
 

 

Dankzij jou kunnen we de transitie versnellen! 

Als onderdeel van de Transitiecoalitie Voedsel, groeit onze veranderkracht en brengen we de 

omslag naar een gezond, duurzaam en eerlijk voedselsysteem steeds dichterbij. Hoe wij dat 

aanpakken, laten we je zien in dit impact rapport. In dit document lees je meer over TcV, wat we 

voor jou kunnen betekenen en waar je met vragen en suggesties terecht kunt. 

Een gezond leven op een gezonde planeet 

Onze ambitie is een gezond leven op een gezonde planeet, voor iedereen. We streven naar 

nieuwe spelregels voor een landbouw- en voedselsysteem waarin ecologische, ethische, sociale 

en duurzaam economische waarden in balans zijn.  

We zien kansen om de transitie te versnellen én zetten zaken in gang waar nog niets of te weinig 

gebeurt.  Om dat voor elkaar te krijgen, zetten we ons in als beweging en als uitdager. 

1. Onze beweging bestaat uit pionierende ontwikkelaars, slimme (om)denkers, (dwarse) 

aanpakkers, toekomstgerichte boeren, betrokken NGO’s, innovatieve kennis- en 

onderwijsinstellingen en grootse allianties. In de afgelopen maanden hebben we de coalitie 

uitgebouwd tot een netwerk van ruim 200 pioniers en koplopers. Samen vormen we een 

krachtige stem. De vanuit TcV opgerichte Taskforce Korte Keten en de Boerenraad zijn daar 

concrete voorbeelden van.  

2. als uitdager zetten we ons dagelijks in om met slimme interventies de grote systeemspelers in 

beweging te krijgen. Denk hierbij aan overheid, retail, financiële sector, toeleverende en 

verwerkende industrieën, etc. We voeren gesprekken met Ministers, Staatssecretarissen, Tweede 

Kamerleden of leden van de Europese commissie, reageren inhoudelijk op voorstellen van 

verschillende ministeries, maar prikkelen ook supermarkten om hun verantwoordelijkheid 

rondom een gezonde voedselomgeving te nemen. Onze acties en voorstellen op het gebied van 

true price, eiwittransitie, voedselomgeving en kennis en innovatie zijn voorbeelden van hoe we 

het hele systeem in beweging willen brengen. 

We kunnen deze activiteiten alleen ondernemen met de steun van onze leden. Inmiddels heeft 

TcV ruim 200 personen, bedrijven, organisaties en instellingen achter zich staan, waar wij zeer 

dankbaar voor zijn.  

Als lid kun je het volgende verwachten: 

• Een breed netwerk met veel kennis en kunde. 
• Plenaire bijeenkomsten ca. 4 per jaar (vanwege de coronamaatregelen zijn dit online 

bijeenkomsten geworden) Hiervoor ontvang je per mail een uitnodiging.  
• Deelname aan een themagroep naar keuze (neem bij interesse contact op met één van 

de kwartiermakers). 
• Lobby en toegang tot politiek en overheid. 
• Podium en zichtbaarheid voor je eigen initiatief of organisatie.  
• Inhoudelijke verdieping en mogelijkheid tot sparren en discussie. 

 
 

https://transitiecoalitievoedsel.nl/tcv-lanceert-impact-rapport-dit-hebben-we-bereikt-met-jouw-hulp/
https://taskforcekorteketen.nl/
https://boerenraad.nl/


 

 

Ledenbijdrage 

Om impact te kunnen blijven maken is een bijdrage van onze leden in de kosten onvermijdelijk. 

Daarom vragen we om steun in de vorm van een jaarlijkse ledenbijdrage. Omdat de draagkracht 

per lid verschilt, hebben we hiervoor een staffel beschikbaar. 

 

  Type lid Jaarlijkse bijdrage (ex. BTW) 

a. Bedrijven/instellingen met omzet > € 10 mln. maatwerk 

b. Bedrijven/instellingen met omzet > € 5 - 10 mln. € 4.000 

c. Bedrijven/instellingen met omzet € 2-5 mln. € 2.000 

d. Bedrijven/instellingen met omzet < € 2 mln. € 1.000 

e. NGO’s en kennisinstellingen € 1.000 

f. Lokale overheden (o.a. gemeentes) € 2.000 

g. Overige overheden (o.a. provincies) € 2.500 

h. Kleine organisaties (max. 4 FTE) en netwerken € 250 

j. ZZP’ers / lid op persoonlijke titel € 100/ € 250 (naar keuze) 

 

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de landbouw- en voedseltransitie 

• Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze de nieuwsbrief. Deze ontvang je 
zo’n vier keer per jaar. Klik hier om je aan te melden.  

• Volg ons op LinkedIn en Twitter om op de hoogte te blijven van nieuws en discussies uit 
de wereld van voedsel, natuur, landbouw en gezondheid.  

• Als je inhoudelijke vragen hebt of je wilt sparren over een bepaald thema, neem dan 
contact op met één van de kwartiermakers of met onze relatie en leden manager Zsuzsan 
Proos.  

 

We kunnen niet wachten om op korte termijn van je te horen en een mooie samenwerking aan te 

gaan! Hartelijke groet, Kernteam Transitiecoalitie Voedsel en 

 

Willem Lageweg (Duurzame Landbouw) 

Natascha Kooiman (Eiwittransitie en Voedselomgeving) 

Jan Paul van Soest (True Cost / True Price) 

https://transitiecoalitievoedsel.nl/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/doe-mee/volg-ons/
https://www.linkedin.com/company/transitiecoalitie-voedsel/
https://twitter.com/TcVoedsel
https://transitiecoalitievoedsel.nl/initiatiefnemers/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/contact/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/contact/

