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Inleiding
Stichting Varkens in Nood
Varkens in Nood is opgericht in 1997 en bestaat in 2014 al weer 17 jaar. Ambassadeurs als J.J.
Voskuil, Youp van ’t Hek, Yvonne Kroonenberg, Jan Terlouw en Dimitri Verhulst hebben met
beschaafde en spraakmakende campagnes publiek, politiek, supermarkten en ook varkensboeren
ervan weten te overtuigen dat onze varkens een beter leven verdienen. Langzaam maar zeker is
de publieke opinie ten gunste van de dieren veranderd. Helaas is de steun van het publiek (nog)
onvoldoende gebleken voor grootschalige structurele verbeteringen. Daar is méér voor nodig dan
alleen media-aandacht.
Varkens in Nood zoekt daarom steeds nieuwe wegen om het lot van de dieren te verbeteren.
Innovatieve campagnes zijn nodig omdat onze tegenstrevers steeds beter om weten te gaan met
(negatieve) media-aandacht, dan wel deze simpelweg negeren. Bijzondere en nieuwe
publiekscampagnes helpen ook om de consument beter te bereiken en op die manier blijvend te
wijzen op het welzijn van de dieren.

Het jaar 2o13 in vogelvlucht
Het is de uitdaging om het publiek, politiek en bedrijfsleven telkens opnieuw te bereiken. Hiertoe
dient Varkens in Nood continu haar campagnes te innoveren. 2013 is wat dat betreft een
overgangsjaar geworden. Na de verkoop van de zeer innovatieve SuperWijzer aan Greenpeace was
het de bedoeling dat Varkens in Nood betrokken zou worden bij de verdere ontwikkeling, maar dat
is niet gebeurd. Mede hierdoor moest ons zeer succesvolle team dat aan de basis stond van
SuperWijzer ontbonden worden.
Besloten werd om veel achterstallig onderhoud uit te voeren, achterstallig onderhoud dat zijn
oorzaak vond in de enorme investering in tijd en geld in SuperWijzer. Veel aandacht en kosten zijn
gaan zitten in een gezamenlijke nieuwe website van Varkens in Nood en Dier&Recht.
De fototentoonstelling over het vergeten dier, met aandacht voor alle dieren die ons vlees, melk,
eieren of vis leveren, toerde met succes het land door en trok veel aandacht, evenals ons Green

Inhoud staat voorop
Varkens in Nood staat onder andere bij politici, ambtenaren, media en wetenschappers bekend om
de degelijke en grondige aanpak. Een goede inhoudelijke onderbouwing staat altijd voorop en daar
wordt veel tijd en geld in geïnvesteerd. Zo wordt ons “overtredingenrapport” niet alleen in de
Tweede Kamer besproken, maar gebruiken sommige politieke partijen en ambtenaren het als een
soort handboek dat regelmatig geraadpleegd wordt.

Het jaarverslag van de stichting bestaat uit:


een overzicht van het afgelopen jaar, verdeeld in organisatie, financiën en activiteiten;



het financiële jaarverslag 2013 met begroting 2014.

Jaarverslag Stichting Varkens in Nood

Graffiti project: “varkens: je ziet ze niet, maar ze zijn er wel”.
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Wat doen wij met een donatie van 10 euro?
Wij hebben voor donateurs globaal berekend wat wij met een donatie van 10 euro wisten te
bereiken:
65 minder castraties van biggen per jaar
3.500 kippen per jaar die bij de slacht beter verdoofd worden
1 koe in de wei
1 big die door betere omstandigheden op de boerderij niet crepeert
4 bezoekers op de RashondenWijzer
En voor 20 euro media-aandacht

1.1 Stichting Varkens in Nood - Algemeen
1.1.1 Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
Stichting Varkens in Nood is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven
onder nummer 41217397. De statutaire naam van de stichting luidt: Stichting Varkens in Nood en
is statutair gevestigd te Amsterdam. De rechtsvorm is de vorm van een stichting.

1.1.2 Omschrijving van de doelstelling
De stichting heeft als doel:
a.

het welzijn van de dieren in de veeteelt te verbeteren;

b.

het trachten van iedere vorm van bio-industrie in Nederland en daarbuiten via wettelijke
maatregelen te laten verbieden;

c.

het verkrijgen van publiciteit voor een beter begrip over de gevolgen van intensieve
veeteelt.

1.1.3 Juridische structuur
Stichting Varkens in Nood is een zelfstandig opererende stichting met één vestiging in Amsterdam.

1.1.4 Samenstelling directie en bestuur

Vice-voorzitter: de heer ing. Remco Dick Erik de Waart
Penningmeester: de heer drs. Johannes Adrianus van Bergen
Lid: Mevrouw Joanna Margaretha Oudshoorn-Valk

Directeur: De heer mr. Hans Baaij
Hans Baaij, voorheen fiscaal jurist, is met J.J. Voskuil oprichter geweest van de stichting en is sinds
de oprichting in 1997 bestuurslid van Varkens in Nood. Hij is door de overige bestuursleden
aangesteld als directeur; de functies van directeur en voorzitter zijn juridisch en financieel strikt
gescheiden.

Jaarverslag Stichting Varkens in Nood
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1.1.5 Taak en werkwijze van directie, bestuur
Het bestuur komt minimaal eenmaal per jaar samen voor de bestuursvergadering. Hierin worden
de resultaten van het aflopende jaar besproken en geëvalueerd, de campagneplannen voor het
nieuwe jaar vastgesteld en de begroting voor het nieuwe jaar opgesteld.

1.1.6 Bezoldigings- en vergoedingsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden als bestuursleden geen bezoldiging
of vergoeding. De directeur ontvangt een maandelijks salaris dat ver onder de norm zit van het
VFI.

1.1.7 Wijze benoemen en zittingsduur bestuur
Met ingang van dit jaarverslag is de zittingsduur van een bestuurslid beperkt tot maximaal vijf jaar.
Conform de reglementen van het CBF is er een einddatum bepaald voor de leden van het zittende
bestuur, waarna de voormalige leden of nieuwe kandidaten aangesteld kunnen worden voor een
maximale duur van vijf jaar.

1.1.8 Relevante nevenfuncties directie, bestuursleden
De voorzitter mr. Hans Baaij is tevens bestuursvoorzitter van Stichting Dier&Recht. Stichting
Dier&Recht zet zich net zoals Stichting Varkens in Nood in voor het welzijn van de dieren, maar
heeft een bredere doelgroep, namelijk niet alleen dieren in de veeteelt, maar ook huisdieren en
hobbydieren.
Vice-voorzitter ing. Remco de Waart is in het dagelijks leven zelfstandig adviseur milieuzaken voor
met name gemeenten.
Bestuurslid Joanna Oudshoorn Valk is regionaal projectleider Actieplan Jeugdwerkloosheid.
Penningmeester Johannes van Bergen ontwikkelt media-projecten en is bestuurslid van de Paul van
Vliet Academie.

1.1.9 Erkenning als ANBI
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
Jaarverslag Stichting Varkens in Nood
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1.2 Financieel jaarverslag
De jaarrekening 2013 is te vinden in hoofdstuk 3.

Algemeen aanvaard bij goede doelen is een continuïteitsreserve van ongeveer 1,5 jaar aan lopende
jaarlijkse kosten. Als er uitgegaan wordt van de begrote uitgaven voor 2014 dan is een
continuïteitsreserve van boven de € 600.000 gewenst. Het eigen vermogen per ultimo 2013 ligt
daar net boven met € 616.493. Anders gezegd: de stichting heeft niet veel meer reserves c.q.
middelen dan strikt noodzakelijk. Desalniettemin is het de doelstelling voor de komende jaren om
substantieel op het eigen vermogen in te teren.

Uitgaven 2013

€ 336.455

Begrote uitgaven 2014

€ 422.734

Reserves en fondsen 2013

€ 616.493

1.2.1 Uitgaven besteed aan de doelstelling van Varkens in Nood
De kosten besteed aan de doelstellingen (inclusief lastenverdeling) bedroegen in 2013 gezamenlijk
€ 279.117, een daling van ongeveer 23% ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2012 waren de
kosten besteed aan de doelstellingen hoger dan anders omdat in dat jaar de SuperWijzer werd
ontwikkeld. Voor SuperWijzer had Varkens in Nood een subsidie ontvangen van Subsidieregeling
Maatschappelijke Organisaties en Milieu (SMOM) van € 125.000. Het SuperWijzer project is in de
eerste helft van 2012 afgerond.

SuperWijzer is in 2012 overgedragen aan Greenpeace en gaat verder onder de naam
QuestionMark. Door de verkoop waren de baten in 2012 aanzienlijk hoger dan in 2013.

De uitgaven aan campagnes (inclusief lastentoedeling van de personeelkosten) bedroegen in 2013
bijna € 221.000. Een belangrijk deel van de kwijtschelding aan Dier&Recht wordt ook tot de
doelstelling gerekend. In totaal bedragen de kosten voor campagnes circa € 221.000. Dat is ruim
boven het begrootte bedrag van circa € 153.000. Voor 2014 wordt een verdere stijging begroot tot

Bij voorlichting waren er tegenvallers bij het maken van de nieuwe website. Die tegenvallers
betroffen vooral het door ons ingehuurde IT-bedrijf en in mindere mate de hogere kosten voor
advisering en de vele teksten die herschreven moesten worden. Inclusief lastenverdeling voor
personeel daalden de kosten voor voorlichting licht van € 64.000 naar € 58.300.

SuperWijzer
In 2011 werd 25% van het intellectueel eigendom overgedragen aan Greenpeace en in 2012 de
rest. Hierdoor werd de investering van Varkens in Nood, zowel de externe als de interne kosten,
gecompenseerd. Ondanks het feit dat Greenpeace 7,5 miljoen euro sponsoring voor SuperWijzer
(nieuwe naam: Questionmark) toegezegd heeft gekregen en Varkens in Nood leverancier zou
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worden van het dierenwelzijnsdeel, werden er in strijd met de afspraken nauwelijks opdrachten
aan ViN verstrekt. Hierdoor worden en werden aanzienlijke inkomsten misgelopen. ViN beraadt zich
nog op juridische stappen.

Fototentoonstelling
In 2012 werd een bedrag van € 30.000 door mevrouw Hilde de Ronde gedoneerd ten behoeve van
een nieuwe rondreizende fototentoonstelling. Dit bedrag werd als zodanig opgevoerd op de balans
per 31-12-2012. In 2013 werden, zoals bedoeld, de uitgaven gedaan voor de fototentoonstelling
met bezoeken aan Amsterdam, Rotterdam, Breda, Maastricht, Utrecht, Arnhem en Zwolle.
Helaas hebben de extreem hoge temperaturen en stortbuien in juli voor nogal wat schade gezorgd,
waardoor we genoodzaakt waren de foto’s opnieuw te laten drukken. Ook werd er geïnvesteerd in
nieuwe betonnen voeten, vanwege scheuren in het beton. De kosten voor de fototentoonstelling
waren dan ook veel hoger dan begroot.

1.2.2 Fondsenwerving
De belangrijkste bron van inkomsten voor de stichting zijn de inkomsten uit vier
donateursmailingen en machtigingen. De inkomsten uit donaties stegen in 2013 ten opzichte van
2012 met ongeveer 20% naar € 440.670. Zowel de inkomsten uit machtigingen als de opbrengsten
van donateursmailingen daalden licht ten opzichte van 2012. Veel donateurs gaven aan wegens
financiële redenen minder te kunnen geven. In 2013 stegen de inkomsten uit legaten en erfenissen
aanzienlijk tot meer dan € 140.000. Daardoor stegen de totale inkomsten uit eigen fondsenwerving
ten opzichte van 2012 met bijna € 80.000, ondanks de licht tegenvallende inkomsten uit
donateursmailingen en machtigingen.
De kosten voor werving, mailingen en donaties zijn gedaald met meer dan 50% van € 52.203 in
2012 naar € 24.245 in 2013. In 2013 vond geen huis-aan-huismailing plaats.

1.2.3 Donateursbestand
In 2013 hebben circa 6.500 donateurs een of meerdere donaties gedaan, in 2012 waren dat er zo’n
7.600. Verreweg het merendeel van de donateurs die hebben aangegeven in 2013 geen donatie te

1.2.4 Personeelskosten
De uitgaven aan personeelskosten daalden in 2013 ten opzichte van 2012 met 30% naar €174.324
door de daling van het personeelbestand. Eind 2013 was het personeelsbestand weer aangevuld en
werkten er circa 6 fte. De directeur verdiende circa € 3.000 per maand met een (meer dan)
volledige werkweek. Dat is circa 50% van de norm bij fondsenwervende organisaties, gebaseerd op
een benchmark onderzoek van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI) in 2012.
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Personeel per ultimo 2013:

Jaar

Fte

Medewerkers

Stagiaires

Pantar

2009

6

8

1

2

2010

6,9

9

2

1

2011

7,2

10

1

0

2012

6,2

8

0

0

2013

5,9

6

2

0

Het aantal werknemers is in 2013 (tijdelijk) gedaald. De redenen zijn dat het SuperWijzer project is
afgelopen en dat er in 2013 vooral gewerkt is aan achterstallig onderhoud. Eind 2013 werd een
bureau ingehuurd om een communicatiemedewerker en een zakelijk manager aan te trekken.

1.2.5 Huisvestings- en kantoorkostenkosten
De kosten voor huisvesting daalden in 2013 ten opzichte van 2012, van circa € 21.000 naar iets
meer dan € 17.000. Het kantoor was gevestigd aan de Hoogte Kadijk 143 F12 te Amsterdam. Het
huurcontract werd met ingang van eind maart 2013 opgezegd en per 1-4-2013 heeft de stichting
haar intrek genomen in een ruimte aan de Stadhouderskade 60. Hier wordt onder gunstige
condities ondergehuurd van Plan Nederland. In 2013 werd een tweede ruimte bijgehuurd. De
huurkosten op het nieuwe adres zijn circa 50% lager dan op de Hoogte Kadijk. Het huurcontract
heeft een looptijd van een jaar, maar kan telkens verlengd worden. In 2013 waren er eenmalige
kosten voor de verhuizing van circa € 6.000.

1.2.6 Dier&Recht
In 2013 werd er wederom intensief samengewerkt met de Stichting Dier&Recht. Varkens in Nood
heeft veel baat bij de samenwerking en neemt in ruil daarvoor de lopende kosten van Dier&Recht
voor haar rekening. In 2012 is besloten dat beide stichtingen zich meer zullen profileren onder één
vlag, namelijk Varkens in Nood / Dier&Recht. Beide stichtingen blijven formeel wel gescheiden. De
samenwerking kreeg in 2013 o.a. gestalte door aan elkaar gekoppelde websites. Ook bereidden

varkensstaarten en doorgefokte varkens.

1.2.7 Samenvatting cijfers 2013
In 2013 werd 61% van de totale baten besteed aan de doelstellingen, 6% aan fondsenwerving en
10% aan beheer en administratie. Het aandeel baten uit eigen fondsenwerving dat besteed is aan
de eigen fondsenwerving is 6%. Het jaar 2013 werd afgesloten met een overschot van € 120.555.
Voor meer ratio’s, zie pagina 32.
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1.2.8 Toelichting begroting 2014
In 2013 werden de reguliere inkomsten minder en dit is een daling die zich waarschijnlijk de
komende jaar door zal zetten. Deze daling is voornamelijk het gevolg van het overlijden van
donateurs. Onze donateurs stammen veelal nog uit de Voskuil tijd en hebben vaak een
eerbiedwaardige leeftijd. Ook is er door de economische crisis en besparingen op pensioen bij veel
mensen sprake van een verkleinde financiële bestedingsruimte. Uit correspondentie met diverse
donateurs blijkt dat donateurs vaker afwegen welk goede doel per mailing wel of niet een donatie
krijgt en als gevolg wordt een donatie na aanleiding van een mailing soms overgeslagen.

Aangezien de huidige crisis nog voortduurt, verwachten wij dat deze kleine maar merkbare
terugloop in donaties, ook in 2014 onveranderd zal doorgaan. Onze verwachting is dat in 2014 de
inkomsten uit de donateursmailingen gradueel zullen dalen.

De inkomsten uit machtigingen en periodieke giften zullen in 2014 waarschijnlijk iets stijgen,
vanwege het feit dat notariële akten bij lijfrenten niet meer nodig zijn. Donateurs stappen daarom
eenvoudiger over op periodieke giften.
In 2013 ontving Varkens in Nood een grote erfenis van € 135.000. Ook voor 2014 is er een legaat
te verwachten. De inkomsten uit legaten zullen naar verwachting de komende jaren substantieel
zijn.

Per saldo verwachten wij dat de inkomsten uit fondsenwerving in 2014 ten opzichte van 2013 met
ongeveer € 100.000 zullen dalen.

Door de lage rentestand zullen ook de rente-inkomsten dalen.

In voorgaande jaren is er sprake geweest van een overheidssubsidie via SMOM en van baten uit
acties derden in verband met de overdracht van het SuperWijzer project aan Greenpeace. Voor

De belangrijkste verandering ten opzichte van voorgaande jaren zijn hogere lasten door meer
personeelskosten. Er zal zowel een communicatiemedewerker bij komen en de office manager zal
full time gaan werken. Het is de bedoeling dat het Eigen Vermogen zal verminderen door meer
uitgaven aan de doelstelling.

Jaarverslag Stichting Varkens in Nood
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2.1 Dierenbeschermingsactiviteiten
2.1.1 Samenwerking met Dier&Recht
De Stichting Dier&Recht (D&R) bestaat sinds de jaren dertig van de vorige eeuw en heeft onder
andere de leerstoel Dier&Recht aan de Universiteit Utrecht ingesteld.
In 2006 besloten beide besturen op specifieke dossiers, zoals slacht, inspecties en rechtszaken,
met elkaar samen te werken. Dat was succesvol en besloten is deze samenwerking te verdiepen en
de activiteiten vanuit één werkorganisatie te ondernemen.
De stichtingen hebben eenzelfde werkwijze: op basis van een gedegen inhoud wordt campagne
gevoerd. Ze maken beide gebruik van het recht, inspecties, media-aandacht en creatieve
oplossingen. En ze staan bij politiek, media en publiek bekend als betrouwbaar.

Door de acties van Dier&Recht bestrijken de inspanningen van Varkens in Nood een breder terrein
dan alleen de varkens in nood. Dit heeft o.a. bij de slacht van kippen en bij huisdieren geleid tot
een grote vooruitgang.

2.1.2 Inzet van het recht
Dierenwelzijn als rechtsgebied is een niche waarbinnen maar weinigen actief zijn. Toch biedt het
recht vele mogelijkheden om misstanden met dieren aan te pakken. Daarvoor is veel expertise (en
geduld en geld) nodig, maar de resultaten zijn soms boven verwachting. Dat bleek in 2011 bij de
gezamenlijke strijd van Varken in Nood en Dier&Recht om het castreren van biggen te verbieden.
Dit is in Nederland en inmiddels ook daarbuiten een doorslaand succes: nu al blijven 20 miljoen
biggen per jaar de pijnlijke ingreep bespaard en dit worden er steeds meer.

Huisdieren hadden tot voor kort geen poot om op te staan. Bij het fokken van huisdieren was het
welzijn van de dieren ondergeschikt aan de economische belangen van de fokker. Er was geen
enkele wetgeving, ook geen Europese, die ze beschermde. Door het voeren van rechtszaken tegen
malafide fokkers en een intensieve lobby bij Tweede Kamerleden zal het fokken vanaf 1 juli 2014
De nieuwe wet stelt dat: “het welzijn en de gezondheid van het ouderdier of nakomelingen niet
benadeeld mag worden door de wijze waarop gefokt wordt.”

Belangrijk is dat (dankzij onze lobby) ook hobbyfokkers onder deze wet vallen, want 95% van de
fokkers fokken uit “hobby” of zeggen dit te doen. Dankzij onze inspanning zijn ook de paarden,
ezels en pony’s in de wet opgenomen. Verder is er mede dankzij onze inzet een artikel opgenomen
dat het op jonge leeftijd weghalen van papegaaienjongen bij hun ouder(s) verbied.

Dieren die total loss zijn
De discussie of een dier in juridische zin meer ‘waard’ is dan een koelkast is een telkens oplaaiende
kwestie. Zo besteedde zaterdag 7 september VARA’s consumentenprogramma Kassa aandacht aan
het standpunt van verzekeringsmaatschappijen dat een dier niet meer waard is dan ten hoogste
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zijn aankoopsom. Is een dier door een ongeval of bijtincident gewond geraakt en zijn de medische
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kosten hoger dan de dagwaarde, dan wordt een dier “total loss” verklaard. Ook in de praktijk komt
het vaak voor dat er geweigerd wordt schadevergoeding te betalen omdat het dier de medische
kosten niet “waard” zou zijn. Alsof een dier een gebruiksvoorwerp is.

Deze gedachtegang dat een dier niet meer is dan zijn economische waarde, werd op televisie door
Hans Baaij met voorbeelden uit wetgeving en jurisprudentie bestreden. Zo is er het recent
ingevoerde artikel 3:2a BW waardoor dieren nu beperkte rechtssubjecten zijn: iets tussen zaken en
mensen in.

2.1.11 Overtredingenrapport
Dierenwelzijnswetten worden op grote schaal overtreden. Dit blijkt uit uitgebreid onderzoek van
stichtingen Dier&Recht en Varkens in Nood. De stichtingen inventariseerden tientallen
wetenschappelijke publicaties en legde de dagelijkse boerenpraktijken naast de wetgeving voor de
dieren. De schokkende conclusie is dat in 2013 sprake was van 2,7 miljard overtredingen in de
vee-industrie. Het gaat om de overtreding van 33 verschillende wetsartikelen.

Plofkippen die nauwelijks nog kunnen lopen, varkensstaartjes die routinematig worden afgebrand,
zieke dieren die langzaam sterven op de boerderij, longvliesontstekingen door een giftige stallucht;
het is gangbare praktijk in de vee-industrie, maar in strijd met de wet.

Algemene aanbevelingen
 De wetgeving bevat veel te veel open normen die nader ingevuld moeten worden. Zonder
duidelijke normen valt er niet te controleren.
 Nederland moet de Europese afspraken over dierenwelzijn beter in de wetgeving
implementeren.
 Indien de vee-industrie door haar aard niet aan bepaalde wetgeving kan voldoen, dan dient
niet de wet opgerekt te worden, maar dient de vee-industrie te veranderen.
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Het in 2012 gepubliceerde onderzoek van Dier&Recht/Varkens in Nood is in 2013 ge-update met

Aanbevelingen ten behoeve van NVWA
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miljoenen nieuwe overtredingen en diverse aanbevelingen om het dierenleed in de stallen te
verminderen.
Op basis van dit rapport komen Dier&Recht/Varkens in Nood tot de volgende aanbevelingen:
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Het aantal inspecteurs bij de NVWA dient in verhouding te staan tot het grote aantal
overtredingen. Ook na de door staatssecretaris Dijksma voorgestelde uitbreiding zal er
sprake zijn van structurele en ernstige onderbezetting.
Controles moeten niet meer van tevoren worden aangekondigd, waardoor ze effectiever zijn.
Inspecteurs dienen betere ondersteuning van hun leidinggevenden te krijgen, bij zowel
NVWA als het ministerie. Nu is een groot aantal van hen niet gemotiveerd om dierenwelzijn
te handhaven en wordt hierin ook niet gemotiveerd.
Inspecteurs dienen op alle wetten en regels rondom dierenwelzijn te controleren en te
handhaven en niet slechts op een beperkt aantal.
Controleurs van de NVWA dienen zich tijdens een controle niet te beperken tot een controle
van de papieren (de bureaucratie), maar de stallen zelf grondig te inspecteren, ook op
illegale handelingen.
Er moet één Officier van Justitie komen voor dierenwelzijn in heel Nederland.

In juli 2014 is het rapport een belangrijk onderdeel van het dierenwelzijnsdebat in de Tweede
Kamer en zal het rapport bovendien nog apart besproken worden in een hoorzitting. De Partij voor
de Dieren heeft aangekondigd veelvuldig uit het rapport te zullen citeren en vragen te zullen stellen
en ook bij GL, SP en PvdA wordt het rapport als belangrijk gezien.

Fototentoonstelling Rotterdam, Museumpark

In 2012 werden de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe fototentoonstelling, dit keer niet
alleen over varkens, maar over de vee-industrie in zijn geheel. De vorige fototentoonstelling,
‘Varkens, je ziet ze niet maar ze zijn er wel’ was tussen 2009 en 2011 in bijna 20 plaatsen in
Nederland te zien.
De nieuwe fototentoonstelling ‘Het vergeten dier’ startte in mei op de Westermarkt in Amsterdam.
Vervolgens werden Rotterdam, Breda, Maastricht, Utrecht, Arnhem en Zwolle bezocht. Er waren
veel reacties, uit binnen- en buitenland en er verschenen vaak artikelen over de fototentoonstelling
in regionale kranten.
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In Utrecht stond de fototentoonstelling op het Neude, vlak naast een groot aantal terrassen. Een
aantal uitbaters, vooral degenen die saté en karbonades op het menu hadden staan, protesteerde
fel: “Mensen krijgen geen hap meer door hun keel door die verschrikkelijke foto’s .” Toen RTV
Utrecht met camera’s verscheen, bleek helaas niemand meer bereid om dit voor tv toe te lichten.
Ook in Zwolle werd er geklaagd over een foto met daarop een varken dat blind was geworden door
de giftige stallucht. Varkens in Nood heeft er vervolgens symbolisch een bloemetjesgordijn voor

2.1.3 Tegen inhumane slachtmethoden
Dier&Recht en Varkens in Nood hebben in de jaren vanaf 2006 hoorzittingen georganiseerd in de
Tweede Kamer over de slachtmethode van kippen en varkens. Bij kippen werd aangetoond dat de
elektrische waterbadmethode zowel wreed als in strijd met de wet is. Na de nodige druk werd dit
zelfs erkend door CDA minister Verburg. Zij heeft er voor gezorgd dat de door ons bepleitte
aanpassingen per 1-1-2013 voor de hele EU gelden. In Nederland zijn begin 2013 vrijwel alle
slachterijen overgegaan op diervriendelijker slachtmethoden. Het gaat alleen al in Nederland om
250-300 miljoen kippen per jaar. Bij de varkens werd door obstructie van de sector helaas minder
resultaat geboekt.
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In 2013 voerden de stichtingen actie om slachterijen die nog niet voldoen aan de nieuwe wettelijke
normen te dwingen over te stappen om nieuwe, innovatieve systemen. Die zijn er voldoende:
mede door de wetswijziging hebben bedrijven als Topkip en Meijn (gefinancierd door de
Amerikaanse miljardair Warren Buffet) nieuwe, humanere slachtsystemen ontwikkeld.

Om die nieuwe systemen ook daadwerkelijk afzet te laten vinden, hebben wij supermarkten
aangeschreven met het dringende verzoek alleen nog kip af te nemen van slachterijen die voldoen
aan de wet. Een vanzelfsprekende eis, maar in Nederland helaas minder vanzelfsprekend dan het
zou moeten zijn.

2.1.4 Inspecties veemarkten en veetransporten
Undercover beelden van de grove mishandeling van koeien op veemarkten in Leeuwarden en
Utrecht hebben er inmiddels voor gezorgd dat de veemarkt Utrecht gesloten werd. Die van
Leeuwarden behoort nu tot de beste van Europa. In 2007 volgden inspecteurs van Varkens in Nood
een overvolle veewagen met biggen tot ver in Spanje. De afschuwelijke beelden van dode en zieke
dieren veroorzaakten bij publiek en politiek grote opschudding. Doordat onze inspecteurs steeds
met nieuwe onthullingen kwamen, besloten de veetransportsector en de politiek de zaken grondig
aan te pakken. Zo grondig, dat we in 2010 onze inspecties konden staken. De Europese Food &
Veterinary Office constateert nu eveneens dat de Nederlandse veetransporten beter dan voorheen
aan de wettelijke eisen voldoen.

2.1.5 Superwijzer
Op 7 mei 2012 werd SuperWijzer gelanceerd met een zeer lange reportage in TrosRadar.
SuperWijzer beoordeelde 25.000 producten op dierenwelzijn en duurzaamheid, had 65.000
gebruikers en is tegen de 400.000 keer gebruikt! Varkens in Nood heeft hiermee een zeer krachtig
instrument neergezet, waardoor bijvoorbeeld de verkoop van de dier- en milieuvriendelijke
Ronddeel-eieren met 15 tot 20% is gestegen. Greenpeace heeft SuperWijzer in 2012 overgenomen
en bracht deze onder de naam Questionmark opnieuw uit. Varkens in Nood zou verantwoordelijk

2.1.6 Anti-castratiecampagne
In 2007 begon supermarkt COOP met de verkoop van berenvlees, dat wil zeggen vlees van
ongecastreerde varkens. Door de druk van Stichting Varkens in Nood en Dier&Recht en de dreiging
met rechtszaken wordt er in Nederland bijna geen vlees meer verkocht van gecastreerde varkens.

Recente berekeningen geven aan dat 75% van de Nederlandse beren, dus meer dan 8 miljoen
dieren, niet meer gecastreerd wordt. De overige 25% heeft het buitenland als bestemming.

Een opmerkelijk succes is dat voormalig voorzitter LTO varkenshouderij, Annechien ten Have, als
taak heeft om als een “zendingswerker” Europa in te gaan om het stoppen met castreren van
biggen te bepleiten. Andere EU landen moeten volgens Annechien ten Have het voorbeeld van
Nederland volgen. In 2009 noemde zij de campagne van Varkens in Nood een dolk in de rug van
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de Nederlandse varkenshouderij. Met de Dierenbescherming en Eurogroup for Animals gaat
Annechien zich sterk maken om Europa te overtuigen. Varkens in Nood is na alle tegenwerking van
vriend en vijand in het verleden, verheugd over de nieuwe stappen die er gemaakt worden.

Op moment van schrijven (december 2013) wordt er voor de Nederlandse markt vrijwel niet meer
gecastreerd en voor een deel ook niet meer voor de buitenlandse markt (75% van de beerbiggen =
6 miljoen varkens per jaar), is dankzij GAIA (met hulp van varkens in Nood) ook België voor een
belangrijk deel castratievrij, is Cooperl in Frankrijk gestopt en wordt er in Duitsland ook veel
minder gecastreerd. De grens van 20 miljoen dieren per jaar is ruim gepasseerd. De taak van
Varkens in Nood zit er wat dit betreft bijna op.

2.1.7 Dode dierencampagne: biggensterfte
Er zijn in 2013 geen cijfers gepubliceerd over de aantallen dode varkens die door Rendac werden
opgehaald. Hierdoor valt niet te zien of de in 2011 door ons ingezette campagne tegen
biggensterfte (verder) is afgenomen.

2.1.8 Honger bij varkens
Varkens in Nood/Dier&Recht brachten in 2010 een nog onbekende misstand in de publiciteit,
namelijk de permanente honger bij miljoenen zeugen en moederkippen. In een rapport uit 2012
concludeert de Universiteit Wageningen: “In de afgelopen periode is veel ervaring opgedaan met
welzijnsvoeders en zijn deze voeders geoptimaliseerd. Het hongergevoel bij zeugen is aanzienlijk
verminderd door de toepassing van welzijnsvoer.” Dat betekent dat onze kritiek heeft geleid tot
een verbetering voor de situatie van zeugen. Er zijn op dit moment geen recentere gegevens
beschikbaar.

2.1.10 De Groene GaultMillau
Zeker 30 procent van het vlees wordt buiten de deur gegeten, reden genoeg dus om duurzaam
eten in de horeca te stimuleren. In 2010 is Varkens in Nood een samenwerking aangegaan met

biologische of gecertificeerde ingrediënten als vlees, vis, eieren en zuivel en het aanbod aan
vegetarische gerechten.
Wij ontwikkelden een systeem waar restaurants ‘groene’ punten mee kunnen verdienen.
Restaurants die goed scoren, krijgen een speciale vermelding in de vorm van een dansend
varkentje, het beeldmerk van Varkens in Nood.
In 2013 heeft GaultMillau in samenwerking met Varkens in Nood Herberg De Kop van ’t Land in
Dordrecht uitgeroepen tot Duurzaam Restaurant van het Jaar 2014.

Een goede waardering in de GaultMillau restaurantgids helpt fijnproevers niet alleen op weg naar
de beste restaurants, maar ook naar een groeiend aantal restaurants die rekening houden met
milieu, dierenwelzijn en duurzaamheid.
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2.1.12

Kinderen die geen vlees eten. Is dat gezond en waar moet je op letten? Hoe kook je vegetarisch en
waar kun je lekkere vegetarische recepten vinden? In dit boekje gemaakt door Varkens in Nood en
de Vegetariërsbond vertellen kinderen waarom ze vegetariër zijn en wat het voor hen betekent. Er
wordt ook uitgelegd wat je kunt eten als vervanging van vlees en tot slot kun je leren hoe je in een
handomdraai een maisburger of wortelpatat klaarmaakt. In 2013 werd dit al eerder geproduceerde
boekje opnieuw onder de aandacht gebracht van donateurs van Varkens in Nood en op andere
manieren onder het publiek verspreid.
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In de warme zomermaanden van 2013 heeft Varkens in Nood met milieuvriendelijke graffiti op
honderden fietspaden in de buurt van varkensstallen de tekst "Varkens, je ziet ze niet, maar ze zijn
er wel" aangebracht. Juist op prachtige dagen, wanneer veel Nederlanders in alle vrijheid genieten
van het moois dat Nederland te bieden heeft, hebben de 12 miljoen weggestopte varkens het
zwaar.

Dier&Recht/Varkens in Nood wil voorbijgangers met de graffiti laten nadenken over wat zich op een
steenworp afstand in de varkensstallen afspeelt. Wij waren actief in Twente, de Achterhoek,
Limburg, Oost Brabant en de Gelderse Vallei.

Dat niet iedereen onze actie steunt, bleek in Bennekom waar de tekst onzichtbaar was gemaakt.

2.1.14 Accijns op vlees
Een BTW-verhoging op vlees levert een schatkist aan geld op en is goed voor de volksgezondheid,
natuur en milieu, gaat klimaatverandering tegen en is zeker goed voor dierenwelzijn. Dat
betoogden Jan Terlouw en Hans Baaij in een opiniestuk in Trouw. Door telkens opnieuw te wijzen
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2.1.15 Blogs, social media en columniste Diana Saaman

2.1.16

|2.1.17 Diercoalitie
Varkens in Nood is deelnemer aan de Dierencoalitie en was gedurende vele jaren penningmeester.
In 2012 werd deze taak overgedragen. Dier&Recht/Varkens in Nood brengen veel juridische kennis
in. Dit betrof in 2013 vooral de nieuwe Wet dieren en de Wet natuurbescherming. Er is met o.a.
Natuurmonumenten een zeer uitgebreid visiedocument geschreven dat ten departemente diverse
malen is besproken. Het uiteindelijke document werd aan een aantal Tweede Kamerleden begin
2014 overhandigd. Ook was er met de staatssecretaris Dijksma en een aantal vakjuristen overleg.

2.1.18 Onderzoek door stagiaires
Er werden meerdere onderzoeken uitgevoerd door stagiaires op juridisch gebied en met betrekking
tot erfelijke aandoeningen en het doorfokken van dieren.

2.1.19 Comité van aanbeveling
In 2013 bestond het comité van aanbeveling uit de volgende personen:
Anouk, J.M. Coetzee, , Adriaan van Dis, Inez van Dullemen, Redmond O’Hanlon, Arthur Japin, Kees
van Kooten, Charlotte Mutsaers, Francine Oomen, Wim T. Schippers, Peter van Straaten en Lousje
Voskuil.

Zij scharen zich achter de doelstellingen en de werkwijze van Varkens in Nood en willen dan ook
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2.1.20 Conclusie
Het jaar 2013 was een overgangsjaar voor Varkens in Nood dat in het teken stond van
achterstallige werkzaamheden aan o.a. de website, maar werden er desalniettemin succesvolle
acties gevoerd zoals bij Varkens in Nood o.a. onze reizende fototentoonstelling, onze green graffiti
actie, minder castraties voor biggen en bij Dier&Recht minder leed bij de kippenslacht, nieuwe
wetgeving voor gezelschapsdieren en jurisprudentie bij het fokken van gezelschapsdieren.
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,

Mr. Hans Baaij
08-07-2014
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3.1 Jaarrekening 2013
3.1.1 Overzicht grondslagen jaarrekening
3.1.1a Algemene grondslagen van waardering
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde
kostprijs.
3.1.1b 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.
3.1.1c Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve bedraagt het eindsaldo over 2012 plus het saldo van de resultaatbestemming over 2013 van € 148.440.

Het bestuur acht een continuïteitsreserve noodzakelijk van ongeveer 150% van de begrote lasten
voor het komende jaar. Gebaseerd op deze grondslag bedraagt de maximale continuïteitsreserve
per 31 december 2013 circa € 634.000.
3.1.1d 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.
3.1.1e Reserves en fondsen
Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de Stichting; door het bestuur kunnen

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit
deel aangemerkt als ‘bestemmingsfonds’. Fondsen onderscheiden zich dus in die zin van reserves,
dat niet het bestuur, maar een derde een bestemming aan de middelen heeft gegeven.
3.1.1f 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.
3.1.1g Liquide middelen
Alle liquide middelen zijn direct opeisbaar. Het betalingsverkeer wordt grotendeels geregeld via de
Triodos betaalrekening.
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3.1.1h 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.
3.1.1i Baten
De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. De inkomsten
van de donateursmailingen van december vielen voor een deel in december 2013 en voor een deel
in 2014. Hierbij wordt de datum van ontvangst aangehouden. Dit is gelijk aan de gehanteerde
methode vanaf 2005. 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.
3.1.1j Lasten verdeling
In 2013 waren er 6 medewerkers met een totaal van 5.9 fte. Deze fte’s zijn percentueel verdeeld
over de verschillende lasten. Onder aankopen en uitbesteed werk worden alle aanschaffingen en
uitbestedingen verstaan direct gericht op voorlichting en campagne werkzaamheden. 60% van de
publiciteit en communicatie wordt toegerekend aan voorlichting, omdat de mailingen een sterk
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3.1.2 Balans
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3.1.4 Toelichting op de balans
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3.1.5 Toelichting op de baten
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3.1.6 Toelichting op de lasten

Bezoldiging directie:
De personeelskosten van de directie (mr. H. Baaij) bedragen voor 1 FTE over geheel 2013 circa € 47.000.
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Toelichting op de lasten vervolg
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Toelichting op de lasten vervolg
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3.1.7 Algemene lastenverdeling
(grondslagen jaarrekening: 3.1.1j)

Voorlichting
Verwervingen en uitbesteed werk

21.047

26%

Publiciteit en communicatie

14.853

60%

Personeelskosten

17.011

10%

121.290

Huisvestingskosten

1.679

10%

Kantoor- en algemene kosten

3.710

10%

-

10%

Afschrijvingen

58.300

Subsidies
overheden

Beheer en
administratie

61.099 74%

24.754

100%

70%

10.892

6%

-

0,0%

25.131

14%

174.324

100%

11.973

70%

1.075

6%

-

0,0%

2.481

14%

17.208

100%

26.455

70%

2.376

6%

-

0,0%

5.482

14%

38.023

100%

70%

-

6%

-

0,0%

-

14%

+

+

220.817

24.245

-

100%

40%

-

-

totaal 2013
82.146

9.902

+
Totaal algemene lasten

Fondsenwerving

Campagnes

+
-

-

100%

Begroot 2013 Totaal 2012
50.550,00
118.323
32.650,00
35.266
156.908,00
246.540
10.933,00
21.038
15.000,00
17.530
6.496

=
33.094

336.455

266.041

445.193

begroot
2014
Besteed aan doelstelling / totaal baten

100%

Besteed aan doelstelling / totaal lasten

83%

Kosten eigen fondsenwerving / baten eigen fondsenwerving

8%

Beheer en administratie / totaal lasten

10%
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2013
61%
83%
6%
10%

2012
58%
82%
14%
6%

2011
86%
79%
16%
9%
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accountants in
non-profit

Stichting Varkens in Nood
Stadhouderskade 60
1072 AC AMSTERDAM

BEOORDELINGSVERKLARING
Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 (de pagina’s 21 tot
en met 31) met een balanstotaal van € 647.102 en een positief resultaat van € 120.555 van Stichting
Varkens in Nood te Amsterdam beoordeeld. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid
van het bestuur van de stichting in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.
Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.
Werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder NV COS
2400 “Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten”. De in dit kader uitgevoerde
werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de
stichting en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard
en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van
zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van zekerheid is lager dan die
welke aan een controleverklaring kan worden ontleend.
Oordeel
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen
dat de jaarrekening, volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving, geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op
31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met Richtlijn 650
Fondsenwervende Instellingen.

Was getekend,
Sliedrecht, 8 juli 2014.
WITh accountants B.V.
P. Alblas RA
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