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Inleiding
Met beschaafde en spraakmakende campagnes probeert Varkens in Nood publiek, politiek, supermarkt en
ook varkensboeren ervan te overtuigen dat varkens een beter leven verdienen.

Jaarverslag Stichting Varkens in Nood

Het jaarverslag van de stichting bestaat uit:
• Een overzicht van het afgelopen jaar, verdeeld in organisatie, financiën en activiteiten;
• Het financiële jaarverslag met de verklaring van de accountant;
• Een prognose voor het volgende jaar, zowel financieel als qua activiteiten.
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1.1 Organisatie
1.1.1 Huisvesting
Het kantoor is gevestigd aan de Hoogte Kadijk 143 F12 te Amsterdam. Het huurcontract werd in 2007 met
vijf jaar verlengd, dit mede vanwege de krapte voor kleine kantoorruimten in Amsterdam. Het contract
loopt van 2008 t/m 2012 en kent diverse tussentijdse opzeggingsmogelijkheden zoals onderverhuur of een
indeplaatsstelling door een nieuwe huurder.
1.1.2 Personeel
Jaar
2006
2007
2008
2009

fte
4,5
5
5
6

Medewerkers
7
7
7
8

Stagiaires
1
1
2
1

Pantar medewerkers
2
3
3
2

In 2009 is het aantal medewerkers gestegen naar zes fte: 4 fulltime en 4 parttime, 1 stagiaire en 2 (gratis)
medewerkers via de banenpool van Pantar.
1.1.3 Bestuur
Het bestuur bestaat uit mr. Hans Baaij, drs. Mizzi van der Pluijm, mevrouw J.M. Oudshoorn‐Valk en ing.
Remco de Waart.
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1.1.4 Erkenning als organisatie met een algemeen maatschappelijk doel
De stichting is in het bezit van een erkenning van de landelijke Belastingdienst, ANBI geheten (Algemeen
Nut Beogende Instelling) waardoor giften, schenkingen en nalatenschappen onder een gunstig fiscaal
regime (meestal een vrijstelling) vallen.
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1.2 Financieel jaarverslag
Toelichting m.b.t. de jaarrekening
1.2.1 Financiële positie
Algemeen aanvaard bij NGO’s is een reserve voor 1.5 jaar aan lopende jaarlijkse kosten verminderd met
zekere inkomsten in diezelfde periode. Gestreefd wordt naar een reserve die tenminste één jaar vaste
uitgaven dekt (continuïteitsreserve).
Uitgaven 2009
Reserves
Vaste verplichtingen

€ 501.389
€ 331.267
€ 350.000

Indien op de uitgaven een aantal variabele en incidentele uitgaven in mindering worden gebracht dan
bedroegen de vaste verplichtingen, de benodigde continuiteitsreserve circa € 350.000. Anders gezegd: de
stichting heeft niet meer reserves c.q. middelen dan strikt noodzakelijk.
In 2009 was sprake van vier mailingen aan de donateurs. De inkomsten van de jaarmailing in december
vielen voor een deel in december 2009 en voor een deel in 2010. Hierbij wordt de datum van ontvangst
aangehouden. De inkomsten uit donaties (§2.5.1) stegen in 2009 met 19,7% naar € 405.151,‐.
Voornaamste oorzaak van de stijging zijn de toegenomen inkomsten uit machtigingen, legaten en huis‐aan‐
huismailingen.
1.2.2 Donaties
In 2009 werd evenals in voorgaande jaren een grote huis‐aan‐huis‐mailing georganiseerd. Deze heeft
primair als doel het voorlichten van het publiek over de omstandigheden waaronder de dieren in de vee‐
industrie moeten leven en secondair wordt beoogd donateurs te werven. De verspreiding van de mailing
vindt plaats door vrijwilligers en studenten. Op deze manier blijven de verspreidingskosten laag. De
mailingen halen een respectabel resultaat van bijna 1%, d.w.z. iedere 100 brieven levert één nieuwe
donateur op. De kosten voor de HAH mailing zijn in 2009 opgelopen ten opzichte van het voorgaande jaar.
De oorzaak hiervan ligt in het feit dat een deel van de mailing van 2008 in 2009 bezorgd wordt en dat de
omvang van de mailing werd vergroot van 120.000 naar 200.000 stuks.

In totaal zijn er in 2009 2.110 nieuwe donateurs bijgekomen. De meeste nieuwe donateurs (59%) kwamen
binnen via de huis‐aan‐huismailing. Het aantal opzeggingen inclusief overlijden, bedroeg in 2009 550
personen.
1.2.4 Personeelskosten
De uitgaven aan personeelskosten in 2009 (§2.6.1) stegen met 22% naar € 206.621,‐ vooral door de kosten
van de inspecteurs, het personeelsbestand is gelijk gebleven met in totaal 6 fte. De kosten voor huisvesting
(§2.6.2) stegen met 21% naar € 21.913,‐. De voornaamste reden was de aanschaf van een
ventilatie/warmte terugwininstallatie om het kantoorklimaat optimaal te houden. De secretariaatskosten
(§2.6.3) stegen met 37% naar € 20.022,‐. De oorzaak hiervan is de toename in activiteiten en de uitbreiding
van het aantal medewerkers. Het hoogste salaris bedroeg in 2009 € 3.000 bruto per maand. De directeur
verdiende minder dan € 3.000 per maand voor een meer dan full time baan.
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1.2.3 Donateursbestand
In 2009 is het donateursbestand gegroeid tot 14.240 personen. Een toename van ruim 13% ten opzichte
van het vorige jaar. Het percentage actieve donateurs (zij die het laatste jaar gedoneerd hebben), bleef
stabiel rond 67%.
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Alle aanschaffingen met een waarde van minder dan € 2.000 worden in het jaar zelf in één keer te laste
van de winst gebracht. Afschrijvingen vinden derhalve alleen plaats op investeringen met een waarde van
meer dan € 2.000.
1.2.5 Kosten dierbeschermende activiteiten
De kosten voor het voeren van campagnes en het geven van voorlichting (§2.6.8) (zonder
personeelskosten) bedroegen in 2009 € 213.986,‐, een stijging van 35,4% ten opzichte van het voorgaande
jaar. De kosten van grote projecten als de Fototentoonstelling, de Vleeswijzer, de Castratiecampagne en
een intensivering van de voorlichting op straat zijn de voornaamste oorzaken.
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In 2009 werd er intensief samengewerkt met de Stichting Dier & Recht (D&R). Mr. Sandra Klok zorgde voor
de coördinatie tussen de stichtingen, verzorgde de uitwisseling van kennis van D&R naar ViN en vice versa.
Noor Evertsen was intensief betrokken bij de rechtszaken tegen AH en C1000, de hoorzittingen in de
Tweede Kamer, de rapporten over de VWA, enzovoort. ViN heeft veel baat bij de samenwerking en neemt
in ruil daarvoor de lopende kosten van D&R voor haar rekening.
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1.3 Dierenbeschermingsactiviteiten
CO2 bedwelming slachtvarkens
Experts zijn het er al jaren over eens: het bedwelmen van slachtvarkens met CO2 is dieronvriendelijk en
zorgt voor onnodig lijden. Toch wordt deze methode in Nederland op grote schaal door slachterij Vion
toegepast. Beelden van de gruwelijke wijze waarop varkens worden verdoofd, voorafgaand aan het
slachten, zijn jarenlang geheim gehouden. Varkens in Nood hield een hoorzitting voor Tweede Kamerleden
die druk bezocht werd, met als resultaat vele Kamervragen en
de opdracht van Minister Verburg voor een wetenschappelijk
onderzoek.
De beelden van de CO2 bedwelming werden via YouTube door
meer dan 25.000 mensen bekeken en een minstens even groot
aantal keek via websites als NuJij.nl, Telegraaf.nl en GeenStijl.
De verdoving van varkens met CO2 in de slachthuizen vindt
plaats in afgesloten ruimtes die geen ramen hebben en waarin
geen camera's zijn geïnstalleerd. Daardoor is het voor de
Voedsel en Waren Autoriteit onmogelijk om het lijden van de
dieren te beoordelen. Dit gebrek aan transparantie is in strijd met de Europese wetgeving, die stelt dat
controlerende instanties te allen tijde toegang moeten hebben tot alle delen van een slachthuis. Varkens in
Nood heeft deze zaak aanhangig gemaakt bij de FVO in Dublin, maar het bezwaar werd afgewezen.
Anti‐castratiecampagne
In 2007 begon COOP met de verkoop van berenvlees. In 2008/2009 zijn daar onder druk van Stichting
Varkens in Nood verschillende bedrijven bijgekomen, zoals Super de Boer, Jumbo, Aldi Nederland, Lidl
Nederland, Center Parcs, LaPlace, Keurslagers en McDonalds. Naar schatting worden eind 2009 circa
700.000 biggen per jaar niet meer gecastreerd. Volgens de supermarkten levert de verkoop van
ongecastreerd berenvlees geen klachten op. Ook slachters en tussenhandel hebben geen klachten
ontvangen. Varkensboeren zijn grotendeels tevreden, op een enkele varkensboer na die te kampen heeft
met wat meer agressie onder de varkens.

Achtergrond
Berengeur, de reden voor castratie, komt veel minder vaak voor dan altijd werd aangenomen: niet bij 10%
‐ 80% van alle beren, maar slechts bij 1% (rapport Beren op de weg).
Onderzoek door de Universiteit Wageningen en Zwitsers onderzoek wijzen uit dat er geen significante
verschillen zijn in de waardering door mensen van vlees met en zonder berengeur.
Alleen vlees met ernstige berengeur scoort statistisch iets slechter.
Niet castreren geeft een betere voederconversie en dus lagere kosten voor veevoer en de afzet van mest.
De dieren zijn gezonder, groeien sneller en gebruiken minder medicijnen. Varkensboeren schatten het
voordeel op € 7,‐ tot € 14,‐ per varken. Karkassen met berengeur worden gekookt. Hierdoor verdwijnt de
berengeur. Het economische nadeel door het koken van berenvlees is volgens de betrokken slachters nihil.
Castratie is een tragische gebeurtenis in het leven van mannelijke biggetjes. Castratie is pijnlijk: de huid
wordt ingesneden, de testikels naar buiten gebracht en de zaadstrengen doorgesneden of getrokken. Pas
gecastreerde biggen zijn minder actief, beven meer, glijden vaker uit en trekken met de staart. Onderzoek
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Varkens in Nood is bezig om de rest van de supermarkten, horeca en instellingen zover te krijgen dat ze
stoppen met de verkoop van gecastreerde dieren. Er loopt eind 2009 een rechtszaak tegen
supermarktketens AH en C1000 zodat ook zij stoppen met de inkoop van gecastreerd varkensvlees.
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van Nederlandse dierenartsen heeft aangetoond dat de ingreep, indien onverdoofd uitgevoerd, enorm
pijnlijk is en sowieso nog een week na de ingreep voelbaar. Vaak krijgen de biggen last van diarree en
misselijkheid, waarvoor ze dan (weer extra) antibiotica krijgen.
Verdoving tijdens de ingreep helpt wel iets, maar niet tegen de napijn en andere klachten. Biggen krijgen
na de ingreep ook geen pijnstillende middelen. Na de castratie groeien de beertjes minder snel en minder
gezond op; ze krijgen vaker antibiotica toegediend, verbruiken meer veevoer en produceren meer mest
dan ongecastreerde dieren. Zowel de Universiteit van München als de AVA (de Europese vereniging van
dierenarts‐ anesthesisten) zijn van mening dat het verdoven van biggen voor de castratie zelfs geen
tussenoplossing is. Uit de sector is bekend dat veel varkensboeren de noodzaak van het verdoven met CO2
niet inzien mede omdat men geen voordeel voor het dierenwelzijn ziet. Mensen die het gas inademen
ervaren het als onverdraaglijk.
Algemene conclusie
Vanaf 2007 is er al veel varkensvlees verkocht van ongecastreerde beren. Zonder klachten. Een belangrijke
reden dat men kan stoppen met castreren ligt in de toepassing van een eenvoudig detectiesysteem aan de
slachtlijn, waarbij het vlees kort verhit wordt om te controleren op berengeur. Dit blijkt feilloos te werken.
Daarnaast is het aantal stinkers zeer beperkt en de verwerking van dit vlees probleemloos. Voor het
dierenwelzijn maar ook in economisch opzicht heeft niet castreren alleen maar voordelen. CO2
bedwelmen is geen goede (tussen)oplossing.
Internationaal
Onze inspanningen om vlees van gecastreerde dieren uit de schappen van de Nederlandse supermarkten
te weren, krijgt ook in andere landen aandacht. ViN werd als voorbeeld aangehaald in een programma van
de Deense publieke televisie dat geheel gewijd was aan het afschaffen van castratie van biggen in
Nederland. Organisaties in Canada, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk hebben onze campagne
overgenomen. Wij hopen op een internationale doorbraak bij het stoppen met castreren.
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Dode Dierencampagne
Varkens in Nood kwam tot de ontdekking dat van de ruim 30 miljoen biggen die jaarlijks in Nederland
worden geboren, er zo’n 3 miljoen sterven in de eerste weken van hun leven. De oorzaak is het steeds
verder opvoeren van de biggenproductie, die nu al bijna 30 biggen per zeug per jaar is. Naast deze massale
biggensterfte sterven ieder jaar nog eens 500.000 vleesvarkens en 60.000 zeugen op de boerderij, vrijwel
altijd zonder medische verzorging.
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Het televisieprogramma EénVandaag ging met een team van Varkens in Nood op stap en maakte een
uitgebreide documentaire over de talloze dode biggen en varkens die ze in Brabant in kadavertonnen en
langs de weg aantroffen. Een dag na deze reportage vonden twee donateurs van ViN nog levende,
kreunende biggen in een kaderton. Naar aanleiding van deze beelden besteedde Hart van Nederland
aandacht aan deze zaak en stond de foto van de biggen in de kadaverton in een groot aantal kranten.

Naar aanleiding van de ViN campagne heeft minster Verburg geëist dat de varkenssector concrete
maatregelen tegen biggensterfte neemt. Het steeds verder opvoeren van de biggenproductie keurt de
minister af. Volgens een enquête van het vakblad Boerderij vindt bijna 40% van de boeren de hoge
biggensterfte gelukkig ook onacceptabel. “Als dit onderzoek maatgevend is, worstelen dus ook boeren met
de (ethische kanten van) biggensterfte,” aldus Boerderij.
Ook de politiek is wakker geschud. “Ik denk dat niemand hier omheen kan”, reageerde Tofik Dibi van
Groenlinks in dagblad Sp!ts. De ChristenUnie zegt in hetzelfde artikel een motie klaar te hebben liggen
waarin aandacht wordt gevraagd voor het huidige fokbeleid. “We zijn nu veel te ver aan het doorfokken,
we moeten weer denken aan het dier achter het vlees”, aldus CU woordvoerster Jolande Uringa.
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Ochtendkrant Sp!ts besteedde de voorpagina aan de dode dierencampagne.
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Veetransporten, slachterijen en veemarkten
Vaex was de beruchtste veevervoerder van Nederland. Door Vaex vanaf 2005 door heel Europa te volgen
en overal politie en justitie in te schakelen, hebben Varkens in Nood en collega organisatie Eyes on Animals
dit grote bedrijf zodanig onder druk gezet dat transporten niet meer overbeladen zijn, dat er water aan
boord is en dat de dieren met respect behandeld worden.
Werken aan verbetering
In mei 2009 hebben onze inspecteurs in Duitsland en Polen een groot aantal controles van
varkenstransporten richting Rusland uitgevoerd. Terwijl twee jaar geleden nog zeker 50% van de
transporten in overtreding was, bleken nu bijna alle Nederlandse varkenstransporten in orde. Het lijkt er
op dat onze inspecties vruchten af beginnen te werpen.
Als gevolg van alle incidenten met veetransporten hebben twee belangenorganisaties, de
Ondernemersorganisatie voor Logistiek en Transport EVO, met 30.000 leden en Veetrans, vereniging voor
vervoerders en handelaren van vee, een nieuwe organisatie opgezet. Ze beogen maatschappelijk
verantwoord transport van dieren verder te verankeren.

De aandacht voor dierwaardige veetransporten is toegenomen.

Media aandacht
Varkens in Nood werkte mee aan het Vara‐programma Gifkikkers, een programma van een half uur over
varkenstransporten. Inspecteurs van varkens in Nood controleerden met de presentatrices van de Vara
varkenstransporten in Duitsland en Polen. Tijdens die inspecties werd onder meer een wagen van het
beruchte transportbedrijf Keus & Mollink aangehouden. Het transport met vleesvarkens was duidelijk
overbeladen en het watersysteem was defect. Een officiële aanklacht bij de VWA is tot op heden
onbeantwoord gebleven.
Varkens in Nood presenteerde in Den Haag voorafgaande aan de uitzending van Gifkikkers een uitgebreid
dossier over het functioneren van het sanctiesysteem van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), het
overheidsorgaan dat moet waken over het dierenwelzijn tijdens transporten. Tweede Kamerleden toonden
zich onthutst over de misstanden die nog altijd schering en inslag zijn bij internationale veetransporten Dat
sanctiesysteem blijkt nauwelijks te functioneren. “Dit is onacceptabel, we gaan hier echt werk van maken”,
sprak een verontwaardigde Krista van Velzen (SP), “er moet nu eindelijk iets veranderen.” Ook Marianne
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Een andere reden dat het beter lijkt te gaan met veetransporten, vindt zijn oorzaak in de trainingen die ViN
en Eyes on Animals aan politiecorpsen in een aantal landen geven. In België zijn er nu een flink aantal
gemotiveerde politiemensen die met kennis van zaken (ook Nederlandse) veetransporten controleren.
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Thieme (Partij voor de Dieren), Dion Graus (PVV) en vertegenwoordigers van de VVD en GroenLinks waren
bij de presentatie aanwezig.
Naar aanleiding van de ophef heeft de directeur van Keus&Mollink contact opgenomen met Varkens in
Nood en vervolgens is er een protocol gemaakt, met controle en instructie van de chauffeurs voor een
dierwaardiger vervoer. Net als Vaex behoort Keus&Mollink nu ook tot de betere vervoerders in Europa.
Beelden van een exportverzamelplaats in het Gelderse Lunteren met een dierenarts die frauduleus
exportcertificaten toekende aan internationale veetransporten, hebben geleid tot een definitieve sluiting
van deze veeverzamelplaats.
Verder voerden onze inspecteurs controles uit op veemarkten van Leeuwarden, Utrecht, Purmerend en
Brugge. De herhaalde controles hebben geleid tot betere afspraken die in de praktijk ook worden
nageleefd. Van grootschalige misstanden zoals in het verleden, is nu geen sprake meer. Uit nachtelijke
inspecties onder barre omstandigheden leek er bij een veeverzamelplaats in het Belgische Dessel sprake te
zijn van het illegaal over‐ en bijladen van varkens en biggen. Deze zaak werd uit handen gegeven aan de
Belgische instanties; het is niet bekend wat de afloop was.
In het verleden werden slachterijen en veeverzamelplaatsen herhaaldelijk door onze inspecteurs bezocht
en troffen zij meerdere malen misstanden aan. Zo werd bij de grootse veeverzamelplaats van Nederland
een chauffeur van een veetransport die een varken mishandelde, dit notabene onder de ogen van de VWA
dierenarts. In een kleine slachterij in Brabant troffen de inspecteurs diverse gewonden varkens aan (zg
wrak vee) dat niet meer vervoerd had mogen worden; de varkens lagen gewond en al op hun einde te
wachten en dat duurde lang omdat eerst alle gewonen varkens geslacht moesten worden.

De VleesWijzer
Vrijwel direct na de introductie in het televisieprogramma Radar op 26 oktober 2009 is de VleesWijzer een
instituut geworden. De Volkskrant besteedde ruim de helft van pagina 3 aan dit nieuwe initiatief van
Varkens in Nood en Milieudefensie, waarmee de consument eenvoudig kan zien wat de gevolgen van vlees
zijn voor dier en milieu. Naast zeer veel positieve aandacht was er ook kritiek, vooral uit de agrarische
sector. Het Productschap Vee, Vlees en Eieren (PVE) kwam met de aantijging dat de VleesWijzer niet
onderbouwd was en dat Varkens in Nood bevooroordeeld en niet objectief zou zijn. In een gesprek kon de
PVE deze aantijging echter op geen enkele manier staven. De Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie
eiste op hoge toon rectificatie van Radar/Varkens in Nood, maar ook zij kon de VleesWijzer en de
uitkomsten van de onderliggende wetenschappelijke rapporten niet weerleggen.
Inmiddels is er ook een mobiele versie van de Vleeswijzer, te raadplegen op mobiele telefoons met
internetverbinding.
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Helaas blijken de kosten van inspecties in verhouding tot het opsporen van misstanden steeds minder
rendabel te zijn. Dat heeft een aantal redenen: de eerste is dat een aantal veetransporteurs hun gedrag
hebben verbeterd en daarom zijn er minder misstanden. De tweede reden is dat de overheid, onder druk
van onze inspecties en de misstanden die boven tafel kwamen, slachterijen, veemarkten en
veetransporten beter controleert. Vervolgens hebben bonafide veetransporteurs zich gebundeld en is de
interne controle opgevoerd. Als laatste hebben slachterijen maatregelen genomen waardoor pottenkijkers
geweerd worden en het is dus ook moeilijker om misstanden te constateren. Vanwege al die redenen is
besloten om in 2010 te stoppen met het doen van inspecties.
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Hieronder een kleine selectie van de publiciteit omtrent de
VleesWijzer:
Trouw 27‐10‐09: ‘Kip slecht voor de kip, maar beter voor milieu’
Telegraaf.nl 27‐10‐09: 'Vleeswijzer in de portemonnee'
NRC Next blog 27‐10‐09: 'Na de Viswijzer nu ook de Vleeswijzer, ga jij
hem gebruiken?'
Jeugdjournaal27‐10‐09: 'Wat is het beste vlees?'
NOS Headlines 28‐10‐09: 'Nieuw ‐ de Vleeswijzer'
Parool 28‐10‐09: 'Hoe groen is een gehaktbal?'
Volkskrant13‐10‐09: 'Echt wild is het ultieme Eko‐vlees'
Er werden circa 200.000 VleesWijzers verspreid en de website
ontving meer dan 100.000 bezoekers. Bedrijven zoals een ziekenhuis
in Groningen, de Postcodeloterij,in de horeca en een ministerie
bestelden VleesWijzers met honderden tegelijk.

Supermarktmonitor Vlees en Vleesvervangers
Omdat supermarkten een bepalende rol spelen in het consumptiepatroon van hun klanten heeft Varkens
in Nood in samenwerking met Milieudefensie in juli voor de tweede keer de Supermarktmonitor Vlees en
Vleesvervangers gepubliceerd. De Supermarktmonitor,die ieder half jaar wordt uitgebracht, moet
supermarkten stimuleren meer aandacht te besteden aan duurzame alternatieven.
De Supermarktmonitor besteedt ook aandacht aan het stunten met vlees. Door de steeds lagere
inkoopprijzen hebben boeren te weinig inkomsten om noodzakelijke investeringen in milieu en
dierenwelzijn door te voeren. “De vraag naar varkensvlees is goed, het aanbod is beperkt en toch stijgt de
prijs voor varkensvlees niet. Integendeel, wij krijgen juist minder,’’ stelt de Nederlandse Vakbond voor
Varkenshouders (NVV). Ook Varkens in Nood is van mening dat de boeren veel beter betaald moeten
worden.

Het gemiddelde prijsverschil tussen
biologisch en gangbaar vlees is 81%.
biologische kip is gemiddeld 218%
dan een kip uit de vee‐industrie.
Vegetarische producten zijn soms wel
meer dan 400% duurder dan gangbaar
kost een kilo gangbaar gehakt
gemiddeld 4,40 euro, de biologische
9,08 euro en de vegetarische maar
16,90 euro.

Een
duurder
40 tot
vlees. Zo
variant
liefst

Einduitslag van de
Supermarktmonitor juli 2009
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Samenvatting juli 2009:
‐Jumbo beste supermarkt voor biologisch vlees en vleesvervangers
‐Super de Boer als slechtste getest
‐Supermarkten stunten vooral met goedkoop vlees uit de vee‐industrie
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PigSleeper actie Den Haag
Dagelijks ondergaan duizenden biggen, voordat ze gecastreerd worden, een verdoving met CO2 gas door
middel van een zogenoemde ‘PigSleeper’. Volgens voorstanders vallen de biggen rustig in slaap en worden
ze pijnloos gecastreerd. Varkens in Nood vraagt zich af of de voorstanders van verdoofde castratie er nog
altijd zo over denken als ze eenmaal zelf het CO2 gas hebben ervaren. Daarom nodigden Varkens in Nood
en Hans Nieuwendijk, de voorzitter van de Europese organisatie van veterinaire anesthesisten (AVA) ,
Tweede‐Kamerleden, beleidsmedewerkers en journalisten uit om op donderdag 17 december de
PigSleeper zelf te proberen. Het apparaat werd voor deze gelegenheid uitgerust met een mondkapje zoals
deze ook tijdens operaties wordt gebruikt. Het is niet gevaarlijk en hoewel een enkele inademing verre van
voldoende is om daadwerkelijk onder zeil te geraken, geeft het wel een goede indruk van wat biggen
ervaren.

Belangstellenden konden de pigsleeper zelf uitproberen.

Krista van Velzen van de SP steunde de actie, maar voelde er niets voor om het zelf te proberen. "Als ik
ergens al heel erg tegen ben, hoef ik het niet ook nog eens zelf te proberen", was haar reactie. Zij heeft
toegezegd het onderwerp opnieuw in de Kamer onder de aandacht te brengen. GroenLinks politica Ineke
van Gent dacht er net zo over: "Castratie, daar moeten we vanaf en wel zo snel mogelijk. Het is
afschuwelijk en onnodig". Ook Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren kwam langs bij de
demonstratie om haar steun te betuigen.
Diverse journalisten toonden zich dapperder dan de Kamerleden en probeerden de PigSleeper uit. Alle
reacties waren hetzelfde: een (hevige) schrikreactie en het instinctief wegtrekken van de mondkap waar
het CO2 uitkwam. Het gevoel geen lucht te krijgen en de prikkelende werking op de longen maakt het een
zeer onaangename ervaring. Wetende dat de biggen ondersteboven vastgeklemd in de PigSleeper dit CO2
gas ruim 30 seconden lang inademen voordat ze buiten westen zijn, zal het voor hen nog een stuk akeliger
en stressvoller zijn.
Voorlichting
Fototentoonstelling
In de zomer van 2009 bezocht ViN met haar reizende een fototentoonstelling ‘Varkens, je ziet ze niet maar
ze zijn er wel’ Maastricht (april), Leiden (mei), Utrecht (juli), Alkmaar(augustus) en Den Haag (september).
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Aanleiding voor deze actie was het recent gepubliceerde standpunt van de AVA waarin staat dat het
verdoven van biggen met CO2 onacceptabele stress (angst) bij de biggen veroorzaakt en daarmee een zeer
dieronvriendelijke methode is. Ook veel boeren zijn er niet van overtuigd dat de verplicht gestelde
verdoving een verbetering is voor het dierenwelzijn.
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Er was veel belangstelling van de lokale media. Duizenden mensen hebben contact gehad met onze
voorlichters, tienduizenden mensen hebben de foto’s bekeken en honderdduizenden mensen hebben via
de lokale media gehoord over de fototentoonstelling en zijn meer te weten gekomen over het lot van
varkens.

Kinderboekenschrijver Jacques Vriens opent de fototentoonstelling in Maastricht

Vrijwilligers en onze vaste voorlichtster Antoinette waren aanwezig op tal van braderieën, markten en festivals.

Scholen
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Markten en festiviteiten
Op allerlei markten en festivals werd zoals ieder jaar voorlichting gegeven. ViN is gemiddeld twee keer per
week op straat te vinden geweest. Tijdens de fototentoonstellingen waren vrijwilligers en medewerkers
van Varkens in Nood iedere dag aanwezig om met het publiek in gesprek te gaan. Duizenden mensen zijn
dit jaar door onze intensieve manier van voorlichten geconfronteerd met het leed van de dieren in de vee‐
industrie.
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In 2009 werd begonnen met een scholenproject. Onder leiding van een dierenarts/docente zijn vrijwilligers
opgeleid om voorlichting te geven in klassen. Een educatief programma voor één lesuur werd ontwikkeld
en in de praktijk uitgebreid getest.
Boeken
Schrijfster Yvonne Kroonenberg publiceerde tijdens de Boekenweek 2009 haar nieuwste werk Alleen de
knor wordt niet gebruikt. Het idee voor het boek is afkomstig van Varkens in Nood en ook de research voor
het boek werd door ViN verricht.
Tijdens de boekpresentatie verzorgde dominee Gremdaat een toepasselijke preek en ontving Ivo de Wijs
het eerste exemplaar. Varkens in Nood heeft een promofilmpje voor het boek gemaakt dat inmiddels op
talloze websites te zien is.

Yvonne Kroonenberg en Ivo de Wijs met het eerste exemplaar

Enkele citaten over Alleen de knor wordt niet gebruikt:
“Het is zonder meer het beste boek over de vleessector dat ik ken. Het geeft meer inzicht dan de tientallen
rapporten over de vleessector die jaarlijks gepubliceerd worden, alle brieven van de landbouwminister en
berichten van Varkens in Nood bij elkaar. Het is bovendien op zijn tijd amusant, ontroerend en heel
leerzaam, zelfs voor mij.” Hans Baaij, directeur Varkens in Nood

“Ik hoefde geen seconde na te denken toen Varkens in Nood me hiervoor vroeg. Voor het eerst had ik een
echt doel met een boek.” Yvonne Kroonenberg in De Volkskrant
“De managers van supermarkten dachten dat ik dom was en niet tot tien kon tellen. Dat is onverstandig [
…] Ik hoop echt dat de supermarkten veel last gaan hebben van mijn boek”.
Yvonne Kroonenberg in De Boerderij
“Kroonenberg heeft een belangrijk boek geschreven. Wie nu nog (varkens)vlees uit de bio‐industrie eet, is
een heel naar mens. Lees het, en je weet het.” Het Parool
“Ze heeft gelijk, natuurlijk”. NRC Handelsblad
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“Het boek van Kroonenberg is de moeite waard. Het stemt iedereen die werkzaam is in de varkenssector tot
nadenken.” Agrarisch Dagblad
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Een groot aantal boeken van Yvonne Kroonenberg werd als relatiegeschenk of als voorlichtingsmateriaal
weggegeven. Het boek is dusdanig instructief en overtuigend dat de kosten hiervan ruimschoots opwegen
tegen de baten.
Er kwam in 2009 nog een boek uit over varkens: Varkensliefde. Auteur Katja de Bruin, bekend van de
rubriek Achterwerk in de VPRO‐gids, maakt de lezer deelgenoot van de hilarische en ontroerende situaties
die zich voordoen wanneer ze Jasper en Tim, twee minivarkentjes, aanschaft en probeert op te voeden.
Varkens in Nood ambassadrice Karen van Holst Pellekaan mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen.
Ook in 2009 werden via onze website en tijdens de voorlichting op straat vele folders “voer tot nadenken”
(met de aspecten van de bio‐industrie op een rij), de folder met voedingsadviezen voor vegetarische
kinderen en de dvd “mens‐dier‐voedsel” verspreid. Boeken over varkens, waaronder Alleen de knor wordt
niet gebruikt, zijn bij Varkens in Nood verkrijgbaar.
Huis‐aan‐huismailing
De resultaten van de huis‐aan‐huis mailing in de afgelopen jaren waren bevredigend. Ook in het kader van
kennisoverdracht zijn ze belangrijk. In 2009 werd deze campagne voortgezet en werden grote delen van
Maastricht, Den Haag, Amsterdam en Nijmegen benaderd. Op deze manier zijn 200.000 huishoudens
geïnformeerd over het leed van de dieren in de vee‐industrie. Een groot deel van de werkzaamheden
werden verricht door vrijwilligers en door freelance bezorgers. De kosten van de HAH mailing bedragen,
mede door intelligente inzet van IT, minder dan eenvijfde ten opzichte van commerciële kosten.
Het Dierenbal
Stichting Varkens in Nood organiseerde op 1 oktober 2009 namens elf dierenbeschermingsorganisaties
voor de derde keer het Dierenbal: dé jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor bekende en onbekende
dierenbeschermers.
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Nieuw dit jaar was de Verkiezing Beste Campagne 2008/2009. Bont voor Dieren werd met haar campagne
voor een Nederlands nertsenfokverbod door juryleden Marianne Thieme, Ivo de Wijs en Yvonne
Kroonenberg uitgeroepen tot winnaar en ging naar huis met de moeder aller dierenprijzen: de felbegeerde
Gouden Koe!

Bont voor Dieren won de Gouden Koe voor haar campagne tegen de nertsenfokkerij.
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Het Dierenbal werd georganiseerd door Varkens in Nood in samenwerking met AAP, Biologica, Bont voor
Dieren, Brooke Hospital for Animals, de Dierenbescherming, de Dierenbescherming afdeling Amsterdam,
Dier en Recht, Nederlandse Vegetariersbond, Milieudefensie, Sophia‐Vereeniging tot Bescherming van
Dieren, Wakker Dier en WSPA Nederland.
Internationale aandacht voor Nederlandse varkenshouderij
In de bijlage van The Guardian verscheen een artikel van zes pagina’s over de varkenshouderij in Nederland
onder de titel ‘Welfare doesn’t come into it’. Het artikel werd overgenomen door de Taipei Times. Een deel
van de research voor Jon Henley, de auteur van het stuk, werd verricht door Varkens in Nood.
Ondernemer in de strijd tegen dierenleed
Eind 2009 verscheen een groot artikel over Varkens in Nood directeur Hans Baaij in de Volkskrant.
Enkele citaten:
“Hij werd in enkele jaren tijd een van de belangrijkste stemmen in het debat over dierenwelzijn. Hans Baaij
pakte de veetransporten aan, de wantoestanden in slachterijen en het castreren van biggen.”
“Hij runt Varkens in Nood als een bedrijf.”
Hans Hopster, lector dierenwelzijn zegt in het artikel: ‘Als Hans meent dat hij iets heeft ontdekt dan rust hij
niet tot hij het heeft uitgezocht. Varkens in Nood is een kleine organisatie die veel lawaai maakt. Maar
Hans komt niet met valse aantijgingen.’
“De varkenssector is minder enthousiast. ‘Het voelde als een dolksteek dat hij opeens zei: je kunt net zo
goed meteen stoppen met castreren,’ aldus de voorzitter van de vakgroep Varkenshouderij.”
Onderzoek door stagiaires
Met zusterorganisatie Dier&Recht werden verschillende studenten/studentes begeleid die zich bezig
houden met de juridische aspecten van dierenwelzijn, o.a. bij het doorfokken van dieren, dieren die in
eenzaamheid gehouden worden. Michelle Smit van Hogeschool Van Hall Larenstein heeft in haar stage
onderzoek gedaan naar de grote aantallen varkens die overlijden op de boerderij.

Diversen
ViN is de penningmeester van de CDON en actief bij het creëren van meer onderlinge samenwerking met
collega organisaties.
ViN was betrokken bij de eerste bijeenkomsten van Foodpolicy, een samenwerkingsverband van
supermarkten, ambtenaren, onderzoekers, reclamemakers, marketeers enzovoort, welke beoogd de retail
te verduurzamen. ViN organiseerde op de eerste bijeenkomst van Foodpolicy het “literair concert”met Jan
Terlouw en het Orion Ensemble. Op de tweede bijeenkomst werd Varkens in Nood ambassadrice Yvonne
Kroonenberg geïnterviewd en sprake zij over de verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn bij de
supermarkten.
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Biggenbos
Ondanks goede vooruitzichten, medewerking van tal van instanties en goede plannen lijkt het Biggenbos in
Almere geen doorgang te zullen vinden; de reden is dat Staatsbosbeheer dit project niet vindt passen
binnen hun strategie. Er worden alternatieve mogelijkheden gezocht in de omgeving van Amsterdam.

17

1.4 Conclusie
Het jaar 2009 was een succesvol en zeer druk jaar voor Varkens in Nood. Gerekend naar omvang en
financiële middelen behoort Varkens in Nood tot de meest succesvolle campagneorganisaties van
Nederland. Dat blijkt uit de verhouding van de inkomsten van donateurs in verhouding tot het aantal
campagnes en andere activiteiten.

Namens het bestuur van Varkens in Nood,
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Mr. Hans Baaij
Amsterdam, 5 november 2010
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Jaarrekening 2009
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2.1 Balans (na resultaatverdeling)

19

2.2 Staat van baten en lasten

2.3 Toelichting algemeen
2.3.1 Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld op basis Richtlijn 640 voor “Organisaties‐zonder‐winststreven” van de Raad
voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
2.3.2 Vergelijkende cijfers
Waar nodig zijn de vergelijkende cijfers aangepast aan de presentatie in deze jaarrekening.

2.3.3 Algemene grondslagen van waardering
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs.
2.3.4 Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van
de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De
afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs.
2.3.5 Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen
geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid,
gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.
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Grondslagen van waardering
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2.3.6 Reserves en fondsen
Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de Stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves
worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel.
Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter
beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen.
2.3.7 Algemene grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan
het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen.
2.3.8 Baten
De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. Nalatenschappen worden
opgenomen in het verslagjaar waarin de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden
vastgesteld, derhalve indien de betaling is aangekondigd. Voorschotten worden verantwoord in het
boekjaar waarin zij worden ontvangen. Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde.
2.3.9 Bestedingen
De bestedingen worden bepaald op basis van historische uitgaafprijzen en toegerekend aan de periode
waarop ze betrekking hebben.
2.3.10 Beleggingsbeleid
De tijdelijk overtollige liquide middelen worden risicoloos belegd bij betrouwbare banken. Dat betekent in
de praktijk spaartegoeden met een goede rente of bij een langere horizon in obligaties die aangehouden
worden tot het einde van de looptijd.
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2.3.11 Personeelsbeloning
Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn, in
overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten.
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2.4 Toelichting op de balans
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2.5 Toelichting staat van baten
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2. 6 Toelichting op de lasten

23

24

Jaarverslag Stichting Varkens in Nood

Beoordelingsverklaring Accountant
(WITh non‐profit‐accountancy)

