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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 (hierna TcV) 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. 
 
COVID-19 
2020 was in veel opzichten een zeer moeilijk jaar. Ook veel leden van de Transitiecoalitie Voedsel 
werden door corona hard getroffen. Maar 2020 heeft ons ook veel geleerd. De wereld heeft op 
ongekende schaal ervaren dat er grenzen zijn aan onze uitbundige leefstijl. We hebben ook geleerd dat 
ingrijpende aanpassingen in gedrag wel degelijk mogelijk zijn. Deze lessen komen goed van pas bij de 
vergaande veranderingen die nodig zijn voor een nieuw landbouw- en voedselsysteem waarin 
duurzaamheid, gezondheid, transparantie, morele verantwoordelijkheid en eerlijke prijzen en inkomens 
centraal staan waarbij onze leden een grote en actieve inbreng hebben op vele voorstellen.  
 
Kernthema's  
Om te komen tot de gewenste transitie zijn 4 kernthema's gekozen: 
1. Verduurzaming van de landbouw; 
2. True cost true price (TCTP); 
3. Eiwittransitie; 
4. Voedselomgeving. 
 
Met voorstellen en activiteiten rond de vier kernthema’s hebben we ons inmiddels ontwikkeld tot een 
serieuze door de markt en de maatschappij erkende organisatie. In de Tweede Kamer zijn diverse 
voorstellen en moties aan de orde gekomen over onderwerpen waar wij ons actief voor hebben ingezet. 
Dat geldt o.a. voor voorstellen op het gebied van voedselomgeving en het landbouwbeleid.  
 
Verduurzaming landbouw/Boerenraad  
Om de verduurzaming in de landbouw te versnellen hebben we verschillende boerenorganisaties bij 
elkaar gebracht. Wij hebben hen ondersteund bij de krachtenbundeling van vernieuwende boeren. 
Daaruit is in 2020 de Boerenraad ontstaan. De Boerenraad brengt donkergroene en gangbare boeren bij 
elkaar om gezamenlijk toe te werken naar een toekomstbestendige landbouw die natuurgedreven, 
sociaal verbonden en economisch gedragen is.  
De Boerenraad wordt aangestuurd door een eigen kernteam dat volledig uit boeren bestaat. In de 
opstartfase is de Boerenraad administratief ondergebracht bij TcV. Zie voor meer informatie 
www.boerenraad.nl  
 
TCTP 
Truepricing is mede door onze inbreng een centraal thema geworden in de Brede Maatschappelijke 
Heroverwegingen die een belangrijke rol spelen bij het nieuwe regeerakkoord. Daarnaast zijn wij de 
initiatiefnemer van een meerjarig experimentenprogramma op het gebied van truepricing dat door het 
ministerie van LNV in 2020 is opengesteld.  

http://www.boerenraad.nl/
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TcV heeft meerdere leden ondersteund bij hun inschrijving op dit programma.  
 
Eiwittransitie 
Voor het thema eiwittransitie is een actieve themagroep gevormd bestaande uit deelnemers van 
verschillende kennis- en maatschappelijke organisaties. We zetten in op beleidsbeïnvloeding bij politiek, 
overheid en marktpartijen op nationaal en Europees niveau.  
 
Voedselomgeving  
In 2020 is binnen het thema Voedselomgeving een start gemaakt met een lerend netwerk. Betrokken 
partijen zijn landelijke en regionale overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en 
onderwijs/kennis instanties.  
Tevens is een 10 punten plan met aanbevelingen opgesteld aan de hand waarvan overheid, 
ondernemers en maatschappelijke partijen zelf sturing kunnen geven aan de ontwikkeling van een 
gezonde en duurzame voedselomgeving.  
Tenslotte is een voorstel voor een werkgeversbenchmark uitgewerkt om werkgevers en hun cateraars te 
helpen bij het creëren van een gezonde en duurzame werkomgeving. Dit naar analogie van de 
succesvolle supermarktbenchmark die door Questionmark is uitgebracht.  
 
Overige activiteiten 
In 2019 werkten we samen met HAS Hogeschool in den Bosch aan 5 inspirerende toekomstbeelden voor 
het Nederlandse landbouw- en voedselsysteem. In 2020 heeft dit geleid tot een publicatie 
‘Toekomstverkenning Agrofood 2050’. 
 
Door de pandemie zijn onze periodieke fysieke bijeenkomsten omgezet in online webinars met 
specifieke thema’s. De opkomst bij deze webinars was vergelijkbaar met of zelfs hoger dan bij de fysieke 
bijeenkomsten in 2019. In totaal namen in 2020 ca 500 personen aan onze webinars deel. 
Leden onderkennen het belang en het groeiende gezag van TcV. Dat komt tot uitdrukking in het 
ledenbehoud en zelfs de lichte ledengroei in 2020. Voor 2021 zijn slechts een beperkt aantal 
opzeggingen ontvangen.  
 
Ontwikkeling organisatie  
Begin 2020 is een Raad van Toezicht & Inspiratie ingesteld. De RvT heeft in 2020 5x vergaderd. In 2020 
zijn 2 toezichthouders toegetreden en 1 persoon is teruggetreden. De raad bestaat nu uit 4 personen.  
Naast de 3 oprichters die sterk zijn gericht op de inhoud van de kernthema’s en de strategie van TcV is 
in 2020 het kernteam versterkt met medewerkers op de gebieden financiën, communicatie, 
ledenbeheer en fondsenwerving. Eind 2020 bestond het totale kernteam uit 7 personen die zich elk part 
time voor TcV inzetten.  
 
Naast het kernteam werken ook tientallen TcV leden belangeloos mee aan de kernthema’s of de 
organisatie van onze coalitie. Met elkaar vormen zij een belangrijke drijvende kracht achter onze 
impact. 
 
  



 

3 

Financiering organisatie 
 
Leden 
Ultimo 2020 heeft TcV ca 200 leden waarvan ca 100 betalende leden (2019: 140 resp. 90). De 
ledenbijdrage is gebaseerd op een staffel naar rato van de omvang en de aard van de activiteiten van 
het lid. De ledenbijdrage vormt een belangrijke pijler voor de financiering van de organisatie. 
 
Fondsen 
Stichting DOEN heeft TcV in juni 2019 een programmafinanciering toegekend tot 31 maart 2021. Deze 
financiering is inmiddels verlengd voor de jaren 2021/2022.  
 
Overige financieringsvormen 
Naast de ledenbijdrage en fondsen zijn er mogelijkheden om tegen betaling ‘vriend van’ TcV te worden. 
Aan niet-leden wordt een beperkte vergoeding gevraagd voor het bijwonen van een fysieke plenaire 
bijeenkomst. Tenslotte ontvangt TcV voor separaat gefinancierde projecten een vergoeding voor eigen 
werkzaamheden of haar penvoerdersrol.  
 
Financieel resultaat 
TcV heeft het jaar 2020 afgesloten met een klein positief resultaat.  
 
Ontwikkelingen komend jaar 
In 2021 zal TcV de kernthema’s verder uitwerken en verdiepen. Ook wordt gewerkt met zgn 
kraamkamerthema’s waarmee wordt verkend of en zo ja hoe TcV hierin een rol moet spelen. De 
onderwerpen ‘de bodem als bron voor humane gezondheid’ en ‘gebiedsgerichte aanpak’ zijn de twee 
kraamkamerthema’s die nu worden opgepakt.  
Stichting DOEN heeft een nieuwe financiering toegekend voor 2021 en 2022. Daarnaast heeft Goeie 
Grutten een bijdrage voor 3 jaar toegekend specifiek voor aanvullende inzet op het thema eiwittransitie.  
 
Het aantrekken van meer leden/vrienden en aanvullende meer structurele financiering vormen een 
tijdrovend en langdurig proces. Momenteel blijkt het lastig om extra middelen aan te trekken, terwijl 
buitenstaanders toch onze werkzaamheden waarderen en steunen. In 2021 zullen we verdere opties 
onderzoeken van aanvullende financiering, mogelijke herinrichting van de organisatie (bv. meer 
projecten) of het aangaan van structurele samenwerking met andere partijen. Tevens zullen we 
scherper afgebakende acties of activiteiten onderbrengen in projecten die apart gefinancierd kunnen 
worden.  
 
Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening bestonden nog corona maatregelen met grote 
maatschappelijke en financiële impact. Bij de facturering van de ledenbijdrage 2021 lijkt de financiële 
impact vooralsnog beperkt.  
 
De Bilt, 30 juni 2021 
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Balans per 31 december 2020  
(na voorstel resultaatverdeling) 

   31 december 2020   31 december 2019  
  € € € € 

ACTIVA 

Vlottende activa  
    

Vorderingen    24.256   57.717 
      
Liquide middelen    83.137    208.433  
        
    107.393    266.150  

 
PASSIVA 

Stichtingskapitaal      

Bestemmingsreserves   1.674    -   
Stichtingskapitaal   64.283    58.962   

 
 
  65.957    58.962  

      

Kortlopende schulden    41.436    207.188  
        
    107.393    266.150  
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Staat van baten en lasten over 2020  

 

 

 2020  

 

 2019  

 

 € € € € 

Baten      

Fondsen  103.364  60.295  
Ledenbijdrage  54.525  49.607  
Overige baten         31.522        23.032  
Baten    189.411    132.934  
  

 

 

 

 

Baten projecten  230.892  34.126  
Lasten projecten      (213.819)       (28.831)  
Marge projecten    17.073    5.295  
   206.214  138.229 
      
      
Lasten      
Personele inzet   164.176  83.247  
Huisvestingskosten   3.000    -   
Kantoorkosten   1.794   1.836   
Algemene kosten   12.093    12.432   
Lasten Boerenraad   18.426    -   
Organisatie bijeenkomsten   -    941   
Totaal van som der kosten  

 

 199.489  

 

 98.456  

Totaal van resultaat    6.995    39.773  
 

  2020    2019  
 €  € 

Resultaatbestemming 
Bestemmingsreserve t.b.v. activiteit Boerenraad  1.674    -  
Stichtingskapitaal  5.321    39.773  
  6.995    39.773  
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Grondslagen van waardering en resultaat bepaling  

ALGEMENE TOELICHTING  
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 
De doelstelling van Stichting Transitiecoalitie Voedsel is 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.  
 
 
Continuïteit 
Financiering van de activiteiten Stichting Transitiecoalitie Voedsel vinden plaats door een combinatie 
van subsidies, ledenbijdrage en uitvoering van projecten. De activiteiten kunnen nog ten dele uit de 
ledenbijdragen worden gefinancierd. Ten tijde van opstellen van de jaarrekening 2020 is zijn nieuwe 
bijdragen toegekend voor 2021/2022.  
 
Gevolgen van Covid-19 
In 2020 is het Covid-19 virus in Nederland uitgebroken. De overheid heeft vergaande maatregelen 
getroffen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben grote 
gevolgen voor de samenleving en de economie. Op het moment van opmaken van de jaarrekening 2020 
hebben Covid-19 en de maatregelen van de overheid nog geen directe gevolgen voor de financiële 
situatie van de organisatie. Op termijn is het echter mogelijk dat de omvang van de ledenbijdrage in 
gevaar komen als in de keten door Covid-19 problemen ontstaan. De stichting heeft voldoende 
middelen om aan haar verplichtingen te voldoen. Daarnaast zijn er geen grote financieringslasten. 
 
Op basis van genoemde aspecten in deze paragraaf is de jaarrekening op going concern waarde 
opgesteld. 
 
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 
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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 
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. 
 
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 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen 

  31-12-2020   31-12-2019  
 € € 

 
Debiteuren  8.881  57.717 
Te vorderen omzetbelasting   15.375   -  
  24.256   57.717  
 
Liquide middelen 
 
Het saldo staat ter vrije beschikking van de Stichting.  
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  2020   2019  
 € € 

Stichtingskapitaal 
In onderstaand overzicht is het verloop van de algemene reserve weergegeven: 
 Bestem-

mingsreser-
ves 

Stichtingska-
pitaal 

Totaal 

 € € € 
Stand per 1 januari 2020  -   58.962   58.962  
Mutatie uit resultaatverdeling   1.674   -   1.674  
Uit resultaatverdeling   -   5.321   5.321  
Stand per 31 december 2020  1.674   64.283   65.957  
 

De bestemmingsreserve heeft betrekking op de spin off ‘Boerenraad’.    
   

   
Kortlopende schulden 
   
Overlopende passiva  37.278   93.272  
Crediteuren  3.630   35.532  
Onderhanden projecten  528   70.410  
Omzetbelasting  -   7.974  
  41.436   207.188  
   

 

   
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 

Nieuwe fondsen zijn toegekend voor 2021 en 2022, waaronder Stichting DOEN 
 
Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening bestonden nog corona maatregelen met grote 
maatschappelijke- en financiële impact. Bij de facturering van de ledenbijdrage 2021 lijkt de financiële 
impact vooralsnog beperkt. Zeer waarschijnlijk zal de coronacrisis effect hebben op de ledenbijdrage 
waarvan de omvang hoe dit onze inkomsten zal raken lastig is in te schatten en mogelijk pas in 2022 
zichtbaar wordt.  
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

  2020   2019  
 € € 

Baten 
Fondsen  103.364   60.295  
Ledenbijdrage  54.525   49.607  
Overige baten   31.522   23.032  
  189.411   132.934  
 

  
Fondsen hebben betrekking op een programmabijdrage van Stichting DOEN. 
 
 
Overige bedrijfsopbrengsten 
 
Vriendenfonds  10.000   5.000  
Boerenraad  20.100   -  
Overige   990   1.000  
Donaties  432   15.970  
Bijdragen plenaire bijeenkomsten  -   1.062  
  31.522   23.032  
 

   
 
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 
De Stichting Transitiecoalitie Voedsel heeft geen personeel in dienst. Inhuur vindt plaats op zzp 
contractbasis.  
 
De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd. 
 

   

Overige gegevens   

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

De Bilt, 30 juni 2021 


