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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. het (laten) verzorgen van onderwijs over het gedachtengoed van de internationale Slow 

Food beweging en haar kernwaarden good, clean & fair; 

b. het bevorderen van aandacht voor dit gedachtengoed in het reguliere onderwijs gericht  

op landbouw, veeteelt, voedselproductie en voedselbereiding; 

c. het bevorderen van onderzoek in het verlengde van het gedachtengoed van de 

internationale Slow Food beweging; 

d. het bevorderen van de (agro)biodiversiteit in de voedselproductie; 

e. het bevorderen van de duurzaamheid van de voedselproductie; 

f. het bevorderen van ontwikkelingssamenwerking op het gebied van duurzame 

voedselproductie; 

g. het bevorderen van dierenwelzijn in veeteelt en visserij; 

h. het bevorderen van het politiek en maatschappelijk debat over voedsel en de wijze  

waarop voedsel wordt geproduceerd; 

i. 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. 

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. 

De stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt haar activiteiten zo in te richten dat de ANBI-status 

kan worden behouden.  



2. Activiteiten in de planperiode 

Het bestuur stelt zich ter beschikking om activiteiten binnen de onder 1 genoemde doelstellingen te 

ondersteunen vanuit de stichting. Een ieder die vanuit het gedachtengoed van Slow Food dergelijke 

activiteiten wil organiseren in Nederland, kan het bestuur benaderen om dit samen op te zetten. 

 

3. Financiën 

Voor elke activiteit zullen fondsen en/of subsidies worden geworven.  

Voor het beheer van de gelden is één  bankrekening 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.  


