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VOORWOORD 
Ook in 2018 is er weer een hoop gebeurd: er is een communicatiestrategie opgesteld; 
we hebben de eerste stappen gezet op weg naar een overall strategie voor Slow Food 
Nederland; onze aanwezigheid op social media is sterk verbeterd; de maandelijkse 
nieuwsbrief is goed op gang gekomen en wordt goed gelezen;  de vrijwillige redactie 
kwam met  regelmaat met goede verhalen over onze koks, producenten en producten; 
we zijn aan de slag gegaan met de transitie van Slow Food en het verder ontwikkelen 
van nieuwe vormen van betrokkenheid; we hebben de privacywetgeving ingevoerd (zie 
bijlage voor de jaarlijkse verslaglegging); we hebben kennisgemaakt en samenwerking 
gezocht met andere organisaties; in juni zette SFNL in samenwerking met SF Rotterdam, 
Groene Hart en Den Haag een streekmarkt neer in Midden-Delfland en samen met 
SFYN organiseerden we een talkshow op Wereld Voedsel Dag.  

Het is jammer genoeg niet gelukt om extra gelden via fondsen binnen te halen, 
ondanks dat we daar veel energie in hebben gestoken. Ook het ledenaantal loopt nog 
altijd terug. In 2018 hadden we 345 opzeggers en 155 nieuwkomers, waardoor we nu 
2441 leden hebben, waarvan 424 SFYN.  

BESTUUR EN  MEDEWERKERS 
Binnen het bestuur moesten we het een paar maanden zonder secretaris stellen en 
kreeg Lonneke Rhodens een nieuw baan, die moeilijk te combineren was met haar 
bestuursfunctie. Daarnaast stopte Kees Both na vele jaren als ledenadministrateur en 
Hilde Segond von Blanchet als communicatiemedewerker.  

Gelukkig konden we in juni Geert Veenendaal als nieuwe secretaris benoemen en 
vonden we Laura Paap als opvolger van Lonneke. Het werk van Kees werd 
overgenomen door medewerkers van All United en Saskia Littooij ging voortvarend aan 
de slag als opvolger van Hilde. Saskia is in dienst van SFYN. Saskia doet de 
communicatie via social media en via de maandelijkse nieuwsbrief. Eind 2017 is een 
totaal vernieuwde website gelanceerd. In 2018 is er veel tijd gaan zitten in het 
verhelpen van kinderziektes en in het ondersteunen van communities in het leren 
omgaan met het nieuwe systeem.  

ONDERSTEUNING REGIONALE ACTIVITEITEN 
In 2018 ondersteunden we de lokale en regionale communities financieel met een 
bijdrage van 6 euro per lid (of voor jeugdleden 3 euro per lid) plus een vaste bijdrage 
van 350 euro per community. De communities organiseren daarmee regionaal en lokaal 
activiteiten voor leden en niet-leden, alsook evenementen waar mensen kennis kunnen 
maken met Slow Food en zich kunnen aansluiten bij de beweging. Op de website is 
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voor elke community een pagina ingericht waarmee ze deze activiteiten kunnen 
promoten.  

Zo ontwikkelde Slow Food Achterhoek een handige 'Liever Lokaal gids' met tips over 
lokale pareltjes uit het Oosten van het land en presenteerde Slow Food Brabant het 
boek Van Brabantse Grond, een samenwerkingsproject waarin recepten van culinaire 
studenten zijn gebundeld met verhalen van boeren en producenten uit de regio. Oók 
Slow Food Utrecht stond in de schijnwerpers en vierde het 10-jarig jubileum van het 
Slow Food Utrecht Professionals netwerk. Slow Food Rotterdam & Slow Food Den Haag 
sprokkelde ingrediënten bij elkaar tijdens diverse culinaire fietstochten.  

Slow Food Zwolle en Slow Food Limburg faciliteerden in april, resp. in oktober zeer 
waardevolle en zonnige Community Leiders Vergaderingen (CLV’s). Daar zijn ervaringen 
uitgewisseld en is gesproken over de noodzakelijke transitie van Slow Food in 
Nederland en de versterking van de beïnvloeding van de politiek op gemeentelijk en 
provinciaal niveau. Voor beide onderwerpen zijn werkgroepen in het leven geroepen.  

Na vele jaren van succesvolle actie, besloot Slow food Texel zichzelf al vereniging op te 
heffen. Ook Slow Food Haarlem heeft die intentie uitgesproken.  

SLOW FOOD YOUTH NETWORK 
Het Slow Food Youth Network timmerde hard aan de weg met projecten als de SFYN 
Academie, Food Pioneers en “Als Warme Broodjes”. Wereldwijd was World Discosoup 
Day een groot succes en liet SFYN zich ook goed horen op de Salone Del Gusto/Terra 
Madre. Een groep SFYN’ers en Maarten van SF NL fietsten naar Turijn om een statement 
over klimaatverandering te maken. Inmiddels is ook het hoofdkantoor van SFYN 
International in Utrecht gevestigd. Jorrit Kiewik, directeur van SFYN, deed actief mee 
aan de ronde tafels ter voorbereiding van de Visie van Minister Schouten van LNV. 
Regionaal organiseerden SFYN communities vele aansprekende activiteiten.  

ARK VAN DE SMAAK EN CHEFS ALLIANTIE 
De Ark van de Smaak Commissie verzamelt en beoordeelt nominaties voor Ark van de 
Smaak producten indraagt ook zelf kandidaten voor. In 2018 hebben ze zich toegelegd 
op peren en appels. De Ark van de Smaak Commissie begeleidt tevens de oprichting 
van presidia en begeleidt bestaande presidia waar nodig. De Ark van de Smaak 
Commissie organiseerde het “nationale perendiner” en deed een appelproeverij, om te 
bepalen wel peren resp. appels in de Ark van de Smaak worden opgenomen. De Ark 
organiseerde tevens een kreeftenproeverij, waar de Oosterschelde kreeft glansrijk als 
smakelijkste uit te bus kwam.  
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https://www.facebook.com/slowfood8erhoek/?__tn__=K-R&eid=ARBcUpxBti7PpQrHggr40RWxTCHQ5w0KqxuDuZmPwCcDuxZzRgpaixGrzZg7RSVxih5DxCqcdr9rtqa-&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARBisOmfSzI6lqTqvtGP7_INCwBC_fdOsjIpc3QNgpsNdDQH95mALT2MxSr-aql6yAiqJUSGj_GrrKzaBe95mma-kgQYh2U7PsQqVoWhizC6aHc2ZNf9-8cayFZxYvf-l1KhvlXaiynKVR1CSE2-sqHwBj_UbFzGZnn3OTkF4G3-YHZM8I6euxLfTWvd3_aVa90_G5h1dbMUt-ABonZ07ZnK4c5bbsi3yHj1F0Z-ovfff9Azu0mQ8OAylWv4YiQ5JRbDaQpaQJyM3r6w51RDHPbl41qquEcFl9v2OLBE91DedcNBHAzdOXUWrNKY-ncNITDQ6OBGy5rTDoMmFIfopFcbqA
https://www.facebook.com/slowfood.brabant/?__tn__=K-R&eid=ARAa16S7zQta0FZGdtegLywVWIXU7RJNSJThMe6YZCAeUrGT4igywBxsqlKY-U6MJ2fxhxlxvu_LwsXW&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARBisOmfSzI6lqTqvtGP7_INCwBC_fdOsjIpc3QNgpsNdDQH95mALT2MxSr-aql6yAiqJUSGj_GrrKzaBe95mma-kgQYh2U7PsQqVoWhizC6aHc2ZNf9-8cayFZxYvf-l1KhvlXaiynKVR1CSE2-sqHwBj_UbFzGZnn3OTkF4G3-YHZM8I6euxLfTWvd3_aVa90_G5h1dbMUt-ABonZ07ZnK4c5bbsi3yHj1F0Z-ovfff9Azu0mQ8OAylWv4YiQ5JRbDaQpaQJyM3r6w51RDHPbl41qquEcFl9v2OLBE91DedcNBHAzdOXUWrNKY-ncNITDQ6OBGy5rTDoMmFIfopFcbqA
https://www.facebook.com/vanBrabantsegrond/?__tn__=K-R&eid=ARDDrx0LTQNqrthylYus4ruz98fgMbYFNcHtE8MNE11qQP66UqTTfL5d1XM8yQlT_1eq5FoThrGffs4B&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARBisOmfSzI6lqTqvtGP7_INCwBC_fdOsjIpc3QNgpsNdDQH95mALT2MxSr-aql6yAiqJUSGj_GrrKzaBe95mma-kgQYh2U7PsQqVoWhizC6aHc2ZNf9-8cayFZxYvf-l1KhvlXaiynKVR1CSE2-sqHwBj_UbFzGZnn3OTkF4G3-YHZM8I6euxLfTWvd3_aVa90_G5h1dbMUt-ABonZ07ZnK4c5bbsi3yHj1F0Z-ovfff9Azu0mQ8OAylWv4YiQ5JRbDaQpaQJyM3r6w51RDHPbl41qquEcFl9v2OLBE91DedcNBHAzdOXUWrNKY-ncNITDQ6OBGy5rTDoMmFIfopFcbqA
https://www.facebook.com/SlowFoodUtrecht/?__tn__=K-R&eid=ARB9kNAF6j9aetWKXdkmrQWsVMa_s9t0pPba0aTN5XqkFu4lKmBBJL7vY3JWuzehS6DCn3gvkmrqpflR&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARBisOmfSzI6lqTqvtGP7_INCwBC_fdOsjIpc3QNgpsNdDQH95mALT2MxSr-aql6yAiqJUSGj_GrrKzaBe95mma-kgQYh2U7PsQqVoWhizC6aHc2ZNf9-8cayFZxYvf-l1KhvlXaiynKVR1CSE2-sqHwBj_UbFzGZnn3OTkF4G3-YHZM8I6euxLfTWvd3_aVa90_G5h1dbMUt-ABonZ07ZnK4c5bbsi3yHj1F0Z-ovfff9Azu0mQ8OAylWv4YiQ5JRbDaQpaQJyM3r6w51RDHPbl41qquEcFl9v2OLBE91DedcNBHAzdOXUWrNKY-ncNITDQ6OBGy5rTDoMmFIfopFcbqA
https://www.facebook.com/slowfoodrotterdam/?__tn__=K-R&eid=ARArV-VwnU1ZxoeuC-mJQe3JYK4C0LvFPPleIDPJSMp7b8qBC2oOrRPanXs41qzASK68wsQzaimZGHGJ&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARBisOmfSzI6lqTqvtGP7_INCwBC_fdOsjIpc3QNgpsNdDQH95mALT2MxSr-aql6yAiqJUSGj_GrrKzaBe95mma-kgQYh2U7PsQqVoWhizC6aHc2ZNf9-8cayFZxYvf-l1KhvlXaiynKVR1CSE2-sqHwBj_UbFzGZnn3OTkF4G3-YHZM8I6euxLfTWvd3_aVa90_G5h1dbMUt-ABonZ07ZnK4c5bbsi3yHj1F0Z-ovfff9Azu0mQ8OAylWv4YiQ5JRbDaQpaQJyM3r6w51RDHPbl41qquEcFl9v2OLBE91DedcNBHAzdOXUWrNKY-ncNITDQ6OBGy5rTDoMmFIfopFcbqA
https://www.facebook.com/slowfooddenhaag/?__tn__=K-R&eid=ARBW8vfe0xEB5G0H-425Wcq-YpBIjA-CE4GnfzYYmoIfIMWpXs6zbbMmYMwyUMsBgYr0c0qCdHB15hEb&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARBisOmfSzI6lqTqvtGP7_INCwBC_fdOsjIpc3QNgpsNdDQH95mALT2MxSr-aql6yAiqJUSGj_GrrKzaBe95mma-kgQYh2U7PsQqVoWhizC6aHc2ZNf9-8cayFZxYvf-l1KhvlXaiynKVR1CSE2-sqHwBj_UbFzGZnn3OTkF4G3-YHZM8I6euxLfTWvd3_aVa90_G5h1dbMUt-ABonZ07ZnK4c5bbsi3yHj1F0Z-ovfff9Azu0mQ8OAylWv4YiQ5JRbDaQpaQJyM3r6w51RDHPbl41qquEcFl9v2OLBE91DedcNBHAzdOXUWrNKY-ncNITDQ6OBGy5rTDoMmFIfopFcbqA
https://www.facebook.com/slowfoodlimburg/?__tn__=K-R&eid=ARBOS0bD0Gp8apR-f5oA162SDvYQ3FrzddDKs6dqQeWtyrUM6ImEg7sE4_s5ila3a_eN1J1HsOxwNj3B&fref=mentions&__xts__%255B0%255D=68.ARBisOmfSzI6lqTqvtGP7_INCwBC_fdOsjIpc3QNgpsNdDQH95mALT2MxSr-aql6yAiqJUSGj_GrrKzaBe95mma-kgQYh2U7PsQqVoWhizC6aHc2ZNf9-8cayFZxYvf-l1KhvlXaiynKVR1CSE2-sqHwBj_UbFzGZnn3OTkF4G3-YHZM8I6euxLfTWvd3_aVa90_G5h1dbMUt-ABonZ07ZnK4c5bbsi3yHj1F0Z-ovfff9Azu0mQ8OAylWv4YiQ5JRbDaQpaQJyM3r6w51RDHPbl41qquEcFl9v2OLBE91DedcNBHAzdOXUWrNKY-ncNITDQ6OBGy5rTDoMmFIfopFcbqA


De Commissie Chefs Alliantie testte een nieuwe lidmaatschapsvorm voor de Alliantie 
uit, met verschillende vormen van lidmaatschap. Dit is ingewikkeld gebleken. Begin 
2019 evalueren we het systeem en beslissen over voortgang ervan. De Chefs Alliantie 
organiseerde tevens twee evenementen voor koks om kennis te maken met 
producenten en producten; een over vis en een over kaas.  

INTERNATIONAAL 
Op internationaal gebied deden we actief mee aan de wereldwijde campagne “Food 
for Change” met een Eat Local Challenge en een Thank the Farmer actie; namen we 
deel aan de International Council in Nairobi en aan verschillende conference calls met 
Slow Food Europe en andere Slow Food landen over de transitie van Slow Food 
wereldwijd. Alice Waters – de vice-president van Slow Food International – ontving de 
prestigieuze Johannes van Dam prijs.  

We dragen jaarlijks 40.000 euro af aan Slow Food International, die daarmee daarmee 
wereldwijd Good, Clean & Fair Food for All promoot, projecten financiert, wereldwijde 
campagnes opzet als “Food for Change” en “advocacy werk” bij de EU in Brussel doet.  
Vanuit Slow Food Nederland onderhouden we de contacten met het hoofdkantoor in 
Bra, met het bureau in Brussel en met Slow Food bestuurders en activisten in andere 
landen. In 2018 vond de International Council (het hoogste bestuursorgaan van Slow 
Food) plaats in Kenia. SF NL heeft 2 leden in de council.  

DANK 
Zolang good, clean & fair voedsel nog niet voor iedereen beschikbaar is, blijven we ons 
er met hart en ziel voor inzetten. Veel dank aan iedereen, die daar met lidmaatschap en/
of vrijwillige keiharde inzet dagelijks aan bijdraagt!  
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2018 IN BEELD 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2018 OP EEN RIJTJE 
• Tientallen lokale Slow Food activiteiten georganiseerd door de communities 
• Samen met SF Rotterdam, Groene Hart en Den Haag een streekmarkt in Midden-Delfland 

georganiseerd 
• Communicatie geconsolideerd (maandelijkse nieuwsbrief, communicatiestrategie, 

Facebook ea social media, redactie op dreef) 
• Start met PR (samenwerking met Elle Eten, overleg over magazine met Dutch Cuisine, SPN 

en over een samenwerking met Bouillon) 
• Politiek (Joris Bijendijk wordt uitgenodigd door Minister Schouten en Geert Burema gaat 

mee)  
• Nieuw lidmaatschapsmodel Chefs Alliantie getest (evaluatie en besluit voortgang begin 

2019)  
• Internationale Food for Change campagne ondersteund via social media 
• Slow Food International Congress in Kenia actief bijgewoond (verder gesproken over en 

werkgroepen gestart over nieuwe communities, communicatie en sponsoring)  
• Slow Europe (European Day of Action in Brussel bijgewoond; conference calls in 

werkgroepen) 
• Kennismakingsgesprekken met Voedsel Anders, Transitie Coalitie Voedsel, Velt, Henk 

Renting (R|UaF), Herman Wijffels, Biobeurs organisatie, Permanente Vertegenwoordiger 
NL bij EU - gesprekken gepland met Dutch Cuisine, Oerakker, Urgenda, leden van de 
vaste Kamercommissie LNV 

• Aangesloten bij Transitie Coalitie Voedsel en bijeenkomsten bijgewoond 
• Deelname aan Biobeurs 2019 geregeld 
• Contact met SF International en met andere Slow Food landen onderhouden; actief 

bijgedragen aan internationale werkgroepen “network” en “communicatie”; SF Europe 
Conferentie in Brussel bijgewoond 

• CLV’s en individuele contacten met communities  
• gezamenlijke talk show met SFYN op Wereld Voedsel Dag 
• begonnen aan strategie voor SF NL 
• contact met bestuur Stichting Slow Food Foundation NL  
• nieuwe secretaris benoemd: Geert Veenendaal 
• AVG regels ingevoerd  
• ledenadministratie overgebracht naar AllUnited 
• presentatie Boek Van Brabantse Grond (SF Brabant in samenwerking met anderen) 

bijgewoond 
• Nationale Perendiner; Appelproeverij en Kreeftenproeverij door de Ark van de Smaak 

Commissie 
 

Slow Food Nederland - Jaarverslag 2018 - pagina 7 van 8



BIJLAGE 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Op de ALV van 16 juni 2018 hebben de leden ingestemd met de inwerkingtreding van 
het privacyreglement van Slow Food. Om het communities de invoering makkelijker te 
maken, kunnen zij met een eenvoudige bestuursverklaring het reglement ook van 
toepassing verklaren op hun eigen community. Inmiddels hebben 8 van de 21 officiële 
Slow Food communities van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De andere 
communities kunnen inmiddels niet meer bij de (nieuwe) ledengegevens. 

Het reglement stelt een aantal eisen m.b.t. verslaglegging: 

1. Jaarlijks dient opgegeven te worden van welke programma’s gebruik gemaakt is 
voor de verwerking van ledengegevens. Over 2018 hebben we -zoals ook in 
voorgaande jaren- gebruik gemaakt van het lidmaatschapssysteem van All United bv 
uit Noordwijk, voor de afhandeling van alle ledengegevens, inclusief facturatie en 
boekhouding. Vanuit deze applicatie kunnen communities, voor zover ze voldoen 
aan de in het reglement gestelde eisen, de ledenlijsten voor hun eigen community 
downloaden. 
Voor mailings en nieuwsbrieven wordt gebruik gemaakt van het programma 
Mailchimp. Hierin zijn uitsluitend naam, e-mailadres en aangesloten community 
opgenomen. 
Beide programma’s zijn uitsluitend te openen via een inlogprocedure na verkregen 
machtiging. De machtigingen worden bij All United verleend door de AVG-
coördinator van Slow Food Nederland (de secretaris). Bij Mailchimp moet dit nog 
ingesteld worden. 

2. Jaarlijks dient tevens opgegeven te worden welke personen en bedrijven toegang 
hebben gekregen tot de persoonsgegevens. Over 2018 betreft het hier de 
bestuursleden van Slow Food Nederland, voor zover ze een AVG-verklaring hebben 
ondertekend, het aanstaande bestuurslid voor communicatie (verklaring ontvangen), 
een communicatiemedewerker van SFYN (verklaring ontvangen) en de AVG-
coördinatoren van de communities Achterhoek, Brabant, Gooi, Eem en Vecht, 
IJsselvallei, De Perelaar, Rijnzoet en Utrecht. Alle coördinatoren hebben een AVG-
verklaring ondertekend. 
Alleen All United bv heeft als bedrijf toegang  tot onze persoonsgegevens. Met Alle 
United bv heeft Slow Food Nederland een contract afgesloten. All United bv heeft 
uitgebreide regels omtrent de behandeling van persoonsgegevens. Een en ander is 
na te lezen op https://www.allunited.nl/avg/. 

3. Over 2018 zijn geen inbreuken of datalekken geconstateerd. Het bestuur heeft op 
haar vergadering van 6 februari de handhaving van de privacyregels bij Slow Food 
Nederland geëvalueerd en geen onregelmatigheden vastgesteld.

https://www.allunited.nl/avg/


 

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018 

Balans 
 
ACTIVA 2018   

 
2017 

Banktegoeden 64,854 61.701 
Vorderingen 8.765 4.069 
Voorraad Materiaal 359 359 
Totaal Activa 73.983 66.129 
   

PASSIVA   

Eigen Vermogen 43,715 52.828 
Reserveringen 15.000  
Schulden 18.632 22.413 
Totaal Passiva 77.347 75.241 
   
JAARRESULTAAT -3.364 -9.112 

Verlies- en Winstrekening 
BATEN 2018   BEGROTING   2017 
Contributies en donaties 117.500   125.000   126.094 
Sponsors en subsidies 5.395  5.000  2.058 
Verkoop 995    271 
Evenementen en projecten 3.199    1.008 
Overige inkomsten 583  100  5.580 
Totaal Inkomsten 126.677   130.100   135.011 

 
LASTEN        
Vaste Lasten 104.187  118.900  114.798 
      Afdrachten 58.915  64.500  63.606 
      Administratieve Lasten 10.392  11.950  10.710 
      Bestuurslasten       11.275  15.450  16.648 
      Personeel 23.605  27.000  23.834 
Variabele Lasten 25.690  27.000  28.527 
      Communicatie 20.979  22.000  22.255 
     Activiteiten en Evenementen 4.711  5.000  6.272 
Overige Lasten 13    236 
Inkoop 150  600  564 
Totaal Uitgaven 130.040   146.500   144.125 
        
JAARRESULTAAT -3.363   -16.400   -9.112 

*   In de totalen kunnen afrondingsverschillen voorkomen. 


