschotten ontvangen 
om hun aanbod aan kwetsbare inwoners te verbeteren? 
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Op basis van deze scan kunnen we de gemeente beter adviseren 
hoe het vervolgtraject er uit zou kunnen zien. 

• Visuals voor de scan: om in één oogopslag duidelijk te maken hoe 
de situatie is in een gemeente (hoeveel supermarkten zich inzetten 
on verspilling te voorkomen; hoeveel supermarkten overschotten 
doneren; en hoeveel kwetsbare mensen uiteindelijk van die 
overschotten kunnen profiteren) hebben we een visual ontworpen.  

• Training Voedselveilig en verspillingsvrij koken: bij onze 
VoedselSurplus-projecten bieden we trainingen aan om de kennis 
over voedselveilig koken bij de (vrijwillige) koks van sociale 
organisaties te vergroten. Tot nu toe hebben we die training 
ingekocht bij een externe organisatie. Dit jaar hebben we een eigen 
training ‘Voedselveilig en verspillingsvrij koken’ ontwikkeld, die zich 
specifiek richt op vrijwillige koks in sociale restaurants. Deze 
training gaan we begin 2021 geven in Utrecht. 

• MBO Challenge Voedselverspilling 2019: MBO Lentiz in Schiedam 
is met de gezamenlijke challenge van Duijvensteijn tomaten en 
Stiching VoedselSurplus aan de slag te gaan: wat kun je van en 
met bevroren tomaten maken?  De groep heeft leuke recepten 
bedacht en gemaakt en daarmee een prachtige plek in de finale 
bereikt.  

• MBO Challenge Voedselverspilling 2020: Dit jaar zoeken wij een 
oplossing voor de uitdaging die wij hebben met ingevroren 
panklare groentes. De kwaliteit van deze groentes neemt af door 
ze in te vriezen. Veel sociale organisaties weten niet zo goed hoe ze 
iets lekkers kunnen bereiden met deze groentes. Twee groepen 
MBO-studenten (van Aeres Almere en Aeres Ede) ontwikkelen 
recepturen om van ingevroren panklare groentes lekkere 
gerechten te maken. Wij hebben hen ook gevraagd om de recepten 
op een originele manier te presenteren. De MBO Challenge eindigt 
eind april. De recepten gaan we bundelen zodat we deze mee 
kunnen geven aan de koks van deelnemende sociale organisaties. 

• Project Kanaleneiland Utrecht: we zijn trekker geweest in de 
opzet van een project voor het stimuleren van gezond en 
duurzaam eetgedrag in Kanaleneiland. Dit komt voort uit een 
verkenning van oa. Transitiecoalitie Voedsel en TNO. Samen met 
Smaackmakers en sportschool Ladyfit hebben we een 
projectvoorstel voor het bevorderen van gezond en duurzaam 
gedrag bij vrouwen in Kanaleneiland uitgewerkt. Het is dit jaar nog 
niet gelukt om de financiering via subsidies rond te krijgen.  

• Overige werkzaamheden: wij hebben dit jaar ook gebruikt om ons 
netwerk te verbreden en aansluiting te zoeken met verschillende 
partijen waarmee we samenwerkingen aan kunnen gaan. Zo zijn 
we in gesprek met 2 landelijke supermarktketens waarmee we 
begin volgend jaar concrete stappen willen zetten. Daarnaast 
hebben we in Utrecht contact gezocht met een korte keten-
organisatie. 
 

 
6. Projecten 
 
Samen voor Utrecht II 
Dit project is een vervolg op het project Samen voor Utrecht en is 
financieel mogelijk gemaakt door gemeente Utrecht.  
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Wij hebben tijdens de eerste lock-down (maart-mei van dit jaar) sociale 
organisaties geholpen: 

• Met Resto VanHarte en Abrona deden we een koekjes-actie. 
Hiermee: 
1. Ondersteunden we Abrona, een sociale bakkerij waar mensen 

met een verstandelijke beperking werken;  
2. Zorgden we ervoor dat de koekjes die ze normaal gesproken 

aan de horeca slijten, niet verspild werden;  
3. Ondersteunden we Resto VanHarte en hun gasten met 

aandacht en een attentie. 
• Bij Bosshardt hebben we gekoppeld aan AH Rokade en Plus 

Voorstraat. Deze samenwerkingen zijn erg succesvol en zeker in 
tijden van Corona een welkome aanvulling om de maaltijden 
betaalbaar te houden. 

• BuurtMaaltijden bezorgde op Bevrijdingsdag in heel Utrecht 1000 
gratis maaltijden bij kwetsbare bewoners. Wij koppelde hen 
eenmalig aan 4 Albert Heijn-filialen die hun overschotten 
doneerden om zo een basis aan vlees, vis, vega-producten te 
hebben voor de samenstelling van de maaltijd.  

 
In juni hebben we in Utrecht een VoedselSurplus-scan uitgevoerd: 

• Bij supermarkten valt nog veel te winnen (vooral bij AH-filialen). Wij 
schatten in dat de hoeveelheid overschotten die door de 
supermarkten een laagwaardige bestemming krijgt ruim voldoende 
is om 50.000 maaltijden per jaar te bereiden. Hiermee zouden 
zeker 20 buurthuizen of sociale restaurants elke week hun gasten 
een gratis maaltijd voor kunnen zetten.  

• Slechts een klein deel (<10%) van de kwetsbare inwoners van 
Utrecht profiteert van de voedseloverschotten die door 
supermarkten worden gedoneerd. Een deel van de donaties komt 
via de Voedselbank bij de allerarmsten terecht.  

Het project in Utrecht zal volgend jaar worden afgerond. 
 
Samen voor Gouda  
Dit project (dat is gefinancierd door gemeente Gouda) doen wij in 
opdracht van stichting Shareaty. Voor 3 locaties van De Klup zoeken we 
een supermarkt die kan zorgen voor aanbod aan overschotten waar de 
sociale organisaties hun maaltijden mee kunnen aanvullen. In januari 
2020 hebben we de Spar aan het Stationsplein gekoppeld aan SamSam. 
De eerste donatie van de Spar in het stationsgebied is in januari 2020 van 
start gegaan. Eind februari hebben we AH Goverwelle gekoppeld aan de 
Klup. Deze samenwerking was volledig voorbereid en zou 1 april van start 
gaan, maar is door Corona uitgesteld, omdat de Klub zijn deuren moest 
sluiten.   
Tijdens de Coronaperiode is er in Gouda een nieuw initiatief ontstaan: 
Stichting Teun, zij zijn actief gaan werven bij supermarkten en hebben 
met veel van hen afspraken omtrent het ophalen van overschotten 
kunnen maken (ook met AH-Goverwelle). We hebben voor afronding van 
dit project uitstel gekregen tot eind 2021.  
 
Regionale VerspillingsHub regio foodvalley  
In 2019 vonden er in Ede parallel aan elkaar 2 projecten plaats: ons 
project Samen voor Ede en Food2ndlife. Beiden hadden ongeveer 
dezelfde werkwijze en dezelfde doelstelling. Beide projecten willen 
doorgroeien en toewerken naar een VerspillingsHub.  
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Het vinden van een geschikte locatie voor de Hub (liefst bij een van de 
deelnemende partijen) is een van de speerpunten van onze huidige 
activiteiten. 
In juni hebben we ons idee gepitcht bij de ondernemerspitch van 
gemeente Ede en Rabobank Vallei en Rijn. We sleepten daar een mooie 2e 
prijs in de wacht: een geldprijs en toegang tot het netwerk van de 
Rabobank en gemeente Ede.  
We zijn nu bezig met een haalbaarheidsstudie om de mogelijkheden voor 
een VerspillingsHub te onderzoeken. Wij zijn daar in november mee 
gestart en zullen dit eind februari 2021 afronden.  
 
Voedselsurplus-scan Dordrecht 
De maanden augustus en september hebben we gebruikt om een scan uit 
te voeren in Dordrecht. De situatie in Dordrecht m.b.t. verspilling bij 
supermarkten is redelijk positief. Veel overschotten worden met grote 
kortingen verkocht of gedoneerd aan sociale organisaties. Slechts een 
klein deel van de kwetsbare inwoners van Dordrecht profiteert van de 
voedseloverschotten die door supermarkten worden geschonken. Een 
groot deel van de donaties komt via de Voedselbank bij 300 huishoudens 
(ongeveer 750 personen) terecht, dit is ongeveer 10% van de inwoners 
die in armoede leven.  

 
Sociale organisaties reageerden allemaal positief op ons project en 
zouden graag overschotten willen ontvangen. Er bestaat bij sociale 
organisaties een grote behoefte aan goedkope/gratis voedingsmiddelen 
en een grote bereidheid om deze overschotten op te halen.  
Gemeente Dordrecht zag op basis van onze bevindingen nog geen grond 
voor een vervolg-traject. 
 
Voedselsurplus-scan nijmegen 
De maanden oktober, november en december hebben we een 
VoedselSurplus-scan uitgevoerd in Nijmegen.  
Een aantal supermarkten heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in 
deelname aan ons project. Door de uitzonderlijke situatie rondom Corona 
en het feit dat veel mensen zijn aangewezen op de maaltijdservice van 
enkele sociale organisaties, hebben we besloten om niet te wachten met 
koppelen tot we in de volgende fase van dit project zitten en alvast een 
AH-filiaal te koppelen aan de Vincentius Vereniging Nijmegen. 
Ook veel sociale organisaties zijn geïnteresseerd in deelname. Het is 
waarschijnlijk dat we de gemeente gaan adviseren om deze scan een 
vervolg te geven in de vorm van een VoedselSurplus-project waarbij we 
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een-op-een koppelingen gaan maken. Hiermee hopen we in februari 2021 
aan de slag te gaan. Parallel aan dit project zal een HBO-student een 
haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden voor een 
VerspillingsHub in de gemeente Nijmegen.  
 
 
7. Financieel jaarverslag 
 
In de bijlage vindt u de financiële verantwoording van het afgelopen jaar 
(vanaf 3-3 2020). 
 
 
8. Toekomst  
 
Onze projecten zijn gericht op reductie van voedselverspilling en 
ondersteuning van het werk van sociale organisaties. We willen in de 
komende jaren graag onze impact vergroten door: 

• In meer gemeentes projecten te gaan doen; 
• Op meer plekken een VerspillingsHub initiëren; 
• Voor andere opdrachtgevers verspilling te voorkomen.  

Bij andere opdrachtgevers denken we aan supermarktketens, maar ook 
aan producenten, die hun overschotten op een goede manier willen 
verwaarden en daarvoor in contact willen komen met sociale 
organisaties. 
 
Wij zien richting de toekomst de nodige uitdagingen voor de werkwijze 
van onze stichting: 

• Supermarkten zetten zich in om verspilling te voorkomen, er blijft 
dus steeds minder over. 

• Voedselbanken zien ons als concurrent; wij zetten echter in op 
samenwerking; 

• Door Corona zijn de financiële middelen van gemeenten beperkten. 
Het zal lastiger worden onze projecten gefinancierd te krijgen. 	
	

We zien gelukkig ook kansen: 
• Door het afgelopen Corona-jaar is duidelijker geworden dat we als 

samenleving meer moeten omkijken naar de kwetsbaren. Wij zien 
dat de VoedselBank dat niet alleen kan en willen aanvullend zijn 
door andere sociale organisaties te ondersteunen; 

• Het afgelopen jaar is duidelijk gebleken dat ons voedselproductie-
systeem niet houdbaar is. Steeds meer organisaties werken toe 
naar veranderingen. Wij bewegen daarin mee en zoeken de 
verbinding met deze organisaties; 

• Veel maatschappelijke organisaties zijn bezig met het voorkomen 
van verspilling, door samenwerking kunnen we meer bereiken. 
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Bijlage 1. Financieel jaarverslag 2020 
 
 


