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Bestuursverslag 

ALGEMENE INFORMATIE 
Een gezond leven op een gezonde planeet. Voor iedereen. En met Nederland als gangmaker voor de 
hiervoor noodzakelijke omslag in het mondiale landbouw- en voedselsysteem. Dat is waar 
Stichting Transitiecoalitie Voedsel zich voor inzet. 
 
De Stichting Transitiecoalitie Voedsel  is als beweging van transitiedoeners en –denkers een inspirator 
en uitdager van het huidige landbouw- en voedselsysteem. Integraliteit, diversiteit en focus op een 
systeem met positieve impact staan bij ons voorop. Wij bundelen de krachten van pioniers en 
koplopers die laten zien dat het ook echt anders kan, we inspireren gangbare vernieuwers en we 
dagen spelers in het huidige systeem uit tot een andere aanpak en nieuwe spelregels.  
Vanuit die rol hebben we in 2019 met een grote en actieve inbreng van onze leden vele voorstellen 
gedaan. We hebben diverse projecten op gang gebracht die de omslag versnellen naar een landbouw- 
en voedselsysteem waarin duurzaamheid, gezondheid, transparantie, morele verantwoordelijkheid en 
eerlijke prijzen en inkomens centraal staan. 
 
Op verschillende manieren en met vele onderwerpen hebben wij actief invulling gegeven aan onze 
primaire doelstelling: het versnellen van de transitie naar een duurzaam, gezond, eerlijk en 
transparant landbouw- en voedselsysteem. 
 
Kernthema’s 
Om te komen tot de gewenste transitie zijn 5 kernthema's gekozen: 
1. Krachtenbundeling vernieuwende boeren; 
2. True Cost True Price; 
3. Kennis en innovatie agenda; 
4. Eiwittransitie; 
5. Voedselomgeving. 
 
Activiteiten rond kernthema's 
Wij zijn heel trots dat in nauwe samenwerking met de HAS Hogeschool uit Den Bosch 
Toekomstbeelden zijn ontwikkeld met 5 inspirerende scenario's voor het Nederlandse landbouw- en 
voedselsysteem. Daarnaast zijn verschillende projecten opgezet waaronder Boerenwijsheid en True 
Cost True Price (kernthema 1 en 2). Ook is een supermarktbenchmark (onderdeel kernthema 5) 
ontwikkeld om supermarkten meer te laten presteren en concurreren op gezondheid en 
duurzaamheid. 
De krachtenbundeling van koplopers heeft vorm gekregen in 2 concrete trajecten. De eerste is de 
lancering Taskforce Korte Ketens die werkt aan versterking van de marktpositie van korte ketens. Het 
andere traject is krachtenbundeling van vernieuwende boeren in het project Boerenwijsheid (in 2020 
doorontwikkeld tot Boerenraad). 
 
De kerngroep Nieuwe Nationale Eiwitstrategie is gestart om de overheid en andere actoren te 
activeren tot snelle en concrete maatregelen die de transitie van dierlijk naar plantaardige 
eiwitproductie en -consumptie versnelt (kernthema 4). Tenslotte is de projectgroep voedselomgeving 
gestart om de gezonde en duurzame keuze voor de consument op de plaats en het moment van 
aankoop ook de gemakkelijke keuze te maken (kernthema 5). 
 
Rond de kernthema's zijn 4 plenaire bijeenkomsten gehouden met gemiddeld 100 deelnemers. 
Omtrent (onderdelen van) de kernthema's zijn concrete beleidsvoorstellen gepresenteerd voor bv het 
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Kringloop landbouwbeleid van het ministerie van LNV. 
 
Ontwikkeling organisatie 
In 2018 is de opstartfase van de organisatie gefinancierd door verschillende donaties van leden. In 
deze periode is veel gewerkt met grotendeels vrijwillige inzet van leden of partners. Om de gewenste 
transitie en de benodigde activiteiten meer vorm te geven is de organisatie versterkt door aantrekking 
van medewerkers voor de back office, financiën en communicatie. 
Tevens vormde de groei van de activiteiten aanleiding om de governance professioneler in te richten. 
Daarvoor is o.a. een Raad van Toezicht en Inspiratie ingesteld. De statuten zijn in december 2019 
gewijzigd waarin ook een naamswijziging is doorgevoerd naar Stichting Transitiecoalitie Voedsel. 
 
Financiering organisatie 
 
Leden 
In 2019 is gestart met de mogelijkheden om via een lidmaatschap de werkzaamheden van de 
Stichting te ondersteunen. Ultimo 2019 heeft de Stichting Transitiecoalitie Voedsel ca 140 leden 
waarvan ca 90 betalende leden. De ledenbijdrage betreft een staffel gebaseerd op omvang en aard 
activiteiten van het lid. De contributie vormt een belangrijke pijler voor de financiering van de 
activiteiten. Gezien de opstartfase is naast deze ledenbijdrage ook aanvullende financiering nodig. 
 
Fondsen 
De Stichting heeft in 2019 een programmafinanciering ontvangen tot begin 2021 ter ondersteuning van 
de activiteiten. 
 
Overige financieringsvormen 
Naast contributie en fondsen zijn er mogelijkheden om ‘vriend van’ Stichting Transitiecoalitie Voedsel  
te worden. Tevens bestaat de optie tot doneren (o.a. Triodos Foundation, zowel in 2018 als 2019). 
Aan niet-leden wordt een beperkte vergoeding gevraagd voor het bijwonen van een plenaire 
bijeenkomst. Tenslotte ontvangt Stichting Transitiecoalitie Voedsel voor separaat gefinancierde 
projecten een vergoeding voor eigen werkzaamheden of haar penvoerdersrol. 
 
Liquiditeitspositie 
Door ontvangst van verschillende projectvoorschotten en een eerste tranche van programma 
financiering is de liquiditeitspositie ultimo 2019 afdoende. Het monitoren van de realisatie van de 
begroting en de ontwikkeling van de liquiditeitspositie vormt een in 2020 een belangrijk aandachtspunt. 
 
Ontwikkelingen komend jaar 
In 2020 zal Stichting Transitiecoalitie Voedsel de kernthema’s verder uitwerken en oppakken. Een 
eerste concrete stap is de vorming van een aparte Boerenraad. Tevens vormt het aantrekken van 
nieuwe financiering een belangrijk aandachtspunt om de activiteiten ook in 2021 en daarna te kunnen 
voortzetten. Hiervoor wordt een meerjarenplan geschreven. 
 
Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening ontstond de corona crisis. Sommige leden van TcV 
worden hard geraakt door de crisis. Zeer waarschijnlijk zal de coronacrisis daardoor effect hebben op 
de ledenbijdrage. We merken ook dat fondsen meer dan ooit worden overstelpt door aanvragen. In 
welke omvang dit onze inkomsten zal raken is nog niet in te schatten. 
 
De Bilt, 29 juni 2020 
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Balans per 31 december 2019  
(na voorstel resultaatverdeling) 

   31 december 2019   31 december 2018  
  € € € € 

ACTIVA 

Vlottende activa  
    

Vorderingen 1    57.717    18.550  
      
Liquide middelen 2    208.433    31.553  
        
    266.150    50.103  

 
PASSIVA 

Stichtingsvermogen 3    58.966    19.193  
      

Kortlopende schulden  
    

Schulden aan leveranciers en handels-
kredieten 

4  
 35.532    2.952   

Schulden ter zake van belastingen en 
premies sociale verzekeringen 

5  
 7.974    1.130   

Onderhanden projecten 6   70.410    1.500   
Kortlopende overlopende passiva 7   93.268    25.328   
    207.184    30.910  
        
    266.150    50.103  
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON  

ALGEMENE TOELICHTING  

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 
De activiteiten van Stichting Transitiecoalitie Voedsel bestaan voornamelijk uit: het versnellen van de 
transitie naar een duurzaam, gezond, eerlijk en transparant landbouw- en voedselsysteem. 
 

De locatie van de feitelijke activiteiten 
Stichting Transitiecoalitie Voedsel is feitelijk gevestigd in de Bilt en statutair gevestigd in Culemborg en is 
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 64566269.  

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING  

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde 
grondslagen voor financiële verslaggeving. Voor de verslaggeving van de Stichting worden de Richtlijnen 
van de jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 640 voor organisaties-zonder-winststreven gevolgd. 
 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of 
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats 
tegen de verkrijgingsprijs. 

GRONDSLAGEN  

Onderhanden projecten 
De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde 
projectkosten en verminderd met de ontvangen voorschotten.  
 
Onderhanden projecten waarvan het saldo een debetstand vertoont, worden gepresenteerd onder de 
vlottende activa. Onderhanden projecten waarvan het saldo een creditstand vertoont, worden 
gepresenteerd onder de kortlopende schulden. 

Vorderingen 
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen 
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde 
van de vorderingen. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de 
boekaarde van de vordering. 

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaat uit  banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen 
onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden 
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gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Algemene reserve 
De algemene reserve wordt gevormd door overschotten op de exploitatie en wordt besteed aan de 
doelstellingen.  

Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde 
het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is 
meestal de nominale waarde. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 
de kosten en andere lasten over het jaar. De baten worden verantwoord in het jaar waarop zij 
betrekking hebben.  

Overige bedrijfskosten 
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 
 
 

Toelichting op de balans 

Stichtingsvermogen 
In onderstaand overzicht is het verloop van de algemene reserve weergegeven: 
 Algemene 

reserve 
 € 

Stand per 1 januari 2019  19.193  
Uit resultaatverdeling   39.773  
Stand per 31 december 2019  58.966  
 

   
 
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN 

 
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 

Vanaf het eerste kwartaal van 2020 heerst ook in Nederland het Coronavirus. 
 
Dit virus heeft naar verwachting beperkt invloed op de Stichting. De verwachting is dat zowel baten als 
lasten zodanig beperkt beïnvloed zullen worden dat de veronderstelling van continuïteit 
gerechtvaardigd geacht wordt. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

  2019   2018  
 € € 

Baten 
Fondsen  60.295   -  
Ledenbijdrage  49.607   -  
Baten projecten  34.126   7.286  
Donaties  15.970   40.400  
Vriendenfonds  5.000   -  
Bijdragen plenaire bijeenkomsten  1.062   -  
Overige baten  1.000   5.110  
  167.060   52.796  
 
 

  2019   2018  
 € € 

Project Lasten 
 
Lasten projecten  28.831   3.655  
 
 
De projectbaten en lasten zijn in de jaarrekening gesplitst onder de baten en lasten verantwoord. Het 
saldo vormt het resultaat op projecten in 2019. 
 
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 
De Stichting Transitiecoalitie Voedsel heeft geen personeel in dienst. Inhuur vindt plaats op zzp 
contractbasis.  
 
 

Overige gegevens 
  

 
Overige gegevens 
 
Resultaatbestemming. 
 
Het voorstel tot resultaatbestemming is om dit toe te voegen aan de algemene reserve. Dit voorstel is in 
de jaarrekening verwerkt.  
 


