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1 Over Plenty Food 

1.1 Juridische structuur 

Stichting Plenty Food Nederland is een stichting opgericht in mei 2012. Stichting Plenty Food 

Nederland is een voortzetting van stichting Plenty Food. Plenty Food Nederland is statutair 

gevestigd in Rotterdam. Alle activiteiten worden ontwikkeld vanuit Plenty Food. Er zijn geen 

werknemers. 

 

1.2 Statutaire doelstelling 

Plenty Food 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 en organiseren van 

campagnes, 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 bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en drie leden. 

Het bestuur is in 2012 drie keer in vergadering bijeengeweest. 

Het bestuur bestond in 2012 uit: 

Voorzitter 

 Jeroen José Manuel Koedam (tot 28 februari) 

 Christine Jannine Burgemeester (vanaf 28 februari) 

Secretaris 

 Christine Jannine Burgemeester (tot 28 februari) 

 Vincent Kagie (vanaf 28 februari) 

Penningmeester 

 Dick Willem Steensma 

Algemeen bestuursleden 

 Sarita Doebar (tot 28 februari)  

 Mirjam Esther Molenaar (tot 28 februari) 



 Peter Jacob van der Eijnden (tot 28 februari) 

 Jeroen José Manuel Koedam (vanaf 28 februari) 

 Wilhemina Schuring- van Doorn (tot 28 april?) 

 Sjouke Albert Wietses (vanaf 28 april) 

 

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 2011-2015. Het beleidsplan wordt ondersteund door een begroting en 

plannen op deelterreinen. 

Bezoldiging en vergoedingen 

Bestuursleden krijgen alleen daadwerkelijk gemaakte kosten in verband met het uitoefenen van hun 

functie vergoed, waaronder reiskosten. Dit is 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.  

 

1.4 Personeel en vrijwilligers 

Plenty Food heeft geen betaalde medewerkers. Wel is er een groep van ongeveer 10 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 

Op 28 januari, 28 april en 20 oktober is het bestuur in vergadering bijeen geweest. 

 

1.6 Communicatie met belanghebbenden 

Plenty Food streeft naar een heldere en transparante communicatie met al haar belanghebbenden. 

Zo ontvangen donateurs en geïnteresseerden meerdere keren per jaar een e-mailnieuwsbrief en 

houden we deze en andere partijen ook op de hoogte via onze website (www.plentyfood.nl), 

Facebook en Twitter. Om de communicatie te verbeteren is in 2012 een nieuwe website gebouwd. 

Daarnaast kunnen er vragen worden gesteld via e-mail.  

  

http://www.plentyfood.nl/


2 Doelstellingen en strategie 

2.1 Doelstelling 

Onze statutaire doelstelling luidt: 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 en 

organiseren van campagnes, het opzetten en ondersteunen van projecten, die de voedselzekerheid in 

de wereld bevorderen; 

 

Meer dan een miljard mensen lijden honger. Daarom ondersteunt Plenty Food voedselprojecten in 

gebieden waar de nood hoog is. Bij onze projecten gaat de hulp niet ten koste van natuur, milieu of 

het welzijn van dieren. 

 

Drie redenen voor het bestaan Plenty Food: 

1. Voedselverdeling en efficiency 

Wereldwijd zijn er ruim een miljard mensen die onvoldoende voedsel hebben. Dit staat in schril 

contrast met de toenemende vleesconsumptie van de Westerse 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. Daarom zamelt Plenty Food geen geld in voor koeien of 

varkens, maar voor efficiëntere plantaardige projecten waar meer monden mee gevoed kunnen 

worden. 

2. Milieu en dieren 

Duurzaamheid en 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. Plenty Food ondersteunt daarom geen projecten voor veeteelt, maar zet 

in op plantaardige projecten. 

3. Beperkte overhead 

Plenty Food draait voornamelijk 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 hebben het 

lokale netwerk en de specifieke kennis die nodig zijn om de projecten tot een succes te maken. 

 

2.2 Strategie 

De strategie is vastgelegd in het Beleidsplan 2011-2015. 

Hoofdlijnen uit dit beleidsplan zijn:  

 Het continueren van de projecten “Protein For Children” in Zuid-Afrika en “Vita Goat” in 

India; 

 Het opzetten en continueren van nieuwe projecten in ontwikkelingslanden; 

 Het opzetten van kleinere projecten, zoals het aanplanten van bomen e.d. (in voorbereiding); 

 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;  

 verdere professionaliteit, integriteit en transparantie; 

 Samenwerking zal gezocht worden met buitenlandse organisaties met dezelfde 

doelstellingen; 

 Stichting Plenty Food streeft naar het opzetten van soortgelijke stichtingen c.q. verenigingen 

in het buitenland te weten: 

o Plenty Food International (statutaire zetel te Amsterdam) zal opgericht worden waar 

landelijke Plenty Food verenigingen c.q. stichtingen of andere organisaties met 

dezelfde doelstellingen als Plenty Food lid van kunnen worden. Planning 

voorbereiding 2011, realisatie eind 2011 of 2012; 

o Het opzetten van een vereniging Plenty Food Duitsland. Planning voorbereiding 

2011, realisatie eind 2011 of 2012; 

o Het opzetten van overige verenigingen in overige landen. Planning voorbereiding 

2011/2013, realisatie voor de eerste verenigingen in 2013 - 2015. Gedacht wordt 

onder meer aan een organisatie in de USA en GB. 

 

3 Activiteiten 2012 

3.1 Oprichting International en bestuurswisseling 

In mei 2012 is in lijn met het beleidsplan Plenty Food International opgericht. Op dit moment is 

alleen Plenty Food Nederland aangesloten bij deze koepelorganisatie. Plenty Food Duitsland is in 

oprichting. Voortkomend uit deze internationalisering zijn een aantal bestuursleden uit het bestuur 

van Plenty Food Nederland gegaan om zich bezig te houden met de oprichting Plenty Food 

Duitsland. Mede daarom hebben er een aantal bestuurswisselingen plaatsgevonden. Mede in lijn 

met de gewenste professionalisering zijn er bestuursleden aangetrokken met bestuurlijke ervaring 

en capaciteiten die van belang worden geacht voor de verdere ontwikkeling van Plenty Food. Dit 

zijn met name kennis van online communicatie, werken met vrijwilligers en fondsenwerving. 

 

3.2 Projecten 

De projecten “Protein For Children” in Zuid-Afrika en “Vita Goat” in India zijn succesvol afgerond 

en de doelstellingen van deze projecten zijn behaald. Door de bestuurswisselingen, 

structuurwijziging en het ontwikkelen van een nieuwe website en promotiemateriaal is er gekozen 

om in 2012 geen nieuwe projecten op te zetten. 

 

3.3 Nieuwe huisstijl en website 

Begin 2012 is de huisstijl vernieuwd. Deze was sinds de oprichting niet bijgesteld en was nodig toe 

aan een opfrissing. Het nieuwe logo geeft goed blijk van de waarden van Plenty Food. Daarnaast is 

eind 2012 een nieuwe website online gegaan met totaal vernieuwde teksten en opzet. De oude 

website werkte niet meer naar behoren en de opzet en teksten waren verouderd en sloten niet meer 

aan bij de huidige inzichten t.o.v. communicatie. Dit project heeft langer geduurd dan gepland, 

omdat we de kosten zo laag mogelijk hebben proberen te houden. De opzet is gemaakt door een 



webbouwer met de scherpste aanbieding en de invulling is gedaan door bestuursleden i.s.m. 

vrijwilligers. 

 

3.4 Evenementen 

In 2012 is er twee keer een evenement georganiseerd om informatie te geven over plantaardige 

ontwikkelingshulp in het algemeen en Plenty Food en de projecten van Plenty Food in het bijzonder. 

Dit waren een maaltijd en evenement op 28 januari in Centrum Djoj te Rotterdam en een Viering 

van de nieuwe website en de oprichting van Plenty Food International op 16 december in het Mirror 

Centrum te Amsterdam. 

 

3.5 Nieuw promotiemateriaal 

I.v.m. de vernieuwde huisstijl en de veranderende inzichten in effectieve communicatie is er nieuw 

promotiemateriaal ontwikkeld. Doordat we dit op 16 december bij ons evenement beschikbaar 

wilde hebben, is dit in beperkte oplage gedrukt en zal dit materiaal in 2013 verder worden 

doorontwikkeld. 

 

3.6 Overige activiteiten 

Door bestuursleden zijn diverse, gratis, workshops fondsenwerving gevolgd. Daarnaast zijn er 

diverse contacten gelegd voor toekomstige samenwerkingen. 

 

4 Financieel jaarverslag 

Het financieel jaarverslag verschijnt separaat van dit inhoudelijk jaarverslag. 


