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Voorwoord 
 
Het jaar 2021 was in veel opzichten een bijzonder jaar. Een jaar waarin we 
weer met maatregelen en beperkingen vanwege Corona te maken 
hadden, maar ook een jaar waarin door Corona juist kansen zijn 
ontstaan. Stichting VoedselSurplus heeft een aantal van deze kansen 
weten om te zetten in impactvolle projecten en samenwerkingen. 
 
Voedselverspilling voorkomen en het ondersteunen van mensen in een 
kwetsbare positie die veelal met armoede te maken hebben. Dat is waar 
VoedselSurplus zich voor in zet en waar de afgelopen twee jaar in onze 
maatschappij veel aandacht naar toe is gegaan. Alleen al het feit dat we 
in de nieuwe regering twee aparte ministers voor klimaat (voedsel-
verspilling zorgt na de VS en China voor de grootste CO2-uitstoot) en 
armoede hebben benoemd.  
 
VoedselSurplus heeft het afgelopen jaar een grote, positieve bijdrage 
geleverd op deze belangrijke onderwerpen. Door nieuwe projecten in 
Woerden en Nijmegen en door nieuwe diensten aan te bieden waaruit een 
mooie samenwerking met Resto vanHarte is voortgekomen.  
 
We kijken uit naar een mooi en waardevol 2022! 
 
Rob Jacobs, voorzitter 
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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de stichting VoedselSurplus. 
Wij kijken terug op een succesvol jaar, waarin we twee scans hebben 
uitgevoerd en drie projecten zijn gestart of vervolgd hebben. Daarnaast 
hebben we onze werkzaamheden uitgebreid, gaven we onze eerste 
trainingen (voedselveilig en verspillingsvrij werken) en hebben we nieuwe, 
samenwerkingen en projecten geïnitieerd. 
 
 
2. Wat doet Voedselsurplus? 
 
Wij zetten in op het: 
• Voorkomen van verspilling van goed voedsel en voorkomen van 

onnodige CO2-uitstoot; 
• Versterken van het werk van lokale sociale horeca. Dit zijn initiatieven 

in buurthuizen en wijkcentra die maaltijden bereiden voor kwetsbare 
buurtbewoners en zo 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. 
 
Onze diensten:  
• 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.  

• 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. 

• 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 (leer)werk-bedrijf voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

• Via trainingen en workshops rond het thema ‘Voedselveilig en 
Verspillingsvrij koken’ ondersteunen we de sociale horeca-
organisaties en helpen we hen en hun gasten om in de keuken minder 
te verspillen. 

 
 
3. Activiteiten in 2021 
 
Project Samen voor Utrecht II 
Dit project is een vervolg op het project Samen voor Utrecht en is 
ondersteund door gemeente Utrecht.  
We hebben een tweetal mooie koppelingen met Dirk-supermarkten tot 
stand gebracht. Beide Utrechtse Dirk-filialen doneren hun overschotten 
aan een 4-tal sociale organisaties in de buurt. Daarnaast hebben we voor 
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vrijwillige koks van alle deelnemende sociale organisaties in Utrecht een 
training verzorgd. 
 

 
 
Project Samen voor Gouda  
Voor sociale organisatie De Klup hebben we een mooie samenwerking 
opgezet met een 2-tal supermarkten die zorgen voor aanbod aan 
overschotten waarmee De Klup maaltijden mee kan aanvullen. De 
samenwerking met de 2e supermarkt zal in 2022 worden gestart. 
 
VerspillingsHubs in Gelderland 
Begin van dit jaar hebben wij in opdracht van regio Foodvalley Circulair 
een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden voor een VerspillingsHub 
in regio Foodvalley uitgevoerd. Daaruit is veel enthousiasme gebleken en 
zijn 3 geschikte locaties naar voren gekomen voor een Hub. Met 2 van 
deze locaties zijn wij in gesprek. In Renkum-Arnhem liggen de kaarten het 
beste en zijn we stappen aan het zetten om in 2022 een regionale 
VerspillingsHub te realiseren.  
 
Voedselsurplus scan en project woerden 
Voor de gemeente Woerden zijn we in augustus begonnen met het in 
beeld brengen van de mogelijkheden om supermarkten te verbinden aan 
sociale horeca. Aan beide kanten was het resultaat positief. We zijn 
daarom door gegaan met het concreet koppelen van 2 supermarkten 
aan 2 sociale horeca. Dit project loopt in 2022 nog door, waarbij we nog 
minimaal een supermarkt willen verbinden aan een sociaal eet-initiatief.  
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Voedselsurplus-project Nijmegen 
In februari 2021 zijn we aan de slag gegaan met dit project. Parallel aan 
dit project heeft een HBO-student een haalbaarheidsonderzoek 
uitgevoerd naar de mogelijkheden voor een VerspillingsHub in de 
gemeente Nijmegen.  
 
We hebben 7 supermarkten gekoppeld aan 9 sociale restaurants. De 
Coop (die zijn thuisbasis heeft in Nijmegen) is erg gecharmeerd van onze 
werkwijze en neemt met 5 supermarkten deel aan dit project. Daarnaast 
doen een Ekoplaza en een Albert Heijn mee.  
Bij een van de sociale organisaties hebben we een video opgenomen 
waarin wethouder Petra Molenaar haar waardering uitspreekt over dit 
project. Binnen gemeente Nijmegen is men enthousiast over de 
resultaten die we hebben geboekt en er zijn gesprekken gaande om te 
kijken of we dit project een vervolg kunnen geven. 
Begin 2022 zullen we de trainingen geven aan de koks van de sociale 
restaurants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenwerking met Resto VanHarte 
Samen met Resto VanHarte gaan we ervoor zorgen dat alle Resto’s zo 
min mogelijk voedsel verspillen. Het project zal bestaan uit 3 onderdelen: 
training geven aan de medewerkers van de Resto’s, een no waste-diner 
verzorgen voor alle gasten van de Resto’s en samen met de Resto-
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managers proberen om koppelingen op te zetten met supermarkten in de 
buurt. Het project is i.v.m. de coronamaatregelen uitgesteld naar begin 
2022.  
 
Gelderland van Morgen 
De komende 2 jaar (2022 en 2023) gaan we onze activiteiten in 
Gelderland verder uitbreiden. Samen met Greendish en andere partners 
gaan we ondernemers in de horeca en retail helpen om hun 
voedselaanbod te verduurzamen. Wij richten ons daarbij vooral op het 
aanpakken van voedselverspilling. 
 
Overige activiteiten 

• De website: we hebben de site een update gegeven. De informatie 
sluit nu beter aan bij de behoeftes van de verschillende 
doelgroepen en wat we voor hen kunnen betekenen.  

• Training Voedselveilig en Verspillingsvrij koken: bij onze 
VoedselSurplus-projecten bieden we een training aan de 
(vrijwillige) koks in de sociale horeca. Dit jaar hebben we in Utrecht, 
succesvol, onze eerste training ‘Voedselveilig en verspillingsvrij 
koken’ gegeven, waarin we tips en inzicht geven in voedselveilig en 
verspillingsvrij werken.  

• MBO Challenge Voedselverspilling 2020-2021: vier groepen 
studenten van het MBO uit verschillende plaatsen zijn bezig 
geweest met onze challenge om met ingevroren panklare groenten 
eenvoudige en lekkere recepten te maken. Helaas is geen van de 
groepen in de prijzen gevallen. De studenten hebben ons wel leuke 
recepten geleverd waarvan er inmiddels een aantal op onze site 
staan.  

 
 
4. Organisatie  
 
Stichting VoedselSurplus heeft geen winstoogmerk. Voor de uitvoering 
van de projecten worden 2 projectmanagers ingehuurd binnen het 
budget van de projecten op freelance-basis. De projecten zijn 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.  
 
Stichting VoedselSurplus is opgericht op 3 maart 2020 en heeft sinds mei 
2020 de ANBI-status. Het bestuur bestaat uit:  

- Rob Jacobs: voorzitter 
- Ton Stek: secretaris 
- Beer Cavadino: penningmeester  

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerk. Alle 
bestuurlijke werkzaamheden worden vrijwillig uitgevoerd.  
 
 
5. Financieel jaarverslag 
 
In de bijlage vindt u de financiële verantwoording van het afgelopen jaar. 
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Bijlage 1. Financieel jaarverslag 2021 
 
 


