Stichting Boeren Goudse Oplegkaas
Jaarverslag 2018; Bestuursverslag [Verkorte versie]
Voorwoord van de waarnemend voorzitter
Dit verslag is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Voor zover bekend is
dit het eerste jaarverslag in de geschiedenis van de Stichting Boeren Goudse Oplegkaas [SBGO]. Het
SBGO-bestuur hoopt hiermee een nieuwe gewoonte in gang te zetten.
April 2019, Monica Commandeur

1.

Verslag van het bestuur

1.2

Activiteiten van het Bestuur in 2018

Nieuwe promotiematerialen en verbetering websites Boeren Goudse Oplegkaas [BGO]
• Het bestuur heeft zich ingezet voor de productie van de nieuwe BGO-folder, flyer en poster. De
uitvoering is tot stand gebracht via het bedrijf Windkracht 10.
• Met de WUR is de pagina www.wur.nl/nl/show/Slow-Food-Boeren-Goudse-Oplegkaas verbeterd.
• Eind 2018 heeft het bestuur zich ingespannen om zoveel mogelijk zelf – en voorts met hulp van de
website manager, de inhoud van de website van Stichting BGO te verbeteren.
Fysieke en financiële ondersteuning en promotie bij de handel en bij evenementen
• Producent Van der Poel heeft vaak BGO kaas gepromoot, o.a. op de website van Hoeve Waterrijk;
• Producent Captein voert voortdurend promotie via de verkoop in de eigen boerderijwinkel;
• Anne-Wies van Oosten heeft op haar eigen bedrijfswebsite artikelen geplaatst ter promotie van
BGO www.anne-wies.nl/boeren-goudse-oplegkaas (o.a. Bourgondisch lifestyle);
• Op 15 en 16 juni 2018 hadden de SF Presidia Boeren Leyden Traditioneel en Boeren Goudse
Oplegkaas een gezamenlijke kraam op het “10 jaar Citta Slow” evenement van Midden-Delfland;
• Het bestuur heeft financiële steun verleend aan een BGO-kaaspromotie-actie van Kaashandel
Remijn tijdens de Vakbeurs Foodspecialiteiten op 1-2 oktober 2018 in Houten;
• Carla Wijnnobel heeft geholpen bij de promotie van BGO op de Folie Culinaire in Maastricht op 810 oktober 2018, samen met Henk Hoogakker van het SF Presidium Limburgse stroop;
• Er is een nieuwsbericht geplaatst op de website van de Stichting BGO, nadat Van der Poel ‘zilver’
had gewonnen op de wereld kaasproeverij in Noorwegen.
• Joris Bijdendijk, topchef bij Rijks® noemde in de kersteditie van ‘Delicious’ de BGO in een artikel
(met recept). Via Twitter en Facebook hebben wij daarvoor reclame gemaakt.
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Licentie thema’s Slow Food [SF] Presidia Logo® en Beschermde Oorsprongs-Benaming (BOB)®
• Vanwege de statuten heeft het bestuur het thema SF Presidia Logo® gekoppeld aan het traject
voor de invoering van een Beschermde Oorsprongs-Benaming (BOB) voor ‘Oplegkaas’ (m.n. BGO).
• Begin 2018 hebben de Presidium-leden werkbezoeken aan elkaar gebracht, waarbij ook affineurs
aanwezig waren. Aan de hand van die bezoeken zijn alle inhoudelijke punten doorgenomen om
een BOB-aanvraag op te stellen, om het SF Presidium BGO productieprotocol te actualiseren en
om de drie-partijen-samenwerkingsovereenkomst op technisch-inhoudelijke punten te herzien.
• Van deze werkbezoeken heeft het bestuur inhoudelijke bezoekverslagen gemaakt.
• (Opmerking: in 2017 waren er al onderlinge werkbezoeken afgelegd aan de beide affineurs.)
• Het bestuur wilde in 2018 graag een gedegen advies over toevoegmiddelen bij de kaasbereiding
laten opstellen. Het is echter niet gelukt om de adviesopdracht te (laten) formuleren.
• Het bestuur heeft gezorgd voor het maken van een concept voor een BOB-aanvraag. Dat is begin
mei 2018 voorgelegd aan de BGO producenten, maar nog niet met hen (of anderen) besproken.
• I.v.m. de BOB-aanvraag heeft het bestuur in 2018 enkele malen telefonisch en Email contact gehad
met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat heeft nog geen vervolg gehad.
Statutenwijziging
In eerdere jaren had het bestuur zich al vaker bezonnen op de taken volgens de statuten en de driepartijen-samenwerkingsovereenkomst met het SF Presidium BGO en de affineurs. Het bestuur had
geconcludeerd, dat de werkzaamheden niet (langer of precies) meer overeenkomen met wat daarin
staat. Vanaf de tweede helft van 2018 is er intensief contact geweest met de notaris om nieuwe
statuten op te stellen en met belanghebbenden af te stemmen (SF Presidium BGO en SFNL-bestuur).
Opmerking: de nieuwe SBGO-statuten zijn half februari 2019 bij de notaris gepasseerd.
1.3

Activiteiten in relatie tot de drie-partijen-samenwerkingsovereenkomst

Eigenlijk is er geen sprake van één samenwerkingsovereenkomst met drie partijen, maar van twéé
gelijkluidende drie-partijen-samenwerkingsovereenkomsten, tussen SBGO, SF Presidium BGO en elke
affineur apart. Dit maakt de onderlinge communicatie en informatiedoorstroming soms complex.
Actualisatie drie-partijen-samenwerkingsovereenkomst
De actualisatie van de drie-partijen samenwerkingsovereenkomst met de affineurs is in 2018 diverse
malen ter sprake geweest in allerlei overleggen, maar niet tot conclusies voor voltooiing gekomen.
Slack en websiteformulier
In 2018 is eerst geprobeerd om kwaliteitsbeheer op te zetten via het web programma Slack. Voor het
beoogde doel was het systeem echter onoverzichtelijk. Daarom is het gebruik van Slack weer gestaakt.
Eind 2018 is aan de websitemanager de opdracht gegeven om de SBGO-website geschikt maken voor
de toelevering van informatie voor het kwaliteitsbeheer. Dit lijkt betere perspectieven te bieden.
Frisse start voor een nieuw bestuur
Na ruggenspraak met de BGO producenten heeft het bestuur besloten om na de vaststelling van het
jaarverslag 2018 als geheel af te treden en een voltallig nieuw SBGO-bestuur van minimaal 3 personen
te willen (laten) benoemen. Er wordt nog gezocht naar kandidaten.
1.4

Vermeldenswaardigheden

Nieuwe vermeldingen 2018 in boeken en wetenschap
2018 Presidium leden
Betty Koster
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Boek: Hollandse kaas

Oorkondelijst 2018
07-11-2018
Van der Poel
15-03-2018
Van der Poel
15-03-2018
Captein
15-03-2018
Van der Poel
15-03-2018
Captein

2.

Zilver
1e plaats
Goud
Brons
Brons

World Cheese Award, Bergen, Noorwegen
Cum Laude (Goud-cat.) “Oude Goudse kaas”
Cum Laude “Oude Goudse Kaas”
Cum Laude “Overjarige kaas”
Cum Laude “Overjarige kaas”

Vooruitblik 2019

Suggesties voor het nieuwe bestuur van de Stichting BGO
• De SBGO website geheel vernieuwen en een meer professionele uitstraling geven;
• Alsnog werkgroepjes instellen voor een beter gedragen basis en evaluatie van het financiële beleid
en/of de opzet en van een degelijk kwaliteitsbeheersysteem;
• Vergaande samenwerking of Stichtingen-fusie (?) met de Stichting Boeren Leyden Traditioneel;
• Geschillenbepaling en –commissie opnemen in de drie-partijen-samenwerkingsovereenkomst;
• Evalueren verbindingslijn via SFNL/ AvdS Cie met licentiehouder (SF Foundation for Biodiversity);
• Opnieuw proberen adviesvraag te formuleren voor deskundige in bereidings- en toevoegmiddelen,
t.b.v. rapportage vóór het Slow Cheese Symposium in Bra, Italië (eind september 2019).
Suggesties voor versterking van het SF Presidium BGO
• Eind 2018 is aan een derde producent toegezegd, dat het de Stichting BGO begin 2019 (opnieuw)
komt praten over directe toetreding tot het SF Presidium BGO;
• Vergaande samenwerking of Presidia-fusie (?) met het SF Presidium Boeren Leyden Traditioneel;
• Nadenken over toetreding van extra affineur;
• Opzet/versterking klantenbinding en handel van BGO-producenten met consumenten, via lokale
netwerken en/of internet-relaties, en/of de detailhandel (bijv. via het ‘VersTrade’ platform).
Belangrijke data in 2019
7 en 14 maart 2019
20 april 2019
9 juli 2019
herfst? 2019
16-22 september 2019

Cum Laude keuring en Awards voor Boerenkaasbereiders, Bodegraven;
Raw Milk Cheese Appreciation Day (promotie vanuit Oldways, USA);
Stichting BGO bestaat officieel 10 jaar;
Sensationkaas, Gouda;
Tweejaarlijkse internationale Slow Cheese evenement in Bra (Italië), met
als Symposium thema: kaasbereidings- en toevoegmiddelen;
23-25 september 2019 Gastvrij Rotterdam;
30 sept.- 1 okt. 2019 Vakbeurs Foodspecialiteiten Houten.

Overige aandachtspunten:
• Aanwijzen of oprichten van een producentenvereniging voor de BOB-aanvraag ‘Oplegkaas’;
• Met evt. andere producenten van oplegkaas is afstemming nodig i.v.m. de BOB-aanvraag.
2.2

Werkplan 2019

Vanwege de te verwachten bestuursoverdracht zullen de activiteiten van SBGO voor 2019 pas in de
loop van het voorjaar van 2019 worden vastgesteld in een werkplan met begroting.

3.

Organisatie

Stichting Boeren Goudse Oplegkaas zetelt officieel in Gouda. De Stichting heeft niet de status van een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), maar heeft geen winstoogmerk.
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3.1

Bestuur

SBGO bestuursleden zijn lid van Slow Food en dragen actief het gedachtengoed uit over lekker, puur
en eerlijk, lokaal en traditioneel voedsel. Zij zijn onbezoldigd vrijwilliger en hebben geen zakelijke of
persoonlijke belangen bij het product, of nauwe familiebanden met de producenten.
Het bestuur is onafhankelijk in zijn beslissingen en heeft minimaal 3 bestuursleden, die onderling de
functies verdelen die in het procedureboek zijn genoemd. Deze functies mogen zij combineren.
Huidige bezetting van het bestuur per 31-12-2018
Penningmeester:
Aart Berkouwer (tevens waarnemend secretaris)
Bestuurslid Kwaliteit:
Monica Commandeur (tevens waarnemend voorzitter)
Afgetreden bestuursleden in de loop van 2018
Voorzitter-secretaris:
Per 28-06-2018
Bestuurslid handelsbevordering:
Per 01-07-2018

3.2

Anne-Wies van Oosten
Carla Wijnnobel (tevens secretaris)

Zakelijke en sociale relaties

Drie partijen samenwerkingsverband: Stichting BGO, SF Presidium BGO en affineurs
Het bestuur is verantwoordelijk voor de drie-partijen samenwerkingsovereenkomst(en), waarin de
deelname van de affineurs aan de BGO-licentie is vastgelegd in hun relatie tot het SF Presidium BGO.
Slow Food
De regionale SF vereniging Het Groene Hart verbindt het Presidium BGO met Slow Food in de lokale
omgeving. Slow Food Nederland draagt zorg voor de lijnverbinder met de internationale SF Foundation
for Biodiversity inzake licentie kwesties. Ons bestuur heeft daarin een taak als Presidiumcoördinator.
Eigen handelsmerk
Boeren Goudse Oplegkaas [BGO] is sinds 2006 bij het Benelux bureau voor intellectueel eigendom
(BIOP) geregistreerd als ‘handelsmerk met beeldmerk’.
Website en sociale media
Website: www.boerengoudseoplegkaas.nl ; Email adres: contact@boerengoudseoplegkaas.nl
Facebook: www.facebook.com/BoerenGoudseOplegkaas; Twitter: < oplegkaasBGO >

4.

MVO-aspecten en Jaarrekening 2018

De stichting bevordert Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in het drie-partijensamenwerkingsverband met de BGO producenten en de affineurs aan de hand van de volgende pijlers:
 De beginselen van Slow Food m.b.t. Presidia: lekker, puur, eerlijk, lokaal, traditioneel voedsel; met
sterke (lokale) sociale klantenbinding voor levering en consumptie (voedselweb of-buurtschap);
 De vijf beginselen van duurzaamheid van de VN: People, Planet, Prosperity, Peace & Partnership;
 Diverse van de 17 Duurzaamheidsdoelen (SGD’s) van de Verenigde Naties, voor zover relevant.
Van de jaarrekening en de samenvatting kaasverloop 2018 zijn aparte verslagen gemaakt. Deze zijn
doorgesproken met de kascommissie, waarvan eveneens een verslag is opgesteld.

4

