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Jaarverslag 2016 Stichting Lokaal Voedsel Den Haag
Inleiding
Op 3 maart 2015 is stichting Lokaal Voedsel Den Haag opgericht vanuit een netwerk initiatief 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 fonds wervende 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.

Samenstelling bestuur
In 2016 is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Gerard van den Ende is als bestuurslid
teruggetreden. In zijn plaats is Sytske Roskam als bestuurslid in de rol van secretaris benoemd. Zij
vormt samen met Eugène Lobry (penningmeester) en Frederik van Oudenhoven (voorzitter) het
driekoppige bestuur.

Opbrengsten uit fondswerving
Begin 2016 had de stichting € 3.133 beschikbaar in een voorziening lokaal voedsel netwerk. Fonds
1818 heeft de stichting in 2016 een subsidie toegekend van € 2.390 voor een uitbreiding van het
programma van activiteiten gericht op het initiëren en versterken van een lokaal voedselnetwerk. In
2016 is in totaal een bedrag van € 2.289 aan dit programma uitgegeven. Eind 2016 bedroeg het saldo
van de voorziening € 3.134. Dit budget is beschikbaar voor de uitvoering van geplande programmaactiviteiten in 2017.

Uitgaven ter ondersteuning van lokale projecten
De stichting ondersteunde in 2016 verschillende incidentele activiteiten van vrijwilligersgroepen
waarbij intensief gebruik wordt gemaakt van het oude buurthuis/gymzaal aan de Witte de Withstraat
127. Naast kosten voor gebruik van het gebouw zijn kosten gemaakt voor inzet en ondersteuning
vanuit experts.
De volgende projecten worden vanuit de stichting structureel ondersteund:
- lekkernassuh: een voedselmarkt waarin consumenten, producenten en logistieke
dienstverleners samenwerken
- volkskeuken: koken in en voor de buurt
- voedsel in het hart van de stad: een ontmoetingsplek voor kennisdeling en creativiteit rondom
het thema voedsel
Deze projecten zijn op verschillende aspecten door de stichting ondersteund, onder andere door het
beschikbaar stellen van faciliteiten (huisvesting, administratief 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.
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In samenwerking met deze projecten is door de stichting een initiatief gestart om de oude
gymzaalruimte in eigendom te verwerven zodat een duurzaam middel beschikbaar komt ter
ondersteuning van deze en andere (gelieerde netwerk-)activiteiten. Voor de investerings- en
aanloopkosten wordt een beroep gedan op bijdrage van de verschillende samenwerkingspartners.
De stichting heeft met de gemeente Den Haag een bruikleenovereenkomst voor de gymzaalruimte
afgesloten tot einde 2016 (ter overbrugging van de periode waarin de koopovereenkomst wordt
voorbereid onder gelijktijdige fondswerving onder particulieren).

Resultaat 2016
Het stichtingsbestuur kijkt terug op een hectisch tweede jaar. Om de gymzaalruimte geschikt te
maken voor voortzetting van het gebruik moest veel geruimd worden omdat het naastliggende
gebouw geschikt gemaakt werd voor verbouw tot kluswoningen. Dat heeft veel werk en energie
gevergd. De perspectieven op het beschikbaar krijgen van een 'eigen' plek heeft geleid tot groei van
het aantal projecten en activiteiten. Het aantal deelnemers aan de verschillend activiteiten stijgt nog
steeds. Niet alle activiteiten bleken duurzaam verbonden met het thema 'voedsel' en het
gedachtengoed om tot veranderingen in de voedselketen te komen gericht op een meer lokale en
duurzame voedselvoorziening. ‘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 door
ontwikkelen naar een coöperatieve en innovatieve ondernemingsvorm.
Nieuwe kennispartners zoals ‘voedsel in het hart van de stad’ hebben de stichting gevonden als
ontmoetingsplek van waaruit creatief kan worden samengewerkt. Kortom: stichting Lokaal voedsel
Den Haag staat op de kaart en biedt aan tal van initiatieven mogelijkheden om krachten te bundelen,
kennis te delen en praktisch samen te werken. In financieel opzicht kan de stichting 2016 afsluiten
met een lonkend perspectief op een eigen honk.
Bestuur Stichting Lokaal Voedsel Den Haag,
Frederik van Oudenhoven, voorzitter
Sytske Roskam, secretaris
Eugène Lobry. penningmeester
Den Haag, 9 oktober 2017
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Toelichting post gebouwen:
Pas in 2017 zal de aankoop van het gebouw door de stichting worden afgerond. In 2016 zijn ter voorbereiding
van de aanschaf van de gymzaal bedragen geïnvesteerd in zelfstandig in tijdelijke installaties omdat het
gebouw losgekoppeld werd van het hoofdgebouw dat de gemeente geschikt wilde maken voor verkoop van
kluswoningen. Daarnaast zijn aanloopkosten gemaakt in verband met het voorbereiden van een eigen
verbouwingsplan. Deze zijn vooralsnog geactiveerd. Afschrijving op deze investeringslasten zal vanaf 2017
plaatsvinden.
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