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Jaarverslag 2016 en 2017 

• KFS is een Stichting zonder winstoogmerk. De statuten laten indien gewenst de mogelijkheid 
van een ANBI aanvrage toe. Het doel van KFS is ideëel  (Art  2: initiatieven te initiëren en te 
bevorderen die leiden tot gezonde voedingsmiddelen door maximaal gebruik van 
grondstoffen en minimaal gebruik van ingrediënten geproduceerd op duurzame wijze). 

• Het Bestuur van de Stichting is trots op een collegiale wijze en een gedreven en positieve 
werkwijze en uitstekende onderlinge verstandhouding. 

•  In 2016 zijn een aantal formele acties afgewerkt: deze betreffen  oprichting Stichting, 
deponering van de naam  www.keepfoodsimple.nl, inschrijving KvK, opening bankrekening, 
aansprakelijkheidsverzekering, presentaties en visitekaartjes afgewerkt. 

• De financiële basis werd bij de start gevormd door een lening van PF aan KFS 

• In 2016 is KFS gepresenteerd aan een groot netwerk waaronder Wageningen, Venlo, 
industrie/ MKB, RABO, regionale partijen, en Topgebied Agri Food. De respons was zeer 
positief. 
 

• Er zijn duidelijke criteria voor projecten gekozen; deze worden in de presentaties helder 
gecommuniceerd. Naar verwachting zullen projecten leiden tot praktische toepassingen in 
nieuwe of bestaande ondernemingen. Focus van de projecten is vooralsnog op granen, 
groenten, fruit, wortelen en knollen en daarvan afgeleide voedselproducten. 
 

• Een eerste project werd gestart met UM/Venlo over benutting van de artisjok en de 
ontwikkeling van gezonde, aantrekkelijke, producten. Daarnaast is vanuit KFS duidelijk 
belangstelling voor het broodproject bij Pandriks en de gezondheidsreep van Doctors Orders. 
 

• De  door KFS samen met RABO georganiseerde workshop over ‘fermentatie’ leidde tot een 
aantal projectideeën die verder uitgewerkt zullen worden. De aanpak van de workshop, 
deelname op uitnodiging, evenwichtige vertegenwoordiging uit industrie, kennisinstellingen 
en faciliterende organisaties werd door de deelnemers en organisatoren als zeer nuttig 
ervaren. 
 

• Er werd een begin gemaakt met discussies over de vraag is hoe KFS bewaakt dat KFS, naast 
de andere partners in projecten, (mede)  het krediet krijgt voor successen, zowel inhoudelijk 
als financieel.  
 

• Besproken werd dat  het opbouwen van een adequate website belangrijk kan zijn; dit werd 
verder uitgewerkt in 2017. 
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• Het versterken van de financiële basis vraagt om verdere invulling;  volgens de statuten 
verkrijgt KFS inkomsten uit giften, donaties, subsidies, sponsorbijdragen, erfstellingen, 
legaten en overigen. In 2017 is daartoe een aanpak ontwikkeld. 
 

• De noodzaak tot het versterken van de organisatie is meerdere malen besproken; deze dient 
in evenwicht te zijn met het ambitieniveau. Ondermeer werden namen genoemd voor een 
zogenaamde 2e schil. In 2017 vroeg dit nog om verdere invulling. 
 
 

Bestuursleden per 31 december 2016 
P. Folstar, N. Overbeeke, A. Gort en A.G.J. Voragen 

 

Bestuursleden per 31 december 2017 
P. Folstar, N. Overbeeke, A. Gort en A.G.J. Voragen   
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Financieel verslag 2016 

Baten 

- X                €   0,= 

Kosten 

- Kantoorkosten                    €   61,=   
- Externe ondersteuning      €     482,=  
- Bank en verzekering           €      54,= 

Saldo                                                 €  - 597,= 

 

Financieel verslag 2017 

Baten 

- Sponsorbijdrage             €  2000,= 

Kosten 

- Kantoorkosten                   €   40,=   
- Externe ondersteuning    €           0,=  
- Bank en verzekering         €       442,= 
- Communicatie  €      1167,= 

Saldo                                               €       351,= 

 


