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1. Inleiding
Mensen hebben nauwelijks kennis meer over voedsel, de bereidingswijze en de voedselproductie. Dit is het gevolg van een historische ontwikkeling in de afgelopen eeuw. De afstand
tussen de boer die de ingrediënten produceert, de kok, bakker of slager die het voedsel bereidt,
en de mensen die het voedsel eten is enorm vergroot. Dankzij kant en klaar-producten en op
maat geproduceerde en bereide ingrediënten en zelfs volledige maaltijden is kennis over voedsel
minder belangrijk geworden. Dit heeft tot gevolg dat mensen ongezonder en onwetend eten.
In de afgelopen decennia is de maatschappelijke aandacht voor voedsel enorm gegroeid,
evenals het bewustzijn dat voedselproductie allerlei effecten heeft op natuur, milieu, energie,
klimaat, economie en zaken als gelijkheid en identiteit.
In het maatschappelijke debat en zelfs in de politiek is voedsel nu een belangrijk onderwerp
geworden; er zijn zelfs stemmen die pleiten voor een ministerie van voedsel. Daarnaast is er
meer aandacht voor het culinaire ambacht, de herkomst van voedsel en de manier waarop men
vroeger at en dronk. Binnen deze ontwikkeling past het om meer aandacht te vragen voor het
culinaire verleden.
In dit beleidsplan kunt u meer lezen over onze doelstellingen en de wijze waarop Stichting
Culinair Erfgoed der Lage Landen (CELL) het verschil wil maken.
Er is een trend naar kleinschalig, lokaal en ambachtelijk voedsel, terwijl de voedingseconomie
sterk gericht is op grootschalig, wereldwijd en industrieel. Door kennis over culinair erfgoed te
ontwikkelen en uit te wisselen, wil CELL bijdragen aan een evenwichtige discussie over deze
ontwikkelingen.
CELL wil verbindend optreden tussen degenen die diep inhoudelijke kennis hebben en degenen
met een kennisbehoefte. Via haar website en de nieuwsbrief probeert CELL de aandacht voor
het culinaire erfgoed te vergroten. Voorts participeert en faciliteert CELL initiatieven door
bijvoorbeeld fondsenwerving,
CELL definieert culinair erfgoed als verzamelnaam voor het materiële (pannen, servies, keukens,
enzovoorts) en immateriële (bereidingswijzen, recepten, etiquette, enzovoorts) erfgoed dat gaat
over de tradities van eten en drinken. CELL definieert de Lage Landen in brede zin als de delta's
van de Schelde, Maas, Rijn en Elbe en hun achterland.

Bestuur Stichting Culinair Erfgoed der Lage Landen
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2. Doelstelling
Missie - wij staan voor:
Het ondersteunen en stimuleren van onderzoek, publicaties en activiteiten met betrekking tot het
culinaire erfgoed in de Lage Landen.
Visie – wij gaan voor:
Het ontwikkelen, verzamelen en uitwisselen van kennis over het culinair erfgoed van de Lage
Landen.
Doelgroep;
CELL richt zich op iedereen met interesse voor het culinaire erfgoed van de Lage Landen, en in
het bijzonder op de mensen die dagelijks aan culinair erfgoed werken. Doelgroepen van CELL
zijn:
 Experts: koks, wetenschappers, journalisten, boeren, vissers, enzovoorts.
 Onderwijs: culinair onderwijs, wetenschappelijk onderwijs.
 Media: uitgevers, kranten, televisie, internet.
 Financiën: fondsen, banken, sponsoren.
 Organisaties voor gastronomie, erfgoed, landschap, natuur, landbouw.
Doelstelling 2017-2022
CELL wil bijdragen aan een evenwichtige maatschappelijke discussie over voedsel en
geschiedenis. Wij zijn pas tevreden als culinair erfgoed daadwerkelijk deel uitmaakt van het
cultureel erfgoed van de Lage Landen.
Over vijf jaar wil Stichting CELL het volgende bereikt hebben:





Bewustwording bij algemeen publiek, overheid en wetenschap.
Wetenschappelijke culinair historische publicaties.
Wetenschappelijk culinair historisch onderzoek.
Levendig netwerk van personen, organisaties en projecten.
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3. Werkwijze
Stichting CELL ondersteunt initiatieven die bijdragen aan het realiseren van onze doelstelling.
Wij selecteren hierbij passende projecten en activiteiten en zullen ook ons netwerk, tijd en kennis
aanbieden.
Initiatieven die in aanmerking komen voor financiering moeten voldoen aan de volgende
criteria:
 Past het binnen de doelstelling van de stichting?
 Is er vertrouwen in de mensen / organisatie en in de aanpak?
 Is er financiële ondersteuning nodig? Maakt onze bijdrage het verschil?
 Moet een aanvulling zijn op of een verrijking van andere (recent) geïnitieerde of
afgeronde initiatieven (dus: toegevoegde waarde hebben)

Kernbeginselen
CELL wil aandacht vragen voor oude recepten en bereidingswijzen, in onbruik geraakte
ingrediënten, traditionele methoden en technieken en de diversiteit aan smaak, kennis en
ervaring die vanuit ons verleden een positieve bijdrage kan leveren aan de hedendaagse
meningsvorming over voeding. Tot voor kort is naar het culinair erfgoed van de Lage Landen
nauwelijks wetenschappelijk onderzoek gedaan. Er ontbreekt ook een goede infrastructuur voor
de ontwikkeling en uitwisseling van kennis over het culinaire erfgoed van de Lage Landen. CELL
wil deze leemte opvullen.
CELL sluit hiervoor aan op een groeiende aandacht voor voedsel en voor het culinaire verleden.
In de laatste decennia is er een levendige maar ook vaak rommelige en onoverzichtelijke
maatschappelijke discussie ontstaan over voedsel. Het culinaire verleden speelt hierin
nauwelijks een rol, terwijl we veel van het verleden kunnen leren. Gelukkig zijn diverse
gepassioneerde culinair historici serieus bezig zijn met onderzoek, en er zijn er veel interessante
culinair historische publicaties gepubliceerd. CELL wil deze groeiende aandacht voor culinair
erfgoed stimuleren en ondersteunen.

De stichting biedt







Projectondersteuning aan initiatieven die onze doelstelling bevorderen
Financiële ondersteuning aan initiatieven die onze doelstelling bevorderen.
Begeleiden van fondsenwerving
Toegang tot netwerken en contacten
Promotie en publicitaire ondersteuning
Relaties met gelijksoortige organisaties in andere landen onderhouden
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Voorbeelden van projecten die voor financiering in aanmerking zouden komen
 Wetenschappelijk onderzoek naar oude recepten en bereidingswijzen, in onbruik geraakte
ingrediënten, traditionele methoden en technieken en de diversiteit aan smaak, kennis en
ervaring die vanuit ons verleden een positieve bijdrage kan leveren aan de hedendaagse
meningsvorming over voeding.
 Goede infrastructuur voor de ontwikkeling en uitwisseling van kennis over het culinaire
erfgoed van de Lage Landen.
 Kaartspelen met afbeeldingen van gerechten uit de provincies.
 Culinair historische publicaties, zoals kookboeken gericht op het culinaire erfgoed.
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4. Organisatie

Bestuurlijk niveau
De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit vier bestuursleden. Het bestuur heeft de zorg voor
de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de stichting en zorgt voor
de uitvoering van bestuursbesluiten.
Het bestuur van de Stichting bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een
algemeen lid, te weten:
•
Norbert Mergen (voorzitter)
•
Gabrielle de Nijs Bik (secretaris)
•
Corinne Casseres (penningmeester).
•
Jolande Petit dit de la Roche (algemeen lid)
De financiële administratie wordt gedaan door de penningmeester die zorg draagt voor het
opstellen van de jaarrekening. Het bestuur stelt de jaarrekening vast en keurt deze goed. De
stukken worden gepubliceerd op de website van de stichting.
Het bestuur komt minimaal 10 keer per jaar bijeen. Er worden notulen van de vergaderingen
bijgehouden.
Om de effectiviteit van de stichting te waarborgen laat de stichting zich adviseren door derden.
De heer Martin Woestenburg is de vaste (onbezoldigde) adviseur en er is een Raad van Advies
opgericht in 2015 vanuit de behoefte aan feedback, inspiratie en opvattingen, vanuit een ander
perspectief, deskundigheid of visie.
De Raad van Advies is geen formeel orgaan. Ieder lid van de RvA neemt op persoonlijke titel
deel aan de vergaderingen met het bestuur. Adviezen zijn niet bindend. Het bestuur en de Raad
van Advies komen op ad hoc basis bijeen.

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden
geen andere beloning dan een vergoeding van gemaakte onkosten.
De stichting heeft geen personeel in dienst. Bestuursleden mogen geen financieel belang
hebben bij projecten die door de stichting worden ondersteund.
Publicatieplicht
De stichting voldoet aan de publicatieplicht conform de richtlijnen via haar website
www.stichtingcell.nl.
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Rechtspersoon RSIN 853086473 Rechtsvorm Stichting Statutaire naam Stichting Culinair
Erfgoed van de Lage Landen (CELL). Ook genoemd Stichting CELL Statutaire zetel gemeente
Arnhem Bezoekadres Utrechtseweg 433, 6865CL Doorwerth Eerste inschrijving handelsregister
15-08-2013 Datum akte van oprichting 13-08-2013 Activiteiten SBI-code: 94993 - Steunfondsen
(niet op het gebied van welzijnszorg) Het ondersteunen, in standhouden en bevorderen van het
"ware" culinaire erfgoed van de Lage Landen in de binnen- en buitenland.
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5. Financiën
Inkomsten
De stichting zal de te verwerven inkomsten, na aftrek van vaste kosten, besteden conform de
doelstellingen aan de daaruit voortvloeiende projecten en activiteiten.
Het is de bedoeling dat de geldmiddelen van de stichting afkomstig zijn uit:
•

Giften, subsidies en donaties.

•

Opbrengsten uit activiteiten.

•

Legaten of erfstellingen.

•

Crowdfunding activiteiten.

Bestedingsbeleid
Inkomsten worden aangewend voor het financieren van projecten, activiteiten, onderzoek en het
betalen van de vaste lasten van de stichting.
De stichting zal de ontvangen geldmiddelen ter beschikking stellen aan projecten, activiteiten en
organisaties die volgens de stichting bijdragen aan haar doelstellingen.
Het budget zal afhankelijk zijn van de beschikbare geldmiddelen.
Uitgaven
Begroting 2018
15.000

Begroting 2019
20.000

Begroting 2020
20.000

KOSTEN EIGEN
ORGANISATIE

1000

1000

1000

================
SOM DER LASTEN

================
16.000

================
21.000

================
21.000

Donaties / Schenkingen
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Vermogensopbouw
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De Stichting streeft niet naar vermogensopbouw en bouwt geen vermogen op, tenzij dit van
tijdelijke aard is. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
In augustus 2013 is de bevestiging ontvangen van de Belastingdienst Rivierenland/ kantoor
Arnhem dat er bij Stichting CELL geen sprake is van ondernemerschap voor de omzetbelasting,
inhoudingsplicht voor loonheffingen of belastingplicht voor de vennootschapsbelasting.

Bestemming liquidatiesaldo
In overeenstemming met de statuten is het bestuur bevoegd de stichting te ontbinden. De
stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen
nodig is.
Een overschot (batig saldo) dient door de vereffenaars besteed te worden ten behoeve van een
andere algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.

Beschikken over het vermogen van de stichting
In overeenstemming met haar statuten en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele
persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele persoon
beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen
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6. Bijlagen
Statuten
Uittreksel Kamer van Koophandel
Rekeningoverzicht met naam rekeninghouder
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