Beleidsplan 2016- 2017 Stichting Lokaal Voedsel Den Haag
Inleiding
Op 3 maart 2015 is stichting Lokaal Voedsel Den Haag (hierna LVD) opgericht vanuit een
netwerkintiatief rond het thema lokaal voedsel Den Haag. De stichtingsvorm is gekozen om donaties
en subsidies te kunnen verwerven van waaruit verschillende projecten kunnen worden ondersteund.
Het stichtingsbestuur vormt een ‘taskforce’ gericht op deze fondswervende en ondersteuningstaak.
De ondersteuning betreft een veelheid aan lokale projecten waarin zowel consumenten als
producenten en (logistieke) dienstverleners in de voedselketen participeren. Centraal in de
ondersteuning vanuit de stichtingsmiddelen staat het streven naar een meer lokale en duurzame
voedselketen met bijzondere aandacht voor gezond en betaalbaar voedsel.

Beleidsdoelen
Stichting LVD ondersteunt projecten die bijdragen aan een andere inrichting van de voedselketen en
daarbinnen gehanteerde systemen. Verandering in de richting van:
- meer gesloten voedselketens op lokaal niveau,
- meer duurzame produktiemethodes,
- meer directe relaties tussen producent en consument,
- slimmere systemen van distributie en voedselverwerking zodat minder verspilling ontstaat.

Stichtingsactiviteiten
Enerzijds zijn de activiteiten van Stichting LVD gericht op het verwerven van middelen die als
ondersteuningsmiddel kunnen worden ingezet voor projecten die bijdragen aan bovenstaande
beleidsdoelen. Daarbij gaat het om:
- verwerven van financiele middelen (via donaties, subsidies, sponsoring, inkomsten uit
campagnes)
- verwerven en beheren van ruimte (gebouwen, grond, virtual space)
- verwerven en inzetten van praktische tools (vervoermiddelen, gereedschappen, materialen,
communicatiemiddelen, bankrekeningen, software etc)
- verwerven en inzetten van arbeidscapaciteit (werven, organiseren en inzetten van
vrijwilligers, organiseren van partnerschappen)
- verwerven en inzetten van kennis (inhuren, bijeenbrengen, toepassingsgericht bewerken en
verspreiden)
- bieden en organiseren van proefomgevingen (‘Lab’ waarin kan worden geexpirimenteerd
met samenwerkingsvormen voordat activiteiten en projecten ‘zelfstandig’ gestructureerd
worden)

Terugblik
2015 was het startjaar van de Stichting Lokaal Voedsel Den Haag. De ondersteuning van in 2015
gestarte projecten richt zich op de verdere ontwikkeling en administratieve organisatie (opstellen
jaarrekeningen). Vanuit het ‘Lab’ zullen in 2016 nieuwe projecten worden gelanceerd. Diverse
initiatieven zijn in 2015 reeds ondersteund (U-methode). De gemeente Den Haag heeft stichting
Lokaal Voedsel in de gelegenheid gesteld om de huidige ruimte (oude gymzaal in buurtcentrum
Zeeheldenkwartier) te verwerven en om te vormen tot een gebruiksruimte met een
maatschappelijke bestemming. Hierin kunnen – naast het ‘Lab’, ‘Lekker Nassuh’ en ‘Volkskeuken’ verschillende projecten een plek krijgen. In 2016 zal daar in ieder geval ruimte wordt gecreerd voor
het project ‘Tuk Tuk’ (vervoersondersteuning in voedselkringloop) en ‘Time bank’ (ruilmarkt voor
arbeid in voedselkringloop).
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Vooruitblik
De snelle ontwikkeling en groeiende reputatie van stichting Lokaal Voedsel Den Haag heeft een
duidelijke aantrekkingskracht op mensen en zorgt voortdurend voor nieuwe initiatieven. In 2016 zal
het bestuur zich met prioriteit richten op het verwerven van huisvestingsmiddelen voor door de
stichting ondersteunde projecten zoals Lekker Nassuh en Volkskeuken. De aanschaf van huisvesting
kan op verlerlei manieren plaatsvinden. Omdat projecten slechts op specifieke dagdelen in de week
activiteiten organiseren staat het vinden van een passend huisvestingsarrangement voorop. Het
verwerven van eigendom van een fysieke ruimte is voor de stichting alleen een middel. Dat kan
alleen (bij voldoende fondsen) of in samenwerking met anderen geschieden (wanneer de ruimte niet
hoofdzakelijk wordt gebruikt voor aan de stichting gelieerde activiteiten (zoals buurtwerk).
Het exporteren van veranderingen in de voedselketen (met projecten als Lekkernassuh en
Volkskeuken als voorbeeld) naar andere Haagse wijken en buurten is een tweede prioriteit van het
bestuur van de stichting. Het gaat hierbij vooral om het delen van opgedane kennis en ervaring en
ondersteuning bij het opstarten van soortgelijke initiatieven in de stad.
Voorts is het van belang om in 2016 en 2017 ruimte en stimulansen te creeren voor nieuwe ideeen
voor verdergaande veranderingen in de lokale voedselketen en -systemen.

Samenstelling bestuur
In 2015 is gestart met een bestuur bestaande uit Liselotte Bredius, Gerard van den Ende en Eugène
Lobry. In de loop van het jaar is Frederik van Oudenhoven als nieuwe voorzitter tot het bestuur
toegetreden en heeft Liselotte Bredius haar bestuursactiviteiten beeindigd om meer tijd te kunnen
investeren in het project Volkskeuken. Het stichtingsbestuur beheert de middelen van de stichting.
Voor elk ondersteund project zijn ondersteuningsafspraken vastgelegd in een separate
overeenkomst.

Fondswerving
Fonds 1818 heeft de stichting in 2015 een subsidie toegekend van € 5.100 voor een breed
programma van activiteiten gericht op het initieren en versterken van een lokaal voedselnetwerk.
Daarvan is in 2015 een bedrag van € 1.967 uitgegeven. De overige € 3.133 is toegevoegd aan een
voorziening voor kosten van dit programma in 2016 ev. Hiermee wordt in 2016 ingezet op verdere
uitbreiding van het kennis- en vrijwilligernetwerk. Het verwerven van een fysieke ruimte is een
tweede pijler. De gemeente Den Haag heeft een oude gymzaal aan de stichting voor 2016 om niet in
bruikleen gegev en aan de stichting voor het uitvoeren van projecten die door de stichting worden
ondersteund. Het streven van de stichting is er daarnaast op gericht om in 2016 voldoende fondsen
te werven om deze ruimte in eigendom te verwerven zodat activiteiten in 2017 kunnen worden
voortgezet en verder uitgebouwd.
De gemeente Den Haag heeft de stichting in 2015 een startsubsidie toegekend van € 4.991. Dit
budget is in 2015 geheel uitgegeven aan oprichtingskosten en netwerkactiviteiten. De stichting
ondersteunt in 2016 en 2017 projecten die voortkomen uit de kraamkamer van de stichting (het Lab)
onder andere in het aanvragen van activiteitensubsidies.
Daarnaast richt de stichting zich op het organiseren van voedselworkshops (gekoppeld aan de
marktactiviteiten van ‘LekkerNassuh’ en sociaal-culturele kookactiviteiten van de ‘Volkskeuken’ om
kennis en voedselbewustzijn te verspreiden alsmede donaties van particulieren te verwerven. Waar
mogelijk worden voor de kosten van de workshops sponsors aangetrokken zodat de bijdragen van
deelnemers zoveel als mogelijk kunnen worden beschouwd als donaties.
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Uitgaven in 2016 en 2017 ter ondersteuning van lokale projecten
De stichting heeft verschillende activiteiten van vrijwilligersgroepen ondersteund (U-proces,
expirimentele setting, denktanksessies) waarbij intensief gebruik is gemaakt van het oude
buurthuis/gymzaal aan de Witte de Withstraat. Naast kosten voor gebruik van het gebouw zijn
kosten gemaakt voor inzet en ondersteuning vanuit experts.
Daarnaast zijn in de gymzaal activiteiten ondersteund van de projecten ‘lekkernassuh’ (een
voedselmarkt waarin consumenten, producenten en logistieke dienstverleners samenwerken) en
‘volkskeuken’ (koken in en voor de buurt). Deze projecten zijn op verschillende aspecten door de
stichting ondersteund, onder andere door het beschikbaar stellen van faciliteiten en kennis. Deze
projecten hebben een zelfstandige status en verzorgen zelf hun communicatie en verantwoording
naar de verschillende participanten. De ondersteuning vanuit de stichting is mede gericht op
ontwikkeling naar een in de toekomst passende eigen rechtsvorm voor deze projecten. In financieel
opzicht staan deze projecten op eigen benen en verzorgen zij zelf hun administratie en
verantwoording.
Donaties zullen worden gebruikt om netwerkactiviteiten te verbreden tot alle (lokale) schakels in de
voedselketen. In het ‘Lab’ zijn verschillende ideeen geinventariseerd die mogelijk tot project kunnen
worden verheven. De keuze hierin is voor een belangrijk deel afhankelijk van praktische kansen en
beschikbaarheid en energie van vrijwilligers.
Ondersteuning vanuit de stichting aan projecten die de aanloopfase ontgroeien en zich zelfstandig
verder kunnen ontwikkelen (bijvoorbeeld doordat ondernemers zich hieraan duurzaam willen
verbinden) zal in goed overleg worden afgebouwd en beeindigd. Ondersteuning vanuit de stichting is
immers alleen bedoeld om veranderingen zoals omschreven bij de beleidsdoelen te intitieren en op
de rails te zetten.

Tot slot
Het stichtingsbestuur kijkt terug op een bewogen eerste jaar. Er is veel werk verzet en projecten zijn
gegroeid tot activiteiten die een grote aantrekkingskracht hebben op mensen die zich willen inzetten
voor een meer lokale en duurzame voedselketen. Het aantal deelnemers aan de verschillend
activiteiten stijgt nog steeds. Niet alle ideeen krijgen ook een daadwerkelijk vervolg maar de ‘spirit’ is
levendig en innovatief. ‘Lekkernassuh’ ontwikkelt zich tot een ‘echte’ markt waarin ook
werkgelegenheidskansen ontstaan voor innovatieve dienstverleners in de voedselketen. Dat geldt
ook voor het project ‘volkskeuken’. De verwachting is dat deze projecten zich snel zullen
doorontwikkelen naar een passende, innovatieve ondernemingsvorm.
Nieuwe kennispartners zoals ‘voedsel in het hart van de stad’ hebben de stichting gevonden als
ontmoetingsplek van waaruit creatief kan worden samengewerkt. In 2016 is een alliantie gevormd en
ondersteunt de stichting projecten van deze netwerkpartner.

Bestuur Stichting Lokaal Voedsel Den Haag,
Frederik van Oudenhoven, voorzitter
Gerard van den Ende, secretaris
Eugène Lobry. penningmeester
Den Haag, 29 mei 2015
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Begroting 2016
Inkomsten
Verwerven nieuwe fondsen tbv projecten LVD

€ pm

Verwerven sponsors (bedrijven)

€ pm

Verwerven donaties (particulieren)

€ pm

Uitgaven
Ondersteuning projecten netwerkontwikkeling lokaal voedsel Den Haag in 2016

€ 3.133

Ondersteuning verwerven huisvestingsmiddelen tbv 2016 ev

€ 1.800

Ondersteuning nieuwe projecten

€

pm

Toelichting
De stichting heeft geen uitgaven in de richting van betaalde krachten of vergoedingen voor
bestuurswerkzaamheden. Vrijwilligers ontvangen uitsluitend op projectbasis een vergoeding voor
daadwerkelijke onkosten.
Bij het aangaan van een ondersteuningsovereenkomst met een nieuw (extern) project wordt als
voorwaarde gesteld dat transparantie over de projectinkomsten en uitgaven moet worden geborgd
naar de participanten in het project. Vrijwilligers moeten weten hoe met de projectmiddelen en risico’s wordt omgegaan zodat de beoogde veranderingen duurzaam zijn en kunnen rekenen op een
draagvlak van alle betrokken geledingen in de voedselketen. Projecteigenaren dienen over het
gevoerde beleid separaat verantwoording af te leggen middels de publiek toegankelijke website van
het project.
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