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Beleidsplan Stichting Kromkommer 
(RSIN 8537.40.240) 

 
Voor u ligt het beleidsplan 2018 – 2022 van Stichting Kromkommer 
 
1.  Doel van Stichting Kromkommer 
Stichting Kromkommer is in 2012 opgericht om groente en fruit te redden. Wereldwijd wordt zo’n 30% 
van ons voedsel verspild en groente en fruit hebben daar het grootste aandeel in. In de afgelopen 
jaren zijn door diverse acties van Stichting Kromkommer al vele kromme en overgebleven groenten en 
fruit gered die anders niet op het bord beland zouden zijn. Stichting Kromkommer blijft zich inzetten om 
voedselverspilling tegen te gaan en de bewustwording van voedselverspilling te bevorderen. Voor de 
toekomst zullen de activiteiten van de Stichting zich verbreden en verdiepen om haar impact te 
vergroten. De focus blijft daarbij gericht op groente en fruit. Daar waar in het vervolg van dit 
beleidsplan wordt gesproken over ‘voedselverspilling’ wordt dan ook bedoeld: de verspilling van 
groente en fruit vanwege looks of overproductie. 
 
De volgende kernwaarden zijn leidend bij de activiteiten van Stichting Kromkommer: 

• Positief 
• Actiegericht 
• Prikkelend 
• Ambitieus 
• Transparant  
• Verbindend 

 
De statutaire doelstelling van Stichting Kromkommer luidt: 
1.  De stichting heeft ten doel het verminderen van voedselverspilling en het bevorderen van 

bewustwording over voedselverspilling, een en ander in de ruimste zin van het woord. 
2.  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:  

a. het (doen) produceren en (doen) verkopen van producten gemaakt van groenten en/of fruit 
die normaliter verspild zouden worden  

b. het opzetten van acties en campagnes;  
c. het geven van advies;  
d. het organiseren van evenementen en andere activiteiten;  
e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
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Stichting Kromkommer heeft een prioriteitsaandeel in Kromkommer BV. Deze vennootschap levert 
diensten en producten ter vermindering van voedselverspilling en ter bevordering van de 
bewustwording van voedselverspilling. In haar hoedanigheid van prioriteitsaandeelhouder in 
Kromkommer BV, treedt Stichting Kromkommer op als bewaker van het gedachtengoed en de missie 
van het concept Kromkommer. In dit gedachtengoed focust Stichting Kromkommer zich op het 
veranderen van het voedselsysteem. Hierbij staan de volgende 4 pijlers centraal: 

1. Een nieuwe definitie van kwaliteit 
2. Een eerlijke prijs voor iedereen in de keten 
3. Weet van wie je eet 
4. Met elkaar 

 
Stichting Kromkommer heeft een ideëel doel en geen winstoogmerk. Het is de Stichting wel 
toegestaan commerciële activiteiten te verrichten, mits deze activiteiten worden verricht om het doel 
van de Stichting te bevorderen. In dat geval komen de inkomsten uit de commerciële activiteiten 
binnen redelijke termijn ten goede aan het doel van de stichting. Overeenkomstig artikel 2:285 lid 3 
van het Burgerlijk Wetboek is van het doel uitgesloten het doen van uitkeringen aan de oprichter of 
bestuurders van de Stichting (met uitzondering van een eventuele vergoeding aan bestuurders voor 
gemaakte onkosten). 
 
2.  Rol van Stichting Kromkommer 
In het kader van haar missie, vervult Stichting Kromkommer de volgende drie rollen: 
 
Voorlichter  
• Creëren van bewustwording van voedselverspilling in de maatschappij, op allerlei niveaus - van 

politici tot consumenten en van bedrijfsleven tot onderwijs - met een sterk onderbouwd verhaal; 
• Concreet maken wat een ieder in de maatschappij aan het probleem van voedselverspilling kan 

doen door te adviseren, vraagstukken op te lossen, onderzoek te doen, aan te zetten tot actie en 
zelf het goede voorbeeld te geven. 

 
Koersbepaler 

• Een prominente rol innemen en koersgevend zijn wat betreft duurzaamheid in de 
voedselketen. 
 

Bewaker  
• Bewaken of activiteiten die vanuit het gedachtengoed van Kromkommer worden verricht in lijn 

zijn met de visie en de missie van Stichting Kromkommer.  
 
3.  Activiteiten van Stichting Kromkommer 
Stichting Kromkommer wil de volgende activiteiten opzetten om haar doelstelling te verwezenlijken. 
Daarbij is onderscheid gemaakt in wat op korte termijn, op middellange termijn en op lange termijn 
voorzien is om te realiseren. 
 
Korte termijn (binnen een jaar):  
• Per jaar 2 activiteiten organiseren ter vermindering van voedselverspilling en de bevordering van 

de bewustwording daarvan; 
• De aandacht van de politiek voor het probleem van voedselverspilling verder vergroten; 
• Impact meten van activiteiten die, vanuit het gedachtengoed van Kromkommer, worden 

verricht;  
• Fondsen werven voor de activiteiten die op middellange en lange termijn moeten worden 

gerealiseerd. 
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Middellange termijn (binnen twee tot drie jaar):  
• Per jaar 4 activiteiten organiseren ter vermindering van voedselverspilling en de bevordering van 

de bewustwording daarvan; 
• Stichting Kromkommer als informatiebron laten fungeren waar een ieder in de maatschappij 

informatie kan opvragen over voedselverspilling en manieren om deze verspilling tegen te gaan; 
• Een educatieprogramma over voedselverspilling opzetten voor scholen;  
• Onderzoek doen naar voedselverspilling en oplossingen ter vermindering daarvan;  
• Een netwerk creëren van partijen die samenwerken ter vermindering van voedselverspilling en 

activiteiten organiseren binnen dit netwerk (zoals ronde tafel gesprekken, congressen, jaarlijks 
netwerkevenement). 

 
Lange termijn (binnen vijf jaar):  
• Per jaar 6 activiteiten organiseren ter vermindering van voedselverspilling en de bevordering van 

de bewustwording daarvan; 
• Stakeholders adviseren hoe zij in hun eigen omgeving voedselverspilling kunnen tegengaan. 
 
4.  Organisatie  
Het bestuur van Stichting Kromkommer bestaat uit: 
• Lisanne van Zwol (voorzitter) 
• Josca Snoei (secretaris) 
• Hanniëlle Teixeira (penningmeester) 
• Chantal Engelen 
 
De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden (behoudens een eventuele 
vergoeding voor gemaakte onkosten). 
 
5. Financieel  
Het vermogen van Stichting Kromkommer wordt onder meer gevormd door:  
• schenkingen, giften, subsidies, sponsoring, legaten en erfstellingen, waarbij erfstellingen slechts 

onder het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard;  
• inkomsten uit activiteiten;  
• andere wettig verkregen inkomsten en baten.  
 
Het vermogen van Stichting Kromkommer wordt door het bestuur beheerd. De voorzitter en 
penningmeester doen de uitvoering daarvan en zijn gemachtigd tot de bankrekening van Stichting 
Kromkommer. 
 
 

 


