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Ook 2021 was weer een lastig jaar met veel onzekerheid. Onze flexibiliteit, 
creativiteit en leervermogen zijn flink uitgedaagd. We hebben toch een 
paar echte hoogtepunten kunnen vieren: we lanceerden het boek 'De Ark 
van de Smaak in Nederland', presenteerden onze aanbevelingen voor de 
Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en haalden mooie ideeën op met de 
“100 x 100 Challenge” voor de Ark van de Smaak. Ook communities hebben, 
ondanks alle beperkingen, positieve en inspirerende acties ondernomen. 
 
We doen hier verslag van wat er in 2021 is gebeurd binnen de vereniging 
Slow Food Nederland, ook in internationaal verband. En we delen met 
plezier een selectie van wat er in de regio’s en bij SFYN is gebeurd. De 
regionale communities en het Slow Food Youth Network zijn 
afzonderlijke verenigingen en brengen zelf verslag uit aan hun leden. 
Maar wat zou Slow Food in Nederland zijn zonder hen? 



 

Onze strategie 
 
Nog even terug: in 2019 stelden we een nieuwe strategie vast, met drie pijlers en 
een fundament. Die was vanaf dat moment leidraad voor onze activiteiten en is 
een goed raamwerk gebleken om focus aan te brengen. In 2021 lanceerde Slow 
Food International een nieuwe “call to action”, die naadloos aansloot bij ons 
“strategiehuis”. Dit zijn ze: 



 

Hoogtepunten uit het jaar van Slow Food Nederland 
 
Lancering van het boek 'de Ark van de Smaak in Nederland' 
 
In juni lanceerden we het boek De Ark van de Smaak in Nederland! Met dat boek 
vieren we de Nederlandse gastronomie en agro-biodiversiteit en werken we mee 
aan hun behoud en herstel. Het boek kreeg flink veel aandacht in de media, zowel 
in landelijke kranten, als in vaktijdschriften en online blogs. 
Wij zijn ontzettend dankbaar voor de enorme inzet die we van alle kanten hebben 
gezien. Er zijn inmiddels 400 exemplaren verkocht via onze eigen webshop en   550 
via Nederlandse boekwinkels. 

 

Van een selectie van de prachtige tekeningen die illustrator Toos Marie maakte 
voor het boek zijn hoogwaardige prints gemaakt die we ook verkopen. De 
opbrengsten van de verkoop in 2021 zijn naar het Ark van de Smaak boek van Slow 
Food Uganda gegaan. Zo geven wij het stokje door! 



 

De 100 x 100 Challenge 
 
Met de 100x100 Challenge daagden we iedereen uit om met het beste idee te 
komen om een of meer Ark van de Smaak producten onder de aandacht te 
brengen. Er kwamen zestien heel goede ideeën binnen, waaruit een jury twee 
prijswinnaars moest kiezen. Dat viel niet mee! 
 

 
De eerste prijs ging naar het idee om 100% Nederlandse tempeh van Ark van de 
Smaak peulvruchten te maken. De tweede prijs naar het idee om oude 
ambachtelijk verwerkingstechnieken voor de Twentse Landgans opnieuw te 
introduceren en aan slagers te leren. 
 

 
 
Slow Food Hubs 
 
In 2021 is een begin gemaakt met Slow Food Hubs, een netwerk van speciaalzaken 
die Ark van de Smaak en andere SF waardige producten uit een straal van 30 a 50 
km in hun omtrek gaan verkopen. Winkels zijn benaderd, producten 
geïdentificeerd, er is een eerste ontwerp voor een bestelplatform en de eerste 
afspraken zijn gemaakt over distributie. In 2022 moet dit verder vorm krijgen. 
 
In samenwerking met Stichting Streekproducten Nederland zijn criteria 
opgesteld waar producten en producenten aan moeten voldoen om “Slow 
Food-waardig” gevonden te worden. 



 

Voedsel op het Programma, aanbevelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen 
 
De “commissie politiek”, die we in 2021 in het 
leven hebben geroepen, is voortvarend van 
start gegaan met het opstellen van 
aanbevelingen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2022, 
waarmee we de gemeentelijke politiek 
willen stimuleren om voedsel een centrale 
plek te geven in het gemeentelijk beleid. 
 
We hebben er veel enthousiast reacties op 
gekregen. Op 30 oktober stonden we op het 
centrale plein van Eindhoven om de 
aanbevelingen aan te bieden aan (aspirant) 
gemeenteraadsleden van die stad. Het was 
het begin van onze campagne “Voedsel op 
het programma”. 
 
 
Inmiddels zijn de aanbevelingen naar alle 
Nederlandse gemeenten gestuurd en zijn ze 
op een aantal plekken persoonlijk aangeboden 
aan gemeenteraadsleden. Op 25 januari 2022 
vond in Pakhuis De Zwijger een – online –  
debatavond plaats, georganiseerd door SF 
Amsterdam. De voorzitter van de politieke 
commissie van SFNL zat aan tafel. 
 
 
 
 
 

 
Andere activiteiten op politiek gebied 
 
We namen actief deel aan twee online rondetafelconferenties over de 
Nederlandse uitwerking van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. En we 
steunden initiatieven van andere organisaties zoals Aardpeer en Caring Farmers; 
 
Ark van de Smaak, Presidia en Chefs Alliantie 
 
Hoogtepunt voor de commissie Ark van de Smaak en Presidia en de Chefs 
Alliantie commissie was natuurlijk het eerdergenoemde boek “De Ark van de 
Smaak in Nederland”. Beide commissies hebben hier hard aan gewerkt. Enkele 
leden hebben dit hoogtepunt aangegrepen om hun actieve rol voor een of meer 
van de commissies af te ronden. Marjolein Kooistra, Guus Thijssen en Eva Flantua, 
zeer veel dank voor jullie jarenlange inzet! Fijn dat jullie wel op afstand 
beschikbaar blijven.



 

Communicatie 
 
Er is natuurlijk volop gecommuniceerd over de hoogtepunten hierboven. Maar er 
is nog meer ondernomen om Good, Clean & Fair onder de aandacht te brengen. 
Een korte samenvatting: 
 
Kies Lokaal 
 
De webpagina Kies Lokaal is in 2020 met stoom en kokend water gemaakt om 
lokale producenten en winkels een hart onder de riem te steken in de Covid-19 
crisis. Het werd enthousiast ontvangen! De pagina is wel minder bezocht dan in 
2020. Het nieuwtje was er af, wat ook in de cijfers hieronder is terug te zien. 
 
De Ark van de Smaak in het Seizoen 
 
Ter promotie van het boek ‘De Ark van de Smaak in Nederland’ en om 
seizoensproducten beter op de kaart te zetten, zijn we op de website begonnen 
met de rubriek ‘De Ark in het Seizoen’. We deden hiervoor korte interviews met 
producenten/telers/boeren/vissers. 
 
De maandelijkse nieuwsbrief, social media en persberichten 
 
Iedere maand brachten we nieuwsbriefleden op de hoogte van wat er die maand 
bij Slow Food Nederland, de communities en Slow Food International 
speelde. Ook via onze social media zochten we weer de verbinding met leden en 
geïnteresseerden. De pers werd op de hoogte gebracht van ontwikkelingen via 
verschillende persberichten. Deze werden ook geschreven in samenwerking met 
Slow Food International. 
 
Kerncijfers 
 
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste statistieken van 2021 te zien. 

 

 2020 2021 Verschil 

Website (totaal aantal bezoekers) 199.725 149.221 -25,28% 

Website (berichten gepubliceerd op de website 
van Slow Food Nederland) 

68 128 +88,23% 

Facebook (volgers) 5225 5230 +1% 

Twitter (volgers) 3423 3406 -1% 

Instagram (volgers) 2420 2745 +13,4% 

Linkedin - 1180  

YouTube - 15  

Ontvangers van de nieuwsbrief 4003 4185 +4,55% 



 

Organisatie 
 
Versterken van het netwerk 
 
We hebben de laatste jaren - net als meer verenigingen - te maken met een 
terugloop van leden. In 2021 hebben we een opdracht verstrekt aan studenten 
commerciële economie van de Hogeschool Windesheim om een moderne 
ledenwerfcampagne op te zetten om het tij te keren. Dat heeft geleid tot een 
plan van aanpak - uit te voeren in 2022 - om via targetting en e-marketing 
mensen te gaan interesseren om zich aan te sluiten bij Slow Food. 
Daarnaast zouden we graag meer “foodprofessionals” bij Slow Food betrekken - 
mensen die voedsel in brede zin als voornaamste bron van inkomsten hebben. Om 
het voor hen aantrekkelijk te maken zich aan te sluiten, is het opzetten van een 
speciale “professionals community” bedacht. Ook hiervoor hebben we studenten 
van de Hogeschool Windesheim ingeschakeld. Zij hebben opdracht gekregen te 
onderzoeken of er onder foodprofessionals behoefte is aan een dergelijke 
community en hoe die eruit zou kunnen zien. De conclusie van hun onderzoek was 
positief mits onder bepaalde voorwaarden. Zij hebben een eerste aanzet gegeven, 
waar we 2022 mee aan de slag  gaan. 
 
Verbreden van de financiële basis 
 
Met meer leden en een professionals community verwachten we ook onze 
financiële basis te verduurzamen. Ook is er inmiddels een principe-afspraak 
gemaakt met een zelfstandige fundraiser, waardoor Slow Food NL meer 
gestructureerd aan financiering voor projecten en evenementen kan werken. 
De webshop levert ook vruchten op. Zo hebben we in 2021 aardig wat inkomsten 
gegeneerd door de verkoop van het Ark van de Smaak boek, de hoogwaardige 
prints van de tekeningen en de seizoenskalender met erfgoedproducten. In 2022 
zullen hieruit ook inkomsten komen. 
 
Professionaliseren van de organisatie 
 
Met verdere professionalisering beogen we een organisatie te creëren die 
structureel kan werken aan de uitvoering van strategie en beleid, en die ook 
administratieve zaken kan uitvoeren. Vrijwillige bestuurders kunnen zich dan 
meer richten op hoofdlijnen in plaats van veel tijd aan uitvoerende zaken te 
besteden. 
 
In 2021 hebben we iemand in dienst genomen voor communicatie voor voorlopig 
16 uur per week. Daarnaast is er in 2021 een sterke vereenvoudiging in de 
ledenadministratie en financiële administratie in gang gezet, die vanaf 2022 in 
werking treedt. Deze zijn makkelijker over te dragen en uit te besteden, waarmee 
er ook minder administratieve druk bij vrijwilligers komt te liggen. 
Hiermee zijn de eerste stappen naar een meer professionele organisatie gezet, waar 
we de komende jaren mee verder gaan. 
  



 

En wat deden we in internationaal verband in 2021? 
 
Slow Food Nederland is een “National Association” en als zodanig onderdeel van 
de wereldwijde Slow Food beweging. Twee bestuursleden van SFNL zijn lid van de 
International Council en overleggen regelmatig met medewerkers van Slow 
Food International en met Slow Food vertegenwoordigers van andere landen. 
We namen ook actief deel aan periodieke overleggen van Slow Food Europe over 
het “advocacy work” dat zij doen in Brussel. 
 
We dragen jaarlijks financieel bij aan de internationale beweging en werken ook 
nauw met ze samen aan campagnes en activiteiten. Zo werkten we in 2021 mee 
aan campagnes om de EU te bewegen hun beleid op gebied van GMO’s 
(genetische manipulatie van gewassen) niet te versoepelen en om de EU aan te 
sporen om de uitwerking van hun Farm to Fork strategie juist aan te scherpen. 
Ook werkte we mee aan de petities “End the Cage Age” en “Save Bees and 
Farmers”. 

Sinds juni 2021 heeft onze communicatiemedewerker wekelijks online overleg met 
Slow Food Europa over campagnes en communicatie acties van Slow Food binnen 
Europa. Ook delen we onze eigen activiteiten met de anderen. Meestal bestaat 
deze meeting uit communicatiemensen vanuit Slow Food Nederland, Duitsland, 
Italië en International, en vanuit Slow Food Europa – onze vertegenwoordigers bij 
de EU in Brussel. Daarnaast zijn er sinds juli 2021 eens per maand online 
communicatie meetings op globaal niveau. De communicatieteams van Slow 
Food communities van over de hele wereld, van Japan tot de VS, van Uganda tot 
Nederland wisselen dan ideeën en vaardigheden uit. 

 

 
 
 
De tweejaarlijkse evenementen Slow Fish en Cheese konden in 2021 in “hybride 
vorm” doorgaan. In Genua kwamen in juni kleinschalige duurzame vissers bijeen en 
kon je on- en offline meedoen aan talloze workshops en proeverijen. Zo ook in Bra 
waar in oktober het grootste rauwmelkse kaas evenement ter wereld werd 
gehouden. Slow Food International doet ontzettend veel. Als je daarover meer wilt 
weten, bezoek dan de website www.slowfood.com  eens. 



 

Een selectie uit het jaar van SFYN en de regionale communities 
 
Dit is het jaarverslag van de Vereniging Slow Food Nederland. Slow Food Youth 
Network en de bijna alle communities zijn zelf ook verenigingen die verslag 
uitbrengen aan hun leden op hun eigen Algemene Ledenvergaderingen. 
Maar wat zou Slow Food in Nederland zijn zonder hen? Daarom delen we hier met 
plezier een selectie uit de activiteiten die zij met veel flexibiliteit en creativiteit in 
2021 organiseerden. 

Slow Food Youth Network SFYN 
maakte in november een boottocht op de Waddenzee. 
Vierendertig SFYN’ers ontdekten de smaken, 
uitdagingen en kansen van de Waddenzee. 
Een maand eerder was SFYN tijdens de eerste 'Op Het 
Menu' een hele dag diep in de vleesvervangers 
gedoken, en de geschiedenis en het 
verwerkingsproces daarvan. Zo gingen ze 
bijvoorbeeld naar de grootste tofu fabriek van 
Europa. 

 

Slow Food Amsterdam 
organiseerde in Pakhuis de Zwijger op 24 november  
het evenement Kiss the Ground. Experts Louise Vet, 
Michiel Korthals, Alies Fernhout en Pablo Tinnotello 
gingen met elkaar in gesprek over een gezonde 
bodem voor onze landbouw. 
Op 15 december bundelden Cees Holtkamp, Jacques 
Meerman en Slow Food Amsterdam de krachten met 
om hert oorspronkelijke recept Weesper Mop nieuw 
leven in te blazen. De presentatie van het koekje was 
een groot succes. 
 
 
Slow Food Groene Hart 
ging een samenwerking aan met MBO Rijnland. Meer 
dan 60 eerstejaars leerling-koks hebben al proevende 
kennis gemaakt met lokale en duurzame groenten en 
andere producten uit het Groene Hart. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
Slow Food Utrecht 
reikte hun jaarlijkse stimuleringsprijs uit aan 
biologische fruittuin Tres Jolie uit De Glind. Slow Food 
Utrecht sprak daarmee haar grote waardering uit 
voor de veerkracht die de tuin aan de dag had 
gelegd, na een ernstige brand die veel verwoest had. 
Met een groep vrijwilligers werd alles weer opnieuw 
opgebouwd. 
 
 
 
 

 
Slow Food Achterhoek  
organiseerde de Week van de Achterhoekse 
Wijnen, waarbij een week lang alle 
wijngoederen van de Achterhoek hun deuren 
openden. 
 
 
 
 

 

Goed nieuws is ook dat enkele enthousiaste leden het plan hebben opgevat om 
Slow Food Zeeland en Slow Food Noord Nederland nieuw leven in te blazen! 
 
Ook de regionale communities ervaren administratieve druk. Zoals gezegd zijn de 
meeste ervan notarieel gestichte verenigingen met inschrijving in het 
Handelsregister. De verplichtingen die daaruit voortkomen worden door veel 
communities inmiddels als belastend ervaren en een aantal heeft aangegeven 
informeler te willen gaan werken. Om die reden is in de nieuwe Statuten en het 
Huishoudelijk Reglement - aangenomen op de ALV van 2020 - het oprichten en in 
stand houden van een community sterk vereenvoudigd. In 2021 hebben twee 
communities besloten de verenigingsstructuur te verlaten en denken andere 
erover na. 
 
Ook is het sinds eind 2020 mogelijk om communities met een specifiek doel op te 
richten en aan te laten sluiten bij Slow Food. 
 

 

 

 

Hartelijk dank! 
aan alle leden, vrijwilligers, producenten, koks, iedereen 

die zich met hart en ziel inzet voor Slow Food in Nederland. 
Dankzij jullie is “good, clean en fair food for all” 

ook in 2021 weer een stukje dichterbij gekomen. 
  



 

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 de communities de invoering van 
AVG makkelijker te maken, kunnen zij met een eenvoudige bestuursverklaring 
het reglement ook van toepassing verklaren op hun eigen community. Inmiddels 
hebben 15 van de 18 Slow Food communities van deze mogelijkheid gebruik 
gemaakt. De andere communities kunnen niet 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 2021 hebben we - 
zoals ook in voorgaande jaren - gebruik gemaakt van het lidmaatschap-
systeem 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. 

2. 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 voor All 
United worden verleend door de AVG-coördinator van Slow Food Nederland 
(de secretaris). Bij Mailchimp is dit het bestuurslid voor communicatie. 

3. Jaarlijks dient tevens opgegeven te worden welke personen en bedrijven 
toegang hebben gekregen tot de persoonsgegevens. Over 2021 betreft het 
hier de bestuursleden van Slow Food Nederland, voor zover ze een AVG-
verklaring hebben ondertekend, onze communicatiemedewerker (verklaring 
ontvangen) en de AVG- coördinatoren van de communities Achterhoek, 
Amsterdam, Betuwe, Brabant, Grachtengordel, Groene Hart, IJsselvallei, 
Limburg, De Perelaar, Rijnzoet, Rotterdam, Utrecht, SFYN Nederland, SFYN 
Brabant, en SFYN Utrecht. Alle coördinatoren hebben een AVG-verklaring 
ondertekend. Het coördinatorschap vervalt wanneer de aangewezen 
coördinator geen lid meer is van het community-bestuur. Wordt er geen 
nieuwe coördinator aangewezen, dan heeft de community ook geen toegang 
meer tot de ledenlijsten. Geen toegang hadden per eind 2021 de communities 
Noord-Nederland, Twente en Zwolle. 

4. All United bv heeft als bedrijf toegang tot onze persoonsgegevens. Met All 
United bv heeft Slow Food Nederland al eerder een verwerkers contract 
afgesloten. All United bv heeft uitgebreide regels omtrent de behandeling van 
persoonsgegevens. Een en ander is na te lezen op www.allunited.nl/avg/. 

5. Op 3 januari 2021 is vanuit één van onze communities een mogelijk datalek 
gerapporteerd. Het betrof het wegvallen van de machtigingen in de 
downloadbare ledenlijsten van een aantal communities, waardoor 
gemachtigden van andere communities die ledenlijsten konden inzien. 
Persoonsgegevens van leden in een bepaalde community waren aldus 
zichtbaar binnen de vereniging voor alle AVG- gemachtigden. Aangezien 
hierbij de privacy-coördinator van Slow Food Nederland zelf betrokken was, is 
het incident door één van de andere bestuursleden beoordeeld. 
Geconstateerd werd dat het hier geen datalek betrof. Gegevens waren alleen 
zichtbaar voor AVG-coördinatoren (gemachtigden), die allen een AVG-
verklaring ondertekend hebben. Gegevens waren aldus niet voor anderen 



 

zichtbaar, zeker niet voor derden/niet leden van de vereniging. In de AVG-
verklaring voor gemachtigden is geen beperking opgenomen voor 
onderdelen van het ledenbestand. Het incident is vastgelegd in het 
incidentenregister. 

6. Het bestuur heeft op haar vergadering van 8 februari 2021 de handhaving van 
de privacyregels bij Slow Food Nederland geëvalueerd en geen verdere 
onregelmatigheden geconstateerd.  



 

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021 

Balans 
 
ACTIVA 2021   

 
2020 

Banktegoeden 85,578 94.359 
Vorderingen 4.879 -2.196 
Tussenrekeningen  -15.917 
Voorraden 2.080  
Totaal Activa 92.537 76.246 
   
PASSIVA   
Eigen Vermogen 60.083 46.712 
Reserveringen   4.750  
Schulden 2.960 16.163 
Totaal Passiva 67.793 62.875 
   
JAARRESULTAAT 24.744 13.371 

Verlies- en Winstrekening 
BATEN 2021   BEGROTING   2020 
Contributies en donaties 95.906   90.000   98.716 
Sponsors en subsidies 1     
Verkoop 10.722    487 
Evenementen en projecten     15.147 
Overige inkomsten 5.150    10 
Totaal Inkomsten 111.799   90.000   114.360 

 
LASTEN        
Vaste Lasten 68.507  72.483  87.937 
      Afdrachten 52584  54.000  55.857 

      Administratieve Lasten 3.353  5.083  5.556 

      Bestuurslasten       5.020  4.900  3.251 

      Personeel 7.577  8.500  22.272 

Variabele Lasten 12.232  20.160  13.413 
      Communicatie 6.168  19.160  6.303 

     Activiteiten en Evenementen 6.065  1.000  7.1.0 

Overige Lasten 2.500    -471 
Inkoop 3.768    110 
Totaal Uitgaven 87.007   92.643   114.360 
        
JAARRESULTAAT 24.744   -2.643   13.371 

*   In de totalen kunnen afrondingsverschillen voorkomen.  




