JAARVERSLAG 2021
Stichting Green Food Foundation
Voorwoord
Met veel plezier presenteert de Green Food Foundation het jaarverslag over het jaar 2021.
Ook dit verslagjaar hebben de bestuursleden weer met veel inzet en betrokkenheid gewerkt
aan de doelstelling van de stichting ondanks dat de situatie met betrekking tot corona nog
steeds veel impact had. In het verslagjaar heeft het bestuur 8 keer vergaderd, meestal
online.

DE UITDAGING
Kinderen in ontwikkelingslanden zijn vaak ondervoed
Gebrek aan de juiste voeding (‘malnutrition’) leidt bij kinderen tot
een fysieke en mentale groeiachterstand, hierdoor hebben deze
kinderen minder kansen om zich te ontwikkelen tot een gezond en
evenwichtig persoon.
Hierdoor komen ze op achterstand te staan voor hun latere
maatschappelijke leven, met een vicieuze cirkel van armoede tot
gevolg.

Missie
Het duurzaam verbeteren van de voedingstoestand van kinderen in ontwikkelingslanden.
Visie
Armoede zorgt voor ondervoeding en daarmee voor achterstand in de ontwikkeling van
kinderen. Om armoede te bestrijden, moet het probleem van ondervoeding aangepakt
worden.
De Green Food Foundation streeft ernaar om middels een wetenschappelijk en praktisch
onderbouwde aanpak de dagelijkse eetgewoonten van kinderen en adolescenten in
ontwikkelingslanden duurzaam te verbeteren.
Omdat ieder kind het recht heeft om op te groeien onder goede omstandigheden en zich te
ontwikkelen tot een gezond mens. Zodat we samen kunnen werken aan een duurzame
wereld.
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Het accent komt daarbij steeds meer te liggen op het trainen van lokale mensen tot
voedingsdeskundige.
ANBI-status
De Green Food Foundation heeft de ANBI-status.
Corona
Er zijn verschillende aanvragen voor hulp bij onze stichting binnengekomen. Omdat reizen
vanwege corona in het verslagjaar geen optie was hebben we er ons vooral op gericht om
nieuwe missies voor te bereiden. Als reizen weer verantwoord zou zijn konden we op deze
manier snel schakelen. Dat heeft positief uitgewerkt, zo kon al begin 2022 direct een missie
naar Oeganda worden uitgevoerd. Datzelfde geldt voor twee andere missies die deels in
2021 voorbereid zijn en die hun beslag krijgen in 2022.
Daarnaast is begonnen met een digitale missie (online begeleiding) bij een NGO in Oeganda.
In 2022 zal geëvalueerd worden in welke mate dit werkbaar en effectief is.
Samenwerking
De samenwerking met organisaties als Medical Checks for Children en Wilde Ganzen kon
dankzij de pandemie nog niet concreet gemaakt worden. Naar verwachting zal dat in 2022
wel het geval zijn.
Aanmeldingen
Via de website ontvangen we met enige regelmaat verzoeken om ter plaatse een voedingsinterventie uit te voeren. Deze aanmeldingen worden geëvalueerd waarbij beoordeeld
wordt of deze voldoen aan onze criteria. Kansrijke aanmeldingen worden verder onderzocht
in overleg met de betreffende NGO.
Professionals
Positief is dat meerdere nieuwe (voedings-) professionals zich hebben aangemeld, waarmee
onze mogelijkheden worden uitgebreid. De groep van de betrokken professionals is
inmiddels dermate gegroeid dat een goede match tussen de competenties van de
professionals en de hulpvraag van de aanvragende NGO mogelijk is.
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Communicatie
De externe communicatie verloopt via de website die beschikbaar is in het Engels en
Nederlands en stap voor stap ook vertaald wordt in het Spaans. Wat betreft social media:
het Instagram-account wordt onderhouden door een van onze professionals.
Sponsoren
We zijn blij met de substantiële support van Hooge Raedt Social Venture B.V. en van
Suppleam B.V. De directie van deze laatste vennootschap ondersteunt onze doelstellingen
ook op andere wijze, zoals in externe communicatie.

Financieel
Balans per 31 december 2021
2021

2020

2019

€

€

€

ACTIVA
Liquide middelen

19.983

23.969

25.364

Totaal

19.983

23.969

25.364

Reserves en fondsen

19.983

23.969

25.364

Totaal

19.983

23.969

25.364

PASSIVA
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Staat van baten en lasten 2021
2021

2020

2019

314
314

-

33.333
33.333

Lasten
Internationale activiteiten
Communicatie
Besteed aan doelstellingen

2.801
2.801

-

Kosten Kamer van Koophandel
Kosten bankrekening
Kosten bestuur
Oprichtingskosten
Kosten digitale middelen
Kosten verzekeringen
Kosten beheer en administratie

151
695
169
484
1.499

140
602
169
484
1.396

8
0
709
974
1.690

Som van de lasten

4.300

1.396

7.969

-3.986

-1.396

25.364

Baten
Baten uit fondsenwerving
Som van de baten

Saldo van baten en lasten
Verwacht banksaldo
Huidig banksaldo
Verschil

-

6.278
6.278

19.982,65
19.982,65
-

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
Activiteiten
---------------De stichting (KvK-nummer 75328186) is op 10 juli 2019 opgericht en stelt zich, vrij van elk streven naar winst, ten
doel:
1.

het verbeteren van de levensomstandigheden van kansarme mensen in alle delen van de wereld door
het bevorderen van hun kennis met betrekking tot voeding in relatie tot gezondheid en door het
promoten van een betere kwaliteit van de voeding;

2.

het bevorderen van de gevolgen van de keuze van het voedingspatroon voor het milieu;

3.

het ondersteunen bij het realiseren van een betere voedingstoestand en de implementering van
gezonde voedingspatronen;

4.

het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;

5.

de stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die erop gericht zijn
om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen.

Stichting Green Food Foundation beschikt over de zogenaamde ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)
van de Belastingdienst.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
------------------------------------------------------------------------------------------
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De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisatieszonder-winststreven" en de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 "Fondsenwervende instellingen" en met
inachtneming van de "Code goed bestuur" van de FIN (Vereniging Fondsen in Nederland).
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden,
als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen
naar de behandeling per balanspost.
Omrekening van vreemde valuta’s
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers
van transactie. De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de
staat van baten en lasten.
Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta's worden omgerekend tegen de koers per
balansdatum, behoudens voor zover het koersrisico is afgedekt. In die gevallen vindt waardering plaats op de
overeengekomen termijnkoersen.

Bestuur
Leo Verzijl (voorzitter)
Pieter van Osta (secretaris)
Laurence Brouwer (penningmeester)
Sofieke de Jonge (bestuurslid)
Ilse Westerbeek (bestuurslid)
Saskia Puyk (bestuurslid)
De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun inzet.
Gegevens
Green Food Foundation
Stadhouderslaan 77
3583 JE Utrecht
www.greenfoodfoundation.org
Contactpersoon: Leo Verzijl
E-mail: info@greenfoodfoundation.org
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Kamer van Koophandel 75328186
RSIN 860240071
Bank: Triodos Bank
IBAN: NL26 TRIO 0379 7232 39
BIC code: TRIONL2U
Meer informatie
Wilt u meer informatie over ons werk? Stuur dan een e-mail naar
info@greenfoodfoundtion.org.
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