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1.

Achtergrond en doelstelling

De Slow Food Foundation Nederland is opgericht als onderdeel van de internationale Slow Food
beweging met de volgende doelstellingen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

het (laten) verzorgen van onderwijs over het gedachtengoed van de internationale Slow
Food beweging en haar kernwaarden good, clean & fair;
het bevorderen van aandacht voor dit gedachtengoed in het reguliere onderwijs gericht
oplandbouw, veeteelt, voedselproductie en voedselbereiding;
het bevorderen van onderzoek in het verlengde van het gedachtengoed van de
internationale Slow Food beweging;
het bevorderen van de (agro)biodiversiteit in de voedselproductie;
het bevorderen van de duurzaamheid van de voedselproductie;
het bevorderen van ontwikkelingssamenwerking op het gebied van duurzame
voedselproductie;
het bevorderen van dierenwelzijn in veeteelt en visserij;
het bevorderen van het politiek en maatschappelijk debat over voedsel en de wijze
waarop voedsel wordt geproduceerd;
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Slow Food Foundation Nederland gebruikt donaties, legaten en andere inkomsten om projecten
te ondersteunen die de bovenstaande doelstellingen ondersteunen. Naast de Foundation is er in
Nederland ook een Vereniging, die vanuit de ideologie van de beweging activiteiten organiseert voor
haar leden.
Slow Food Foundation Nederland is in 2016 als stichting opgericht naar het voorbeeld van de
internationale Slow Food Foundation. Zij werkt in het verlengde van de internationale Foundation,
met dien verstande dat haar activiteiten zich grotendeels richten op het Nederlandse grondgebied.
Door omstandigheden heeft de ontwikkeling van de stichting enige vertraging opgelopen.
De stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt haar activiteiten zo in te richten dat de ANBI-status
kan worden behouden. Dit beleidsplan beschrijft de activiteiten die in de komende jaren worden
voorzien.
2.

Activiteiten in de planperiode

Op basis van de hierboven geformuleerde doelstellingen worden de volgende activiteiten voorzien:
Sub a: onderwijs verzorgen
De al jaren goed draaiende SFYN Academy is een goed voorbeeld van een leergang gebaseerd op de
principes van de Slow Food beweging. Naast de continuering van deze leergang, die in beginsel
gericht is op jongeren tot ± 35 jaar, zal worden gestart met de ontwikkeling van een dergelijke
kaderleergang voor de beweging van good, clean en fair food in Nederland, voor alle
leeftijdscategorieën.
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Sub b: onderwijs beïnvloeden
Naast het (laten) verzorgen van eigen leergangen is het van belang dat in het huidige agrarisch
onderwijs en andere aan voedselproductie en -bereiding gerelateerde bestaande opleidingen
voldoende aandacht wordt besteed aan de principes van good, clean en fair food. Er bestaat vanuit
de reguliere opleidingen vraag naar lesmateriaal en ondersteuning bij het aanpassen van de curricula
naar meer duurzame en voor het welzijn van mens en dier verantwoorde voedselproductie.
Sub c: onderzoek bevorderen
De Slow Food beweging kent de Ark van de Smaak als collectie van zeldzame planten- en
huisdierrassen en van niet-industriële kleinschalige productiemethoden zoals vissen met het staand
want, stroopkoken en de productie van boerenkaas. De producten en methoden worden
gedocumenteerd met het oogmerk om deze te behouden. Uitgangspunt hierbij is “eat it to keep it”.
De Ark wordt gevuld via onderzoek naar en beschrijving van met verdwijnen bedreigde plant- en
diersoorten en productiemethoden. De producten in de Ark worden onder de aandacht gebracht van
chefs en consumenten met het oogmerk ze te behouden voor het nageslacht.
Sub d: (agro)biodiversiteit bevorderen
In het verlengde van de voorgaande alinea zorgt documentatie en disseminatie van de verzamelde
kennis voor het behoud en de verbetering van de (agro)biodiversiteit. Het gaat daarbij niet alleen om
het behoud van oude rassen (vergeten groenten) en dergelijke maar ook om het vergroten van de
alternatieven voor industriële voedselproductie die is gebaseerd op de grootschalige teelt van slechts
enkele rassen.
Sub e: duurzaamheid bevorderen
In de landbouw, tuinbouw, veeteelt en visvangst is sprake van grote en urgente vraagstukken als het
gaat om de duurzaamheid van de economische modellen (grootschaligheid, kapitaalintensiteit en de
beperkte verbinding tussen de vele schakels in de keten), gewasbescherming, genetische modificatie,
mechanisatie en de vruchtbaarheid van de bodem. Slow Food zet door middel van communicatie,
activiteiten en beïnvloeding deze onderwerpen op de agenda. Slow Food richt zich hierbij zowel op
producenten als consumenten/burgers als de politiek.
Sub f: ontwikkelingssamenwerking
Het internationale Slow Food project “10.000 Gardens in Africa” is een goed voorbeeld van het
bevorderen van duurzame voedselproductie in ontwikkelingslanden. Dit initiatief en toekomstige
vergelijkbare initiatieven worden ook vanuit Nederland ondersteund met donaties en andere
bijdragen.
Sub g: dierenwelzijn
Dierenwelzijn is een deelaspect van een integrale verduurzaming van de voedselproductie. Slow
Food is voorstander van diervriendelijke leefomstandigheden en vleesverwerking, dubbeldoelrassen
(vlees en melk- of eiproductie), en volledige verwaarding, bijvoorbeeld ook van mannelijke dieren
(stiertjes, haantjes, bokjes) die geboren worden als bijkomstig aan de melk- en eierproductie.
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Sub h: politiek en maatschappelijk debat
Het naoorlogse Europese landbouwbeleid was met name gericht op voedselzekerheid,
voedselveiligheid en een rechtvaardig inkomen voor de boeren. Deze focus heeft onvoldoende
aandacht opgeleverd voor andere aspecten van de voedselvoorziening zoals duurzaamheid en
gezondheid. De Slow Food beweging staat voor een integrale kijk op voedselvoorziening. In het
politieke speelveld en in het maatschappelijk debat wordt dit onder andere bevorderd door het
organiseren van en participeren aan bijeenkomsten.
3.

Opstartfase

In 2017 en 2018 werd vooral gewerkt aan het opstarten van de Foundation: website inrichten,
governance inregelen, communicatie opstarten. Vanaf 2020 zal worden gewerkt met
projectbegrotingen, vanaf 2021 met jaarplannen.
4.

Financiën

De fondsen zullen worden geworven door directe benadering van potentiële sponsoren en
algemenewervingsacties. Daarnaast zal worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn om subsidie
aan te vragen. Voor het beheer van de fondsen worden één of meer bankrekeningen geopend. Het
beheer is niet primair gericht op vermogensopbouw, maar op het (laten) uitvoeren van de
activiteiten. Wel wordt gestreefd naar de opbouw van voldoende reserves om de continuïteit te
kunnen waarborgen. Het is moeilijk in te schatten hoe succesvol de fondsenwerving zal zijn. Een
uiteindelijke jaaromzet van 25.000 – 50.000 euro lijkt haalbaar.
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