
 

 

STATUTEN VAN DE VERENIGING SLOW FOOD NEDERLAND  
Laatstelijk gewijzigd op de ALV van de Vereniging Slow Food Nederland,  
gehouden op 27 september 2020 

NAAM EN ZETEL 
Artikel 1. 
De vereniging draagt de naam: 
Vereniging Slow Food Nederland.  
De vereniging heeft haar zetel te Rotterdam. 
De vereniging is een afdeling van de internationale vereniging: Slow Food International 
(The International Slow Food Movement) met zetel te Bra (Piemonte), Italië. 

DOEL 
Artikel 2. 
De vereniging heeft ten doel: 
a.  het bevorderen van duurzame voedselsystemen uitgaande van de kernwaarden van de 
Slow Food beweging: Good, Clean & Fair food for all, en het ondersteunen van 
voedselproducenten die daaraan bijdragen; 
b. het behoud en herstel van de (agro)biodiversiteit in Nederland;     
c. het bevorderen van kennis bij consumenten en het maken van bewuste keuzes door 
consumenten ten aanzien van voedsel;   
d. het bevorderen van het maatschappelijk debat over voedsel en de wijze waarop voedsel 
wordt geproduceerd; 
e. het behoud van gastronomisch erfgoed en het bevorderen van eco-gastronomie;  
f.  het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
Bij het nastreven van de doelstellingen van de vereniging, richt de vereniging zich naar de 
doelen, de regels en richtlijnen van The International Slow Food Movement. 

BOEKJAAR/VERENIGINGSJAAR/LIDMAATSCHAPSJAAR 
Artikel 3. 
a. Het boekjaar alsmede het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en 
dertig december. 
b. Een lidmaatschapsjaar loopt twaalf maanden te rekenen vanaf de eerste van de 
maand volgend op de maand waarin de aanmelding conform het bepaalde in artikel 4 is 
gedaan. 

LEDEN 
Artikel 4. 
1. a. Leden zijn alle natuurlijke personen die als lid zijn toegelaten tot de 
vereniging overeenkomstig het in lid 2 bepaalde en in Nederland hun woonplaats 
hebben. 
 b. Het lidmaatschap van de Vereniging Slow Food Nederland heeft 
automatisch het lidmaatschap van The International Slow Food Movement tot gevolg. 
 c. Leden die de leeftijd van 33 jaar nog niet hebben bereikt kunnen tevens lid 
zijn van het Slow Food Youth Network. 
 
2. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij de penningmeester 
van de Vereniging Slow Food Nederland. Het bestuur beslist binnen één maand na de 
aanmelding over de toelating. 
3. Personen kunnen op grond van de door hen bewezen diensten ten behoeve van 
de vereniging dan wel The International Slow Food Movement worden voorgedragen als 
erelid van de vereniging. Zij worden voorgedragen door het bestuur en benoemd door de 



 

 

algemene vergadering. De voordracht wordt bekend gemaakt in de convocatie voor de 
algemene vergadering. 

EINDE LIDMAATSCHAP 
Artikel 5. 
1. Het lidmaatschap voor zowel leden als ereleden eindigt: 
 a. door het overlijden van het lid; 
 b. door schriftelijke opzegging door het lid aan het postadres van de 
vereniging; 
 c. door opzegging namens de vereniging. 
  Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten 
voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen 
jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet 
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; 
  d. door ontzetting. 
   Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de 
statuten –waaronder begrepen de Internationale Statuten-, reglementen of besluiten der 
vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 
 e. Het einde van het lidmaatschap van de Vereniging Slow Food in Nederland 
leidt automatisch tot het einde van het lidmaatschap van The International Slow Food 
Movement. 
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts 
geschieden tegen het einde van een lidmaatschapsjaar en met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van vier weken. 
 Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de 
vereniging of van het lid in redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren. 
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap 
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was 
opgezegd. 
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij 
de verplichtingen van de leden van geldelijke aard (bijvoorbeeld contributie) zijn 
verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. 
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond 
dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene 
binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op 
de algemene vergadering. 
 Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van 
redenen in kennis gesteld. 
 Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een lidmaatschapsjaar eindigt, blijft 
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 

CONTRIBUTIE 
Artikel 6. 
1. a. De leden zijn verplicht per lidmaatschapsjaar een jaarlijks door de 
algemene vergadering vastgestelde contributie te betalen. In deze contributie is de 
contributie verschuldigd aan The International Slow Food Movement begrepen.  
 b. Het voorstel voor de hoogte van de contributie wordt gedaan door het 
bestuur. 



 

 

 c. Het bestuur kan in het voorstel voor de verschuldigde contributie 
onderscheid maken in betaalmogelijkheden en kortingen. 
2. Het lidmaatschap is eerst definitief wanneer de verschuldigde contributie is 
voldaan. 
3. De contributie dient te worden betaald uiterlijk op de eerste dag van het nieuwe 
lidmaatschapsjaar. 
4. Een erelid is geen contributie verschuldigd. 

ORGANEN VAN DE VERENIGING 
Artikel 7. 
De vereniging kent de volgende organen: 
1. het bestuur; 
2. de algemene ledenvergadering. 
Daarnaast kent de vereniging Communities zoals omschreven in de Internationale 
Statuten van The International Slow Food Movement en hierna in artikel 14. 

BESTUUR 
Artikel 8. 
1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit ten minste drie 
bestuursleden.  
2. Het bestuur wordt benoemd uit de leden door de algemene vergadering.  
 De benoeming van een bestuurslid geschiedt voor een tijdvak van vier jaar. Ingeval 
van tussentijds aftreden van een bestuurslid wordt zo spoedig mogelijk een nieuw 
bestuurslid gekozen door de algemene vergadering.  
 Een aftredend bestuurslid is eenmaal terstond herkiesbaar; de algemene 
vergadering kan in het belang van de continuïteit besluiten tot een langere 
zittingsperiode en/of het mogelijk maken van meer dan éénmaal terstond 
herkiesbaarheid van een bestuurslid. 
3. De wijze van verkiezing, aftreding der bestuursleden en de verdeling der functies 
in het bestuur worden geregeld bij huishoudelijk reglement. 
4. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, blijft het bestuur 
bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te 
beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. 
5. De bestuursleden ontvangen slechts een onkostenvergoeding en, indien de 
algemene vergadering daartoe besluit, vacatiegeld. Zij mogen wel indien de algemene 
vergadering daartoe besluit voor uitvoerende taken worden bezoldigd. 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP 
Artikel 9. 
1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen 
of geschorst. 
 Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot 
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
 a. door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging Slow Food 
Nederland; 
 b. door bedanken; 
 c. door ommekomst van de benoemingstermijn.     

DAGELIJKS BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING 
Artikel 10. 
1. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks 
bestuur. 



 

 

2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het voltallige 
bestuur of door twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur of hun 
plaatsvervangers. 
3. De voorzitter dan wel diens plaatsvervangers vertegenwoordigt de Vereniging 
Slow Food Nederland in The International Council. Indien de Vereniging Slow Food 
Nederland op grond van haar ledenaantal het recht heeft meer dan twee 
vertegenwoordigers in The International Council, dan worden deze extra 
vertegenwoordigers voorgedragen door het bestuur.  
4. Het bestuur wijst iemand uit zijn midden aan als plaatsvervanger van de voorzitter, 
secretaris en penningmeester. 

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR 
Artikel 11. 
1. Qualitate qua heeft de International President van The International Slow Food 
Movement toegang tot de bestuursvergaderingen en heeft daarin een raadgevende 
stem. 
2. Het bestuur is, na voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, 
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren 
van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg 
of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt. 
3. Het bestuur is bevoegd tot het besluiten tot het instellen dan wel opheffen van een 
Community in Nederland, conform de internationale regels. 
4. Het bestuur draagt zorg voor het voorbereiden en bijeenroepen van de algemene 
vergadering en de uitvoering van de in de algemene vergadering genomen besluiten en 
aanbevelingen. Wijkt het bestuur af van door de algemene vergadering gedane 
aanbevelingen, dan geeft het bestuur daarvan, met redenen omkleed, kennis aan de 
algemene vergadering. 
5. Voor de uitvoering van de bestuurstaken kan het bestuur commissies instellen en 
commissieleden benoemen. 
6. Ten behoeve van de uitvoering van taken die door de statuten van The 
International Slow Food Movement worden overgedragen aan een nationale organisatie, 
wordt in ieder geval een nationale bestuurscommissie “Ark van de Smaak” ingesteld. Een 
nadere regeling wordt opgenomen in het huishoudelijk reglement. 

JAARVERSLAG EN REKENING EN VERANTWOORDING 
Artikel 12. 
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 
kunnen worden gekend. 
2. Het bestuur is gehouden een algemene vergadering te houden binnen zes 
maanden na afloop van een verenigingsjaar haar verslag uit over dit verenigingsjaar, en 
doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en 
verantwoording over haar in dat jaar gevoerd bestuur. De algemene vergadering kan de 
termijn van zes maanden verlengen met maximaal zes maanden 
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten 
minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. 
 De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en 
brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 
4. De opdracht van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering 
worden herroepen, mits gelijktijdig een andere commissie wordt benoemd. 
5. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene vergadering 
strekt tot decharge van het bestuur. 



 

 

6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 tien jaar te 
bewaren. 

COMMUNITIES 
Artikel 13 
1. Een Community is een thematische- dan wel regionale afdeling van de The 
International Slow Food Movement 
2. Verlies van het lidmaatschap van de Vereniging Slow Food Nederland heeft tevens 
het verlies van het lidmaatschap van de Community waartoe het lid behoorde, tot gevolg. 
3. De vereniging Slow Food Nederland houdt ledenadministratie bij, waarin ook het 
lidmaatschap van regionale Communities wordt geregistreerd.  
4. Een verzoek tot het instellen van een Community dient te worden gericht aan het 
bestuur van de Vereniging Slow Food Nederland. Het bestuur besluit binnen twee 
maanden de Community al dan niet in te stellen. Het bestuur heeft daarbij de 
bevoegdheid aan de nieuwe Community het recht op het gebruik van het Slow Food logo 
toe te kennen, met inachtneming van de Internationale regels ten aanzien van het 
logogebruik. 
5. Voor de eisen waaraan een Community dient te voldoen wordt verwezen naar het 
Huishoudelijk Reglement van Slow Food Nederland.  

ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 14. 
1. Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, wanneer het dit wenselijk 
oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet of de Internationale Statuten dan wel 
onderhavige statuten verplicht is.  
 2. De oproeping geschiedt schriftelijk (waaronder ten deze emailverkeer wordt 
begrepen) aan de laatst bekende (email-) adressen van de leden op een termijn van zes 
weken, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend. 
3. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek (waaronder ten deze ook emailverkeer 
wordt begrepen) van ten minste een/tiende (1/10) gedeelte van de stemgerechtigde leden 
verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet 
langer dan zes weken. 
 Indien aan het verzoek binnen zes weken geen gevolg wordt gegeven, kunnen de 
verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene 
vergadering bijeenroept of bij advertentie in ten minste een landelijk dagblad. 
4. In de vergadering bedoeld in artikel 13 lid 2 komen mede aan de orde: 
 a. het activiteitenjaarplan; 
 b. de begroting voor het komende verenigingsjaar; 
 c. de voorziening in vacatures; 
 d. de benoeming van de leden van de in artikel 13 lid 3 genoemde commissie; 
 e. de vaststelling van de jaarlijkse contributie en soorten van lidmaatschap. 
Artikel 15. 
Alle leden die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de algemene vergadering en 
hebben daarin ieder een stem. Een lid kan ter zake van de uitoefening van zijn stemrecht 
schriftelijk volmacht geven aan een ander lid. Een lid kan maximaal tien andere leden 
vertegenwoordigen. Een erelid heeft eveneens een stem. 
Het bestuur besluit omtrent toelating van niet-leden tot de algemene vergadering. 
Artikel 16. 
Van een vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe 
aangewezen persoon notulen gehouden, die in dezelfde vergadering dan wel in een 
volgende algemene vergadering worden vastgesteld. 
Artikel 17. 



 

 

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of 
zijn plaatsvervanger. 
 Bij beider ontstentenis of belet treedt een van de andere bestuursleden door het 
bestuur aan te wijzen als voorzitter op. 
 Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de 
vergadering daarin zelve. 
2. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de 
uitslag van een stemming is beslissend.  
 Hetzelfde geldt voor de inhoud van een door de vergadering genomen besluit, 
voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 
3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het tweede lid bedoeld 
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de 
meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of 
schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. 
 Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 
stemming. 

BESLUITVORMING 
Artikel 18. 
1. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de 
organen van de vereniging genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen. 
2. Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de 
voorzitter anders beslist. 
 Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee. 
 Bij staking van stemmen over personen wordt een tweede keer gestemd tussen 
de twee personen die de meeste stemmen hebben behaald. 
 Staken de stemmen wederom dan beslist het lot. 
 Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN ONTBINDING VAN DE VERENIGING 
Artikel 19. 
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door 
een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling 
dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld. 
2. De oproeping tot een zodanige vergadering vindt plaats conform het bepaalde in 
artikel 15 lid 2. 
3. Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vereniging 
kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) 
der geldig uitgebrachte stemmen. 
4. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een 
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vier weken voor de 
vergadering óf een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk 
is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen 
(hieronder begrepen publicatie op de website van de vereniging)  tot na afloop van de 
dag waarop de vergadering wordt gehouden óf het voorstel tot statutenwijziging 
meezenden met de oproeping tot vergadering. 
5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte 
is opgemaakt. Tot het doen verlijden van deze akte is ieder bestuurslid gerechtigd. 
Artikel 20. 
1. Bij ontbinding van de vereniging is het bestuur belast met de vereffening. 
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van 
kracht. 



 

 

2. Een eventueel batig saldo zal zoveel mogelijk worden aangewend overeenkomstig 
het doel van de vereniging. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Artikel 21. 
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten. 
3. Het bestuur of tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het 
uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering is 
bevoegd een voorstel te doen tot wijziging van het huishoudelijk reglement. Bij de oproep 
ter vergadering wordt het volledige voorstel gevoegd. Besluiten tot wijziging van het 
huishoudelijk reglement behoeven een twee/derde meerderheid van het geldig aantal ter 
vergadering uitgebrachte stemmen. 

OVERIGE BEPALINGEN 
Artikel 22. 
1. Verplichtingen aangegaan door de Vereniging Slow Food Nederland kunnen niet 
verhaald worden op The International Slow Food Movement; tenzij voor de betreffende 
verplichting vooraf een schriftelijke goedkeuring van The International Slow Food 
Movement is verkregen. 
2. Functies in enig orgaan van de Vereniging Slow Food Nederland kunnen slechts 
worden vervuld door natuurlijke personen die lid zijn van de Vereniging Slow Food 
Nederland. 
3. Eindigt het lidmaatschap van enige functionaris van de Vereniging Slow Food 
Nederland gedurende de zittingstermijn van de betreffende functionaris, dan heeft dit 
verlies van de betreffende functie tot gevolg met ingang van de eerste dag van de maand 
volgend op de maand waarin het lidmaatschap geëindigd is.  
4. Leden zijn verplicht te zorgen dat bij de ledenadministratie een werkend 
emailadres bekend is waarop het betreffende lid bereikt kan worden. Heeft een lid géén 
beschikking over een (werkend) emailadres, dan is het betreffende lid verplicht dit zo 
spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij de ledenadministratie. 
5. Overal waar in onderhavige statuten wordt gesproken over ‘schriftelijk’ wordt 
hieronder tevens begrepen correspondentie via e-mail. 
 
 
 


