
 

JAARVERSLAG 2019 
 
In 2019 vierde Slow Food wereldwijd zijn dertigjarig bestaan. Wat is er veel 
gebeurd in die jaren, ook in Nederland! Dat “good, clean en fair” nu breed wordt 
omarmd, daar heeft Slow Food veel aan bijgedragen. We kijken vaak kritisch naar 
onszelf, maar laten we niet vergeten dat er ook veel te vieren valt.  
 
In 2019 is er een strategie voor Slow Food Nederland geformuleerd die een lange 
termijn basis vormt voor onze landelijke activiteiten. De communicatie via 
nieuwsbrieven en social media kreeg met Saskia Littooij vaste en regelmatige 
vorm; een vrijwillige redactie heeft opnieuw aansprekende digitale 
content(verhalen) gemaakt. Wij ontwikkelden een unieke culinaire kalender om 
de rijkdom van Nederlandse seizoensproducten onder de aandacht te brengen 
bij een breder publiek (o.a. d.m.v. advertenties in Foodies magazine). De kalender 
werd cadeau gedaan aan eigen leden en in 2019 wij verkochten bijna 70 stuks aan 
niet-leden via onze nieuwe webshop. Wij runden onze eerste betaalde 
advertentiecampagnes via social media (Facebook en Instagram), waardoor wij 
bijna 170.000 extra personen hebben bereikt met berichtgeving over de Europese 
verkiezingen en onze culinaire kalender. Zie bijlage voor een jaaroverzicht 
communicatie cijfers.  
 

Politiek op ideeën brengen voor een beter voedselsysteem 
Begin 2019 hebben we kennis gemaakt met leden van de Vaste Kamercommissie 
LNV en in het kader van de Provinciale Verkiezingen hebben we samen met 
Voedsel Anders voorstellen voor een Provinciale Voedselagenda opgesteld en 
naar de provinciale staten gestuurd. Op 20 maart liepen we met een grote groep 
SF’ers en SFYN’ers mee in de klimaatmars in Amsterdam.  



 

 

Samenwerken met andere organisaties 
De samenwerking met andere organisaties is verder geconsolideerd. In oktober 
hebben we een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Dutch Cuisine en 
in november hebben we in november samen met SZH en CGN een inspiratiedag 
over werken met zeldzame rassen en gewassen georganiseerd. En tenslotte 
hebben we in het kader van het 30-jarig bestaan van Slow Food op 10 december 
een vruchtbare bijeenkomst gehad met mensen van SFYN, Dutch Cuisine, 
Voedsel Anders, Greenpeace, Task Force Korte Ketens, Voedselbossen en 
Stichting Streekeigen Producten Nederland. SZH en Velt zouden er ook bij zijn, 
maar moesten helaas afzeggen.  
Samen met SZH, Voedsel Anders, Stichting Streekeigen Producten Nederland, 
SFYN en de WUR hebben we een voorstel voor een project Voedsel Op Maat 
ingediend bij Topsectoren. Hoewel het zeer interessant werd gevonden is het nog 
niet gehonoreerd en kijken we nu hoe het met een aanpassing dit jaar opnieuw 
kans kan maken,  
 
Investeren in relaties heeft eind 2019 tevens geleid tot een samenwerking met het 
Ministerie van LNV, de provincies en NBTC Holland Marketing om een stand op de 
Grüne Woche in Berlijn jl januari (2020) te organiseren. Met het concept Taste the 
Dutch Masters hebben in tien dagen tijd zo’n dertig Dutch Masters met hun 
meesterstukken in Berlijn op de stand hun verhalen verteld en hun producten 
laten proeven. Daaronder 6 presidiumleden, 23 Ark van de Smaak producten en 
een team van Slow Food vrijwilligers om het verhaal van Slow Food te vertellen. 
We wonnen de prijs voor beste presentatie op het Holland paviljoen, kregen 
honderden enthousiaste mensen op de stand, waaronder een groep journalisten 
en een groep diplomaten. Er is ook veel media-aandacht voor geweest.  Al met al 
een succes dat zeer waarschijnlijk een gevolg gaat krijgen.  

 



 

 

Lokale en regionale communities 
Regionaal gebeurden er ook mooie dingen. Slow Food NL, Rotterdam, Den Haag 
en Groenen Hart organiseerden samen een streekmarkt in Schipluiden. Slow 
Food Brabant co-organiseerde een Boergondische Markt als vervolg op het 
project Van Brabantse Grond. De Ark van de Smaak was daar ook bij aanwezig. 
Slow Food Achterhoek organiseerde de Week van de Achterhoekse Kaas. Bij Slow 
Food Utrecht vierde het professionals netwerk zijn 10-jarig bestaan en vele andere 
communities organiseerden mooie activiteiten. 

 
We zien ook dat regionale en lokale communities met problemen kampen. Zo 
blijft het lastig om bestuursleden te vinden en om de energie te vinden om 
activiteiten te organiseren, waar soms maar weinig mensen op af komen. We 
werken daarom verder aan de transitie van Slow Food, met nieuwe vormen van 
betrokkenheid. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Zo is er nu een 
mogelijkheid om naast regionale communities ook thematische communities 
met een specifiek doel op te richten. De eerste daarvan is de Slow Food Tuinen in 
Afrika Community Nederland.  
 

Slow Food Youth Network 
Het Slow Food Youth Network nam na drie jaar 
afscheid van Jorrit Kiewik als directeur. Lianne de Bie 
(voormalig voorzitter van SFYN Utrecht) werd 
aangesteld als zijn opvolger. SFYN organiseerde in 
2019 alweer de tiende editie van de SFYN Academie 
en vierde dit met haar alumni tijdens het jaarlijkse 
Alumni Weekend.  
 
Daarnaast organiseerde zij voor jonge 
voedselondernemers een reeks workshops onder de 
naam Food Pioneers, versterkte zij het netwerk van  



 

 

Voedselveranderaars via de derde editie van de Food100 en organiseerde zij 
diners om jongeren en boeren bij elkaar te brengen met Boer Bistro.  
Om internationale samenwerking te stimuleren en het netwerk te vergroten 
organiseerde ze in september in samenwerking met andere Europese SFYN’s een 
SFYN Europe meeting in München. Regionaal werden er in de verschillende SFYN 
regio’s ook dit jaar weer eat-ins, food cafes, filmavonden, food tours en lezingen 
georganiseerd.  

Ark van de Smaak, Presidia en Chefs Alliantie 
Aan het begin van 2019 is een evaluatie geweest met voormalig voorzitter Peter 
Brul. Hieruit kwam naar voren dat de Ark van de Smaak producten meer een 
werkelijkheid moeten worden, voor consumenten en voor chefs. In 2019 is hier 
werk van gemaakt. Ark van de Smaak producten kwamen uitgebreid aan bod in 
de nieuwsbrief, op de website van Slow Food en op de Culinaire Kalender. Tevens 
is de verbinding van de Ark van de Smaak commissie met de Chefs Alliantie 
verbeterd en is een project gestart met hulp van Rutger van Soelen en 2 leden 
van SFYN om de beschikbaarheid van producten voor chefs te bevorderen. In 2019 
is vanuit de UNISG het boek ‘Ark of Taste Atlas Netherlands’ gestart. De teksten 
zijn nagekeken door de commissie leden. In 2020 komt dit boek digitaal en 
mogelijk in print beschikbaar. 

 
Opgenomen in de Ark van de Smaak voor Nederland: 4 nieuwe zoete appel 
soorten, groei naar 97 producten totaal in 2019 en 1 presidium erbij, van de Warme 
Stokers. 
Evenementen: 23-24 januari Bio Beurs in Zwolle, 20-23 september Cheese in Bra, 
4 oktober Boergondische markt, 23 oktober Zoete appels proeverij in 
Frederiksoord.  



 

 

Internationaal 
Dit is het jaarverslag van Slow Food Nederland, maar wij maken allen natuurlijk 
ook deel uit van de internationale Slow Food beweging. Om een beeld te krijgen 
van wat er op internationaal niveau allemaal gedaan wordt, raden we aan het 
Annual Report eens te bekijken. Dat van 2019 komt uit in juni 2020, maar dat van 
2018 geeft een mooie inkijk in wat de Slow Food beweging wereldwijd betekent.  
 
https://www.fondazioneslowfood.com/wp-
content/uploads/2019/10/ENG_Annual_Report_SF_2018_OK.pdf 

Dank! 
Met alle positieve ontwikkelingen zien we een nieuw elan voor Slow Food in 
Nederland ontstaan. Tegelijkertijd loopt het ledental nog altijd langzaam maar 
gestaag terug. In 2019 hadden we 261 opzeggers en 129 nieuwkomers, waardoor 
we nu per eind 2019 2298 leden hebben, waarvan 418 bij SFYN. 
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 er ook in 2019 
weer met lidmaatschap en/of vrijwillige keiharde inzet dagelijks aan bijdraagt! 
 
 
 
 



 

 

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 2019 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 is dit het bestuurslid voor communicatie. 

2. Jaarlijks dient tevens opgegeven te worden welke personen en bedrijven toegang 
hebben gekregen tot de persoonsgegevens. Over 2019 betreft het hier de 
bestuursleden van Slow Food Nederland, voor zover ze een AVG-verklaring 
hebben ondertekend, een communicatiemedewerker van SFYN (verklaring 
ontvangen) en de AVG-coördinatoren van de communities Achterhoek, Brabant, 
Gooi, Eem en Vecht, Grachtengordel, Groene Hart, IJsselvallei, Limburg, De 
Perelaar, Rijnzoet, Rotterdam, Utrecht, SFYN Brabant, Utrecht en Nederland. Alle 
coördinatoren hebben een AVG-verklaring ondertekend. Geen toegang hadden 
per eind 2019 de communities Amsterdam, Haarlem, Noord-Nederland, Twente en 
Zwolle. Herhaalde verzoeken hebben niet tot reactie geleid. Deze communities 
hadden over 2019 geen inzicht in hun ledenlijsten en opzeggingen. 

3. Alleen All United bv heeft als bedrijf toegang  tot onze persoonsgegevens. Met Alle 
United bv heeft Slow Food Nederland een verwerkerscontract 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/. 

Over 2019 zijn geen inbreuken of datalekken geconstateerd. Het bestuur heeft op 
haar vergadering van 4 april de handhaving van de privacyregels bij Slow Food 
Nederland geëvalueerd en geen onregelmatigheden gezien. 
 



FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019 

Balans 

ACTIVA 2019  2018 
Banktegoeden 41.211 64,854 
Vorderingen 14.461 8,765 
Voorraad Materiaal 359 
Totaal Activa 55.672 73.983 

PASSIVA 
Eigen Vermogen 40.351 43,715 
Reserveringen 15.000 
Schulden 8.961 18.632 
Totaal Passiva 49,312 77.347 

JAARRESULTAAT 6,360 -3.364

Verlies- en Winstrekening 
BATEN 2019 BEGROTING 2018 
Contributies en donaties 111.083 112.500 117.500 
Sponsors en subsidies 2.350 2.500 5.395 
Verkoop 995 995 
Evenementen en projecten 3.199 
Overige inkomsten 365 5 583 
Totaal Inkomsten 114.794 115.005 126.677 

LASTEN 
Vaste Lasten 94.947 107.700 104.187 
      Afdrachten 54.943 60.000 58.915 

      Administratieve Lasten 8.219 7.450 10.392 

      Bestuurslasten       7.905 16.250 11.275 

      Personeel 23.880 24.000 23.605 

Variabele Lasten 12.741 25.850 25.690 
      Communicatie 10.872 7.700 20.979 

     Activiteiten en Evenementen 1.869 7.500 4.711 

Overige Lasten 13 
Inkoop 747 150 
Totaal Uitgaven 108.435 133.550 130.040 

JAARRESULTAAT 6.360 -18.545 -3.363
* In de totalen kunnen afrondingsverschillen voorkomen.




