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ASG (1981 vzw & 2011 stichting) - Internationaal Contactplatform & Documentatiecentrum
inzake Gastronomie

OPRICHTING EN DOELSTELLINGEN VAN EEN STICHTING ASG NEDERLAND
Fiscaal nummer instelling / RSIN: 8501.78.186
Registernr. Kamer van Koophandel NL: 51802139
Vertrekpunt is het feit dat er al sedert 1981 de Academie voor de Streekgebonden
Gastronomie (ASG) bestaat naar Belgisch recht als vzw (vereniging zonder winstoogmerk),
maar met activiteiten in België en Nederland.
Nochtans bleven velen in Nederland de ASG als een buitenlandse organisatie beschouwen.
Vandaar de noodzaak naar een structurele en organisatorische verankering in Nederland.
Om de werking in Nederland een officiëler en eigen karakter te geven o.m. naar de overheid
toe, werd er op de ASG - Algemene Statutaire Administratieve Jaarvergadering van zaterdag
27 februari 2010 beslist een stichting ASG in Nederland op te richten met inschrijving bij de
Kamer van Koophandel.
Om te integratie binnen Nederland nog te bevestigen werd de domeinnaam
www.streekgastronomie.nl geregistreerd met een link naar www.asg.be . Spijtig genoeg was
www.asg.nl reeds benomen door een andere organisatie.
A. DOEL
Kenmerkende doelstellingen voor de stichting zijn:
1. De stichting heeft ten doel: de gastronomie (bijzonder deze die streekgebonden is) met
zijn producten, bereidingen en parafernalia als onderdeel van het (ook hedendaags en
modern evoluerend) cultureel-, socio- en maatschappelijk erfgoed; vanuit
multidisciplinair oogpunt te inventariseren, bestuderen, verklaren, stimuleren, vitaliseren,
ontwikkelen en te promoten.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: te functioneren als een studie-,
documentatie- en kenniscentrum met haar netwerk van experts, bibliotheek van de smaak,
publicaties (voor de lijst der publicaties verwijzen we naar de ASG-website), project- en
studiewerk. Dit kan door initiatieven te ondersteunen, het geven van vorming, onderzoek
uit te voeren, consult werking, en andere.
 Kortom, “het verhaal” te brengen achter onze eetcultuur als streekgebonden gegeven ten
dienste van zowel voor het bedrijfsleven (met o.m. de Horeca, landbouw,
landbouwverwerkende activiteiten, de distributiesector, het toerisme,…) als voor leerlingen,
pers, onderzoekers, belangstellenden en andere …
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B. LIMBURG (B. & NL.) ALS GASTRONOMISCHE REGIO
Jos Hessels organiseerde als gedeputeerde economische zaken (Nl.-Limb.) een studiedag
“Limburg Gastronomische Regio” op 17 maart 2010 in het MECC te Maastricht. Jacques
Collen was hierop als voorzitter van de ASG uitgenodigd. Het advies van de bijeenkomst
was dat een Euregionale campagne te verdedigen is, maar dat deze in projectactiviteiten over de Euregio, c.q. aandachtsvelden dient verdeeld te worden.
Eén van die voorstellen was de verdere uitbouw van een tref- en kenniscentrum vanuit
“Hasselt hoodstad van de smaak”: het kenniscentrum voor (streekgebonden) gastronomie
(ASG als vzw in België (Hasselt) en stichting in Nederland (Maastricht). Een
documentatiecentrum dat vooral een publieksfunctie heeft dank zij de ASG “bibliotheek van
de Smaak” en het Benelux experten-netwerk van haar leden een inhoudelijke begeleidende
en ondersteunende functie kan vervullen; enerzijds naar het onderzoek toe en anderzijds naar
de consument, de restaurateur, de producent, het onderwijs, …. Dit naast Maastricht met de
(inter)nationale positionering als 'Gastronomische Hoofdstad'.
C. ZETEL VAN DE STICHTING ASG
De eerste bekommernis was het zoeken naar een juiste locatie voor de zetel van de nieuwe
stichting.
Tijdens de vergadering van onze Raad van Advies o.l.v. ere-gouverneur Stevaert op dinsdag
18 mei 2010, kwam tot uiting dat we de As Hasselt – Maastricht dienden te handhaven naar
de optie van de Nederlandse gedeputeerde Jos Hessels. Het Museum aan het Vrijthof vonden
Hessels en Stevaert een prima plaats voor de administratieve zetel van de ASG-stichting.
Hierbij dachten ze aan o.m. de aansluiting van de ASG-missie met deze van het museum, de
collectie en de aandacht voor de Euregio. Daarenboven is het museum een niet-commerciële
culturele locatie met een waarborg voor continuïteit.
Na meer dan 21 jaar gelokaliseerd te zijn in het Antwerpse Schilde-’s-Gravenwezel werd de
ASG als kenniscentrum gehuisvest in het Hasselts Stadsarchief waar het ASG-Studie- en
Documentatiecentrum met haar omvangrijke bibliotheek (“bibliotheek van de Smaak” met
haar meer dan 16.000 boeken, tijdschriften, menucollectie, e.a.) terug kon ontplooid worden.
Dit ten dienste van zowel de vzw als de stichting. Op deze wijze werd de as Hasselt –
Maastricht binnen het Benelux-gebeuren nogmaals verstevigd.
Na een officiële vraag en voorlegging aan de Raad van Bestuur van het Museum aan het
Vrijthof (toen met voorzitter Camille Oostwegel), kon de ASG van de toenmalige directie
(Monique Dickhaut) een positief antwoord ontvangen op 23 juni 2010.
D. BESTUUR VAN DE STICHTING
Ondanks het feit dat het niet de bedoeling is om met de stichting een losstaand beleid te
voeren ten overstaande van de ASG vzw, is het toch belangrijk om over een eigen
“draagvlak” te beschikken.
Notaris Joosten gaf de raad om wegens een reeks van praktische beslommeringen het
stichtingsbestuur te houden met drie leden: voorzitter, ondervoorzitter en secretarispenningmeester: een kernbestuur. Deze personen vervullen dezelfde functies bij de ASG vzw.
Maar om een gewenst grotere draagvlak te krijgen werd een Raad van Advies ingesteld. Men
kan gerust spreken van “de Bestuursraad” met: een kernbestuur (de drie stichtingsleden) en
de adviesleden.
Daar een stichting geen leden heeft kunnen er wel donateurs zijn (zijn dan voor de stichting
ASG de leden). In werkelijkheid is er voor de leden geen verandering omdat alles samengaat
met de normale werking van de bestaande vzw. Vandaar dan ook dat bij voorbaat beslist werd
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de vergaderingen van de stichting tot een minimum te beperken en de jaarbijeenkomst van de
stichting, geïntegreerd, te laten samenvallen met deze van de vzw.
De bestaande Raad van Advies van de Academie voor de Streekgebonden Gastronomie blijft
behouden en wordt het officiële adviesorgaan van de vzw en de Nederlandse leden van de
Raad van Advies vormen de Bestuursraad van de stichting ASG.
Op vrijdag 14 januari 2011 werd bij notaris Joosten uit Maastricht de stichtingsakte
ondertekend en werd de stichting ASG officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
met als stichters:
Collen Jacques (drs.-vrm hoofd vakgroep en docent toerisme HHMaastricht &
Opleiding Toerisme en Recreatie - Hogeschool Limburg (B) en vrm prof. LUC-Universiteit
Hasselt / stichter-voorzitter van de vzw ASG sedert 1981)
Abraham Orteliuslaan 4, B-3500 – Hasselt
tel: 00/32/(0)11 22 73 45
gsm: 00/32/(0)476 25 36 38
jacques.collen@skynet.be of voorzitter@asg.be
voorzitter van de stichting ASG
Simons Herman (ing. - vrm. docent in de natuurwetenschappen / ondervoorzitter en
afgevaardigde voor NL in de ASG-vzw Raad van Bestuur) Roosendaalsestraat 59, NL-4724
AB Wouw
tel: 00/31/(0)165 30 17 50
h.h.j.simons@planet.nl
Wellens Greta (vrm. zaakvoerder bankfiliaal / secretaris-penningmeester van de ASG
vzw), Lindenstraat 31/5, B-1800 – Peutie
tel.: 00/32/(0)2 253 83 56
greta.wellens@skynet.be of secretariaat@asg.be
Samenstelling Bestuursraad - stichting ASG (2016)
Kernleden:
- Collen Jacques (drs.-vrm hoofd vakgroep en docent toerisme HHMaastricht &
Opleiding Toerisme en Recreatie - Hogeschool Limburg (B) en vrm prof. LUCUniversiteit Hasselt / stichter-voorzitter van de vzw ASG sedert 1981)
Abraham Orteliuslaan 4, B-3500 – Hasselt
tel: 00/32/(0)11 22 73 45
gsm: 00/32/(0)476 25 36 38
jacques.collen@skynet.be of voorzitter@asg.be
voorzitter van de stichting ASG
- Verspaandonck Marco (Praktijkdocent ROC Eindhoven - volgde de 2-jarige
opleiding Academie Culinaire Historie van Carolina Verhoeven te Appelscha en is de
initiator voor een komend vervolgtraject)
Biezenkuilen 85, NL-5502 PB Veldhoven
tel.: 00/31/(0)6-22075491
cjtm.verspaandonk@summacollege.nl
ondervoorzitter van de stichting ASG
- Wellens Greta (vrm. zaakvoerder bankfiliaal / secretaris-penningmeester van de ASG
vzw), Lindenstraat 31/5, B-1800 – Peutie
tel.: 00/32/(0)2 253 83 56
greta.wellens@skynet.be of secretariaat@asg.be
secretaris van de stichting ASG
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Raadsleden:
- Boselie Peer P.H.M. (archivaris Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen,
voorzitter van o.m. Maasketen Jan van Eyck, Cultuur en Grensgeschiedenis, Stichting
Oud-Limburgse en Regionale Receptcultuur, …)
Kasteelhof 1, 6121 XK Born
tel.: 00/31/(0)46-477 84 51
peer.boselie@sittard-geleen.nl
privé: Dirk Pollartdreef 2, 6132TD Sittard
tel.: 00/31/(0)46-4582207
peer.boselie@gmail.com
- Engels-Geuts Wil en Netty (zijn als culinaire auteurs en talrijke publicaties de
pioniers van de NL-Limburgse keuken / waren in 1981 eveneens medeoprichters en
bestuursleden van de ASG vzw)
Thull 7 A, NL-6365 AC Schinnen
tel.: 00/31/(0)46 443 29 72
fam-engels@hetnet.nl
- Engelen Jan (Dir. organisatie – adviesbureau ECOM / Docent Marketing, Events &
Congres Management / MICE - Hogeschool “Zuyd” University)
Dorpsstraat 120, NL-6456 AG Bingelrade
tel.: (046) 442 30 54
gsm 00/31/(0)6 14 52 35 75
enge3047@planet.nl
- Munsters Wil (dr. Lector Kenniskring Toerisme en Cultuur - Hogeschool Zuyd),
Ingendaalstraat 13, NL-6241 DD Bunde
tel: 00/31/(0)43 346 66 66
tel: 00/31/(0)43 364 85 78 (privé)
wmunsters@home.nl
w.j.munsters@hszuyd.nl
www.hszuyd.nl
- Sluismans Raf (prof. & Algemeen directeur KIZOK–Kenniscentrum voor
Ondernemerschap en Innovatie - Universiteit Hasselt, faculteit Bedrijfseconomische
Wetenschappen & Programmamanager UNU-MERIT – Maastricht University)
Molendriesstraat 28, B-3740 Eigenbilzen
tel. tel: 00/31/(0)43 43 88 58 43
gsm 00/32/ (0)478 30 46 48
raf.sluismans@uhasselt.be
r.sluismans@MERIT.unimaas.nl
- Van Liessum Joop (Director / owner The BreadBox Company BV)
Postbus 6051, 5600 HB Eindhoven
tel. 00 31/ (0)40 241 10 50
jvanliessum@gmail.com
www.freshondesk.nl
privé: Reisvennestraat 21, 5554 ES Valkenswaard
tel. 0031/ (0)40 241 10 50
gsm 0031/ (0)6 83 17 96 07
muessli@sipomail.nl
- Wachelder Jo (prof. Fac. Cultuur en Maatschappijwetenschappen - Maastricht
University, vakgroep geschiedenis), Oud Valkenburg 78, NL-6305 AC Schin op Geul
tel.: 00/31/(0)43/3883314 (MU)
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tel.: 00/31/(0)43/3216357 (privé)
jo.wachelder@maastrichtuniversity.nl
Wanders Ton (Head of International & Public Affairs City of Maastricht Department of City Planning & Economic Affairs City of Maastricht)
Mosae Forum 10, Maastricht
P.O. Box 1992, 6201 BZ Maastricht
tel. (043) 350 47 38
ton.wanders@maastricht.nl
www.maastricht.eu
privé: voorzitter “Genootschap Herve/Mergelland Hoen”
www.mergellandhoen.nl
Bovenstebosch 4, 6228 SJ Maastricht (Nederland)
tel. (043) 367 13 81
gsm (06) 27 07 51 73
familiewanders@hotmail.com

E. NETWERK STICHTING
De ASG is stichting lid van het ANV Algemeen-Nederlands Verbond - Werkgroep
Volkscultuur (Den Haag), heeft relaties met het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en
Immaterieel Erfgoed (VIE - Culemborg), maakt deel uit van o.m. Europeana (
www.europeana.eu - Multi-lingual online collection of digitized items from European
museums, libraries, archives and multi-media collections, with procedures for content
providers),…
Samen met Skål International Limburg (www.skallimburg.org) is de ASG als
onderzoeksgroep lid van de internationale ATLAS groep (Association for Tourism, Leisure
Education and Research met o.m. werkgroep “Tourism and Gastronomy” - www.atlaseuro.org - secretariat ATLAS is gesitueerd in Arnhem).
Via Carolina Verhoeven is de ASG ook betrokken bij de “Academie Culinaire Historie” en
het “culinair historisch museum De Landskeuken” in Roden (Drenthe).
Verder wordt de ASG vermeld in de inventaris van o.m. www.bedrijfnederland.nl , als bron
bij o.m. www.bakkerijmuseum.nl of op www.witloof.nl (restaurant Witloof te Maastricht, met
... die aanleunen bij 't gedachtegoed dat verkondigd wordt door 't studiegenootschap
'Academie voor de Streekgebonden Gastronomie'…)
F. CONTACTADRESSEN
* Zetel van de stichting ASG: Academie voor de Streekgebonden Gastronomie
p/a
Museum aan het Vrijthof
Vrijthof 18, NL-6211 LD Maastricht (Nl.)
t.o.v. Connie Schuurmans v/h Secretariaat
t. +31 (0)43 321 13 27
connie.schuurmans@museumaanhetvrijthof.nl
Kamer van Koophandel NL: registernr. 51802139
* Bezoekadres / locatie van het ASG - Studie- en Documentatiecentrum / Zetel van de vzw
ASG
p/a
Stadsarchief Hasselt
Rederijkersstraat 42, B-3500-Hasselt (B.)
studiecentrum@asg.be
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VZW ondernemingsnummer 422459744
* Jacques Collen, voorzitter vzw & Stichting
Abraham Orteliuslaan 4, B-3500 – Hasselt
voorzitter@asg.be
G. FINANCIEEL & BELONINGSBELEID
Alle verrichtingen voor de stichting gebeuren via de ING-bank Nederland met IBAN-code:
NL36 INGB 0009 5565 88
en BIC-code: INGBNL2A t.a.v. Academie voor de
Streekgebonden Gastronomie, Maastricht.
Voor de financiële jaarstukken verwijzen we naar het Jaarverslag ASG (stichting & vzw)
De bestuurders van de vereniging genieten uit dien hoofde geen beloning en komen slechts in
aanmerking voor vergoeding van gemaakte kosten.
Het personeel wordt gehonoreerd volgens de officiële salarisschaal binnen cultuur of volgens
de officiële vrijwilligersvergoeding.
H. JAARVERSLAG
Voor een rapportage van de gedane activiteiten, planning volgend jaar en het financieel
rapport verwijzen we naar Jaarverslag ASG (stichting & vzw). Deze staat op de ASG-website
en is ook op aanvraag te verkrijgen.
I. BELEIDSPLAN - STRATEGIE VAN DE ASG VOOR DE PERIODE 2012-2016
Zie het afzonderlijk document.

