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Statutaire doelstelling

Het tot stand brengen van een ecosysteem waarin het voedsel surplus in Nederland wordt

veranderd van afval in een middel dat ten dienste staat van de gemeenschap en kwetsbare

mensen in armoede en eenzaamheid ondersteunt, alsmede het verminderen van

voedselverspilling door sociale restaurants als logistiek partner te helpen om een

betaalbare en gezonde maaltijd te maken voor kwetsbare mensen, en alles in de ruimste zin

genomen met het vorenstaande verband houdt. 

De (primaire) werkzaamheden van de stichting bestaan uit het ophalen, selecteren,

tussentijds opslaan, herverdelen en leveren van voedsel aan sociale voedselinitiatieven.

Verder bestaan de werkzaamheden uit het met partner(s) verwerken en verdelen van

voedsel reststromen door het verlengen van de levensduur door tussentijdse bewerking en

opslag, en de ondersteuning van sociale voedselinitiatieven in specifieke projecten bij het

verwerken van voedselreststromen in hun aanbod aan kwetsbare groepen.

De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Elke winst die de

stichting maakt uit haar activiteiten zal worden aangewend ten behoeve van het doel van de

stichting.

In het geval van ontbinding en vereffening zal een batig liquidatiesaldo ten goede komen

aan een algemeen nu beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de

doelstelling van de stichting.

Missie: Samen tegen voedselverspilling, eenzaamheid en armoede

Armoede en eenzaamheid tegengaan en tegelijkertijd voedselverspilling verminderen, het

kan! Dat doen we door bedrijven te motiveren hun voedseloverschotten te doneren. De

ingrediënten verdelen we over sociale restaurants en opvang voor thuislozen, die hiermee

maaltijden bereiden voor kwetsbare mensen.                                                                                     

In ons distributiecentrum werken we met vrijwilligers, parttimers en bieden we werkplekken

voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uiteraard kunnen we niet zonder

donateurs van voedseloverschotten en zijn we altijd op zoek naar sociale keukens waar we

aan kunnen leveren. 

Ons doel voor 2027: 1 miljoen maaltijden realiseren en 1,5 miljoen kilo CO2 reduceren. Help

jij mee dit doel te bereiken? 
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BELEID 
Werkzaamheden van de stichting

In Nederland wordt jaarlijks 2 miljard kilo voedsel verspild (bron: Monitor Voedselverspilling

Update 2009-2018). Dat gebeurt in de hele keten: van het land tot op het bord. Die 2 miljard

kilo voedsel staat gelijk aan zo’n 5,5 miljard kilo CO2 uitstoot. Nederland heeft toegezegd in

2030 de voedselverspilling te halveren en onderschrijft daarmee Sustainable Development

Goal 12.3 van de Verenigde Naties. Dat betekent dat we in Nederland 1 miljard kilo voedsel

per jaar minder moeten verspillen. Een behoorlijke opgave, maar het kan! 

Anderzijds leven ruim 500.000 van de 7,5 miljoen Nederlandse huishoudens onder de

armoedegrens, aldus het CBS. Velen van hen slaan een paar keer per week een warme

maaltijd over. Tegelijkertijd voelen steeds meer mensen in Nederland zich eenzaam. In 2020

gaf zelfs 47% van de volwassenen in Nederland aan eenzaam te zijn. Een zorgwekkend hoog

percentage.

Shareaty gelooft in een circulaire en sociale voedselketen. Daarom brengen we het aanbod

van voedseloverschotten en de vraag naar voedsel samen. Binnengekomen ingrediënten

worden door Shareaty verdeeld over sociale keukens die maaltijden maken voor daklozen,

eenzame ouderen of mensen die minder te besteden hebben. Zo verlagen we de CO2-

uitstoot door voedselverspilling tegen te gaan én bestrijden we eenzaamheid en armoede.

In oktober 2019 is Shareaty gestart met een distributiecentrum in Rotterdam. Sindsdien is tot

en met juni 2022 305.000 kilo voedsel gered (gelijk aan 805.000 kilo CO-2 reductie), waarmee

ruim 470.000 maaltijden zijn klaargemaakt. 

De komende jaren willen we in Rotterdam toewerken naar een integrale voedselhub, zodat

nog meer voedsel gered kan worden en dit bijdraagt aan sociale initiatieven in de wijken van

Rotterdam. 

Ook in andere steden in de randstad willen we gaan werken aan een circulaire, sociale

voedselketen.

De wijze van verwerving van inkomsten

Financiering vindt voornamelijk plaats vanuit donaties door fondsen, subsidies en een

(bescheiden) bijdrage van afnemers. Toekomstige financiering kan ook breder vorm krijgen

door middel van sponsoring en donaties van particulieren. 

Het beheer en de besteding van het vermogen

Het vermogen van de stichting staat ter beschikking aan het bestuur. Bestedingen uit het

vermogen vinden plaats aan de hand van een jaarlijks opgesteld en goedgekeurde

begroting. Gedurende het jaar doet de penningmeester verslag aan de overige

bestuursleden van de ontwikkeling van de inkomsten en bestedingen ten opzichte van de

begroting.



De vermogensopbouw en kostenstructuur

Voor een nadere uiteenzetting van het vermogen van de stichting wordt verwezen naar het

meest recente jaarverslag van de Stichting, welke te vinden is op de website van de Shareaty. 

De dagelijkse organisatie

Het dagelijks management is in handen van operationeel directeur Berend Maten. Hierbij

wordt hij ondersteunt door 2 vaste medewerkers en vrijwilligers.

De operationeel directeur rapporteert aan het bestuur gedurende maandelijkse

bestuursvergadering.

Door de penningmeester zijn bevoegdheden uiteengezet ten aanzien van aangaan van

verplichtingen, goedkeuring en betaling van facturen op zodanige wijze dat de gewenste

functiescheiding wordt bewerkstelligd.

De administratie werd tot 31 december 2021 gevoerd door Rune Koster van

administratiekantoor KBA Bedrijfsadministratie. De administratie wordt gevoerd in

ExactOnline. De administratie is per 1 januari 2022 voortgezet in ExactOnline door de

penningmeester. De voorraadadministratie wordt gevoerd door Berend Maten in Care4Fresh.

Ten behoeve van de bedrijfsvoering heeft de Stichting verschillende verzekeringen,

waaronder bedrijfsaansprakelijkheid, bestuursaansprakelijkheid en ongevallenverzekering

(tevens voor vrijwilligers).

BEHEER



De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter: Diederik de Stoppelaar

Secretaris: Georgette Sleven

Penningmeester: Robert van der Glas

Aan de bestuurders kan geen bezoldiging worden toegekend.
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VERSLAGGEVING 

De volgende rapporteringsverplichtingen zijn er te onderscheiden:

a.     Jaarverslaggeving

Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar de

jaarrekening op te stellen. De jaarrekening omvat het bestuursverslag, balans, staat van

baten en lasten en een toelichting op de belangrijkste posten. In het bestuursverslag wordt

aandacht geschonken aan de activiteiten van afgelopen jaar, alsmede een vereenvoudige

opstelling of opsomming van de begroting van het volgende jaar. In de staat van baten en

lasten wordt een vergelijking gemaakt met de begroting en het voorgaande jaar.

Door de omvang van de stichting, behoeft de jaarrekening vooralsnog niet gedeponeerd te

worden bij de kamer van koophandel. Met ingang van 2021 wordt de jaarrekening en het

jaarverslag gepubliceerd op de website van de stichting.

b.     Subsidieverantwoordingen

Om in aanmerking te komen voor de verschillende subsidies en donaties van fondsen dient

per subsidie / fonds een aanvraag te worden ingediend. Op basis van de voorwaarden

hieraan dient er na het jaar een subsidieverantwoording opgesteld te worden, waarna de

subsidie/donatie definitief wordt vastgesteld.

De subsidieverantwoording voor de gemeente Rotterdam dient voor 1 april na het

verstrijken van het boekjaar ingediend te worden. Dit betekent in de praktijk dat de

jaarrekening gelijktijdig afgerond dient te worden, aangezien het niet wenselijk is dat er

verschillen bestaan tussen de jaarrekening cijfers en de subsidie afrekening.

c.      Overig

De stichting rapporteert aan hoeveel sociale voedselinitiatieven zij in een bepaalde periode

voedsel hebben geleverd, en de hoeveelheid voedsel dat zij redden in een bepaalde periode.

Hiervan afgeleide parameters zoals de gerealiseerde CO2-reductie en het aantal maaltijden

dat gemaakt kan worden van het geredde voedsel worden ook gerapporteerd. De wijze van

berekening van de CO2-reductie is beoordeeld en juist bevonden door de DCMR.



Naam: Stichting Shareaty

Adres: Guirlande 136, 2496 WT ’s-Gravenhage

Telefoon: 010 820 97 76

Kamer van Koophandel inschrijfnummer: 66794617

Eerste inschrijving 7 september 2016 (als stichting Community & Voedselsurplus), startdatum

onderneming 1 januari 2018. Statutenwijziging op 14 juni 2022 met onder andere de

naamswijziging naar Stichting Shareaty.

BTW nummer: 8567 00 356 B01

Huisbankier: Rabobank met rekening nummer NL20 RABO 0327 5317 38

Accountant ten behoeve van subsidieverantwoordingen: Lucro 
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