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1. INLEIDING
VOORWOORD
Stichting Varkens in Nood heeft als doel dat alle varkens een fijn en
waardig leven hebben. We verspreiden kennis over het structurele
varkensleed in de vee-industrie. Wij willen mensen laten beseffen dat
wat zij zien als product, in feite een dier is. Een individu met gevoel,
dat ons respect verdient en in vrijheid wil leven. We streven dus naar
een einde aan de varkenshouderij. Maar zolang dat nog niet in zicht is,
strijden we ook voor een verbetering van het welzijn van de dieren. We
zetten ons in voor betere handhaving van de huidige wetten en strengere
dierenwelzijnswetten.
Nog steeds leven miljoenen varkens in varkensfabrieken. Nog steeds
leiden deze varkens een uitzichtloos, ellendig en oersaai bestaan.
Nog steeds eten de meeste mensen dieren.
Maar ook eten steeds meer mensen veganistisch, vegetarisch of
flexitarisch. Het aanbod plantaardige vleesvervangers blijft groeien.
Zes van de tien Nederlanders vindt dat de vee-industrie moet worden
afgeschaft.1 En de meeste Nederlanders noemen zichzelf dierenliefhebber.
Zeven van de tien geven aan dat dierenwelzijn hun zeer aan het hart
gaat. 2 En zelfs de overheid verkondigde in 2021 dat de veehouderij
‘dierwaardig’ moet worden.
De collectieve wens is er. Nu is het zaak druk te blijven uitoefenen om
die wens werkelijkheid te maken.
Onze grote dank gaat uit naar onze donateurs: zij maken ons werk
mogelijk. Dat beseffen we iedere dag. De strijd voor de dieren voeren
we sámen.
Frederieke Schouten, directeur
1. 'Wat vindt Nederland van de Eiwittransitie? De toekomst van de veehouderij’– onderzoek door
Kieskompas i.o.v. ProVeg, 2021
2. ‘De Staat van het Dier. Beschouwingen en opinies over de verschuivende relatie tussen mens en
dier in Nederland.’ – Raad voor Dierenaangelegenheden, 2019
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KERNCIJFERS 2021

1.2 H
 ET JAAR 2021 IN EEN
OOGOPSLAG

SLACHTHUIS GOSSCHALK
ZWAAR GESTRAFT

17.700
donateurs

660

media-items op radio
en tv, in kranten en
vakbladen

274.500

websitebezoekers

41.000

Facebookvolgers

€ 998.000

80.000

abonnees
e-mailnieuwsbrief

5.500

Instagramvolgers

Onze undercoverbeelden veroorzaakten
veel ophef. De slachterij werd voor twee
maanden gesloten en bleef daarna
onder verscherpt toezicht staan.
Het slachthuis mag nu minder
dieren slachten dan voorheen.
Minister Schouten beloofde met een
wetsvoorstel te komen voor verplicht
cameratoezicht in alle slachthuizen.

STRENGERE WETGEVING
TEGEN GIFTIGE
STALLUCHT
Begin 2021 stuurden we de Tweede
Kamer en de NVWA een rapport waarin
we aantoonden dat varkens lijden door
de schadelijke dampen in hun stal. In
reactie op ons rapport kondigde de
regering actie aan: de concentraties van
giftige gassen die in stallucht aanwezig
mogen zijn, worden wettelijk begrensd.

GROOTSCHALIGE
MEDIACAMPAGNE VOOR
BIGGENSTAARTJES
In 2021 startten we een grootschalige
mediacampagne om een einde
aan te maken aan het afbranden van
biggenstaartjes. Met deze campagne
informeren we consumenten over
het verborgen leed achter goedkoop
varkensvlees.

EXTRA CONTROLE OP
AFLEIDINGSMATERIAAL
Naar aanleiding van een melding
van Varkens in Nood gaf de NVWA
twee varkenshouders een officiële
waarschuwing. Zij gaven hun dieren
te weinig afleidingsmateriaal. De
NVWA heeft toegezegd extra te zullen
controleren op afleidingsmateriaal in
varkensstallen.

gedoneerd door onze
trouwe achterban
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1.3 P
 LANNEN VOOR 2022

VOOR DE VARKENS
In 2022 gaan we door met de in 2021
gestarte campagne tegen het afbranden
van biggenstaartjes. Het Nederlandse
publiek moet bekend worden met dit
probleem, dat symbool staat voor het
dierenleed in de varkensindustrie. Als
je varkens laat leven zoals past bij hun
natuurlijke gedrag, bijten ze niet in
elkaars staart. Dan is het preventief
afbranden van de staarten niet nodig.
Boeren hebben meer geld nodig om hun
dieren een fatsoenlijk leven te kunnen
geven.
Ook blijven we campagne voeren
voor onafhankelijk cameratoezicht in
slachthuizen. Het huidige toezicht faalt.
En zolang wij mensen dieren doden om
te eten, moeten we er op z’n minst voor
zorgen dat daarbij geen overtredingen
begaan worden.

Het 25-jarig bestaan is wel een
moment om te laten zien dat varkens
nog altijd in ellende leven. En om
duidelijk te maken dat het leven
van varkens snel structureel moet
verbeteren.
Verder vragen we in 2022 aandacht
voor dierziektes en voor het
leed tijdens transporten. We
voeren rechtszaken voor beter
afleidingsmateriaal in varkensstallen
en voor het afschaffen van
kraamkooien. We brengen een
varkensknuffel uit en organiseren
opnieuw het Weekend van het
Varken.

VOOR DE
ORGANISATIE EN
HET TEAM
In 2022 werken we verder aan een meer
strategische, projectmatige manier van
werken. We trainen onszelf en elkaar
in het stellen van concrete, ambitieuze
en toch haalbare doelen. Werkstress en
werkdruk krijgen aandacht. Het werk
is helaas nooit klaar, er is altijd nog
dierenleed aan het eind van de dag. We
zijn een relatief klein en hecht team en
we willen de wereld liever gisteren dan
vandaag mooier maken. Dat kunnen we
het beste bereiken door ook zorg voor
onszelf en elkaar te dragen.

FINANCIËN
De begrote inkomsten voor 2022 zijn
ca. € 1.3 miljoen. Dat is € 100.000
meer dan in 2021. We verwachten een
stijging van de inkomsten uit periodieke
donaties. Daarnaast is de uitkering
van een aantal legaten toegezegd. Het
begrote resultaat voor 2022 is € 27.250.
Er zijn geen grote wijzigingen in ons
personeelsbestand gepland in 2022.
Meer details over de begroting 2022
zijn te vinden in het financiële
jaarverslag.

We houden onze planningen graag
flexibel, om te kunnen inspelen
op actualiteiten en om eventuele
samenwerkingen met andere
organisaties aan te kunnen gaan.

In 2022 bestaat Varkens in Nood
25 jaar. Het is geen reden tot feest
dat ons werk nog steeds nodig is.
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2. I N ACTIE VOOR DE DIEREN

De campagnes die voor 2021 op de planning stonden, hebben we voor
95% kunnen uitvoeren. Alleen aan de geplande update van het rapport
‘120 misstanden in de varkenshouderij’ zijn we door tijdgebrek niet
toegekomen.

UNDERCOVERACTIE ONTHULT
MISHANDELINGEN IN SLACHTHUIS
Een onderzoeker van Varkens in Nood werkte twintig dagen lang
undercover bij slachthuis Gosschalk in Epe. Hij filmde daar ernstige
overtredingen. Varkens in Nood deed aangifte; het Openbaar Ministerie
startte een strafrechtelijk onderzoek. Met een petitie verzochten we
toenmalig minister Schouten (LNV) dringend het slachthuis te sluiten.
Zodra onze schokkende beelden in de media verschenen, liepen grote
afnemers als McDonald’s, Albert Heijn en Jumbo weg bij Gosschalk.
Onze petitie werd binnen een paar dagen meer dan 40.000 keer
ondertekend en ook binnen de politiek was er brede steun voor onze
oproep. Minister Schouten liet Gosschalk diezelfde week nog voor
onbepaalde tijd sluiten. Het was voor het eerst dat een slachterij
gesloten werd vanwege dierenwelzijnsovertredingen.
Uiteindelijk mocht Gosschalk na twee maanden – en vijf afgekeurde
verbeterplannen – weer open. Het slachthuis stond nog vijf maanden
onder verscherpt toezicht.

PETITIE VOOR VERPLICHT ONAFHANKELIJK
CAMERATOEZICHT
Naar aanleiding van onze undercoveractie kondigde minister Schouten
verplicht cameratoezicht aan in slachthuizen. Een stap in de goede
richting, maar nog niet genoeg. De opnames blijven namelijk in bezit
van het slachthuis; inspecteurs moeten persoonlijk naar een slachthuis
toe om beelden te bekijken.
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Onze undercoveractie onthulde dat medewerkers van Gosschalk dagelijks
honderden overtredingen begingen. Varkens werden geschopt en geslagen,
weggesleept aan hun oren en opgejaagd met stroomschokken op hun
hoofd en geslachtsdelen. Na onze onthulling werd het slachthuis voor
lange tijd gesloten.

De meeste overtredingen blijven onopgemerkt. Varkens in Nood pleit
dan ook voor verplicht en onafhankelijk cameratoezicht. Alle dieren
moeten continu in beeld zijn en inspecteurs moeten vanaf een externe
locatie kunnen meekijken.
De Tweede Kamer gaat met de minister in debat over de structurele
overtredingen in slachthuizen. Onze petitie voor strenger toezicht loopt
door in 2022.
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GROTE MEDIACAMPAGNE OVER DUBBELE
MORAAL VLEESCONSUMPTIE
In de vee-industrie bijten varkens uit verveling en frustratie in elkaars
staart. Om dat te voorkomen wordt bij elk biggetje het krulstaartje
afgebrand. Deze pijnlijke ingreep is al dertig jaar verboden maar wordt
bij 98% van de Nederlandse varkens nog steeds uitgevoerd. En alleen
omdat supermarkten de prijs van vlees zo laag mogelijk willen houden.
Met onder andere reclame op straat wilden we mensen laten zien hoe het
afbranden van biggenstaartjes eruitziet. Maar geen enkel reclamebureau
wilde onze posters en animatie tonen. Het beeldmateriaal zou de regels
van ‘goed fatsoen’ overtreden en ‘te shockerend’ zijn. Nadat het echte
biggetje was vervangen door een getekend biggetje, werd het materiaal
wél goedgekeurd.
Het maakte de dubbele moraal achter vleesconsumptie pijnlijk duidelijk:
supermarkten maken constant reclame voor goedkoop vlees, maar
consumenten krijgen niet onder ogen welk dierenleed hieraan voorafgaat.
De posters en animatie waren een week lang te zien in Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag, Haarlem, Utrecht en Groningen. BN’ers als
presentator en muzikant Raven van Dorst, musicalster Kaj van der Voort
en oud-profvoetballer Denzel Slager hielpen ons deze misstand onder
de aandacht te brengen.
De mediacampagne over couperen is tot stand gekomen met
steun van het Barth-Misset Fonds.

Met een postercampagne wilden we tonen hoe het afbranden van
biggenstaartjes eruitziet. Maar de uitingen werden door veel mediapartijen
geweigerd. Het beeldmateriaal zou de regels van ‘goed fatsoen’ overtreden
en ‘te shockerend’ zijn. Nadat er over het echte biggetje een getekend
biggetje was gemonteerd, werden de uitingen alsnog goedgekeurd. De
dubbele moraal achter vleesconsumptie is pijnlijk duidelijk: supermarkten
maken constant reclame voor goedkoop vlees, maar consumenten mogen
niet zien welke prijs de dieren hiervoor betalen.
(Foto: Maarten Nauw/Varkens in Nood)
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In het NRC plaatsten we een paginagrote advertentie om duidelijk te maken waarom
varkensstaartjes geamputeerd worden
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CROWDFUNDING VOOR TV-SPOT OVER HET
AFBRANDEN VAN BIGGENSTAARTJES
Om het leed van de biggetjes bij een nóg groter publiek onder de
aandacht te brengen hebben we de animatie omgezet in een tv-spot.
In december startten we een crowdfunding om zendtijd te financieren.
Ruim 2000 donateurs steunden de crowdfunding. In januari 2022 was
de spot twee weken te zien op NPO 1, 2 en 3.
De commerciële zenders RTL en Talpa (SBS) wezen onze spot af. Het
zou niet binnen hun aanbod van entertainment passen en kijkers te veel
afschrikken. Gelukkig wilde de Ster onze tv-spot wél uitzenden, na 20.00
uur. Een gigantisch publiek van 5,7 miljoen mensen heeft de belangrijke
boodschap bereikt: koop geen vlees van verminkte varkens!

Weinig mensen weten dat bij elk
biggetje in de vee-industrie op
pijnlijke wijze het staartje wordt
afgebrand. En hoe kan iemand dat
ook weten? Al die varkens zitten
opgesloten in dichte stallen waar
niemand ooit hun verminkte achterste
ziet! Onze tv-spot liet 5,7 miljoen
mensen het leed van de biggetjes
zien en horen.

STRENGERE WETGEVING TEGEN GIFTIGE
STALLUCHT

Het is verboden om dieren te houden onder schadelijke omstandigheden.
In de vee-industrie leven varkens echter in stallen vol giftige dampen en
fijnstof. Deze ongezonde omgeving veroorzaakt veel stress, longziektes
en pijnlijke ontstekingen.
De NVWA heeft sinds 2018 duidelijke richtlijnen om het stalklimaat goed
te controleren. Uit onderzoek van Varkens in Nood blijkt echter dat de
NVWA structureel weigert om de wet te handhaven. In januari stuurden we
de Tweede Kamer en de NVWA het rapport met onze trieste bevindingen.
In oktober kwam er goed nieuws: de minister zal de wet aanscherpen.
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De Nederlandse wet stelt al sinds 1999 dat de lucht in varkensstallen niet
schadelijk mag zijn voor de dieren. Toch veroorzaakt het inademen van
giftige gassen nog steeds veel leed onder varkens, zoals longontstekingen
en geïrriteerde ogen. Deze ellende is het gevolg van gebrekkig toezicht
in varkensstallen. In oktober 2021 besloot de regering in reactie op een
rapport van Varkens in Nood dat er strengere regels komen voor het
klimaat in varkensstallen.
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BETERE CONTROLE VAN
AFLEIDINGSMATERIAAL
IN STALLEN
Volgens de wet moeten varkens altijd
wroetbaar materiaal hebben om mee
te spelen en te onderzoeken. Een derde
van de Nederlandse varkensstallen
voldoet niet aan deze eisen, blijkt uit
inspectierapporten van de NVWA.
Vaak hangt er alleen een harde pvcbuis of een ijzeren ketting.
Naar aanleiding van een melding
van Varkens in Nood hebben
twee varkenshouders een officiële
waarschuwing gekregen van de
NVWA. Zij zorgden niet voor genoeg
afleidingsmateriaal. De NVWA heeft
toegezegd extra te zullen controleren.

Varkens mogen zich niet vervelen in
kale hokken, zo oordeelde de rechtbank.
Een varkenshouder moest voor de
rechter verschijnen wegens een gebrek
aan afleidingsmateriaal in haar stallen.
Zij krijgt hiervoor een boete van
1.500 euro. Een sterk signaal voor alle
varkenshouders: zorg dat varkens iets
te onderzoeken hebben in de stal!
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POLITIEKE AANDACHT
VOOR MESTKELDERS
In december 2020 overhandigden
we onze petitie tegen het gebruik
van diepe mestkelders in de veeindustrie aan minister Schouten
en de Tweede Kamer. Meer dan
32.000 ondertekenaars vinden het
onaanvaardbaar dat varkens boven
een open riool leven. Varkens in Nood
riep de minister op om het gebruik
van de gevaarlijke mestputten te
verbieden. In maart 2021 stelde de SP
Kamervragen nadat negentig varkens
in een mestkelder waren gestort.

JURIDISCH ACTIE TEGEN KRAAMKOOIEN

De wet schrijft voor dat dieren vrij moeten zijn om hun natuurlijke gedrag
te vertonen. In een kraamkooi – waarin een zeug bijna een kwart van haar
leven vaststaat – is dat onmogelijk. Het gebruik van een kraamkooi is dus
tegen de wet!
Tegen een varkenshouder die kraamkooien gebruikt dienden we een
handhavingsverzoek in. De NVWA ging op inspectie maar constateerde
naar eigen zeggen geen overtreding. Tegen deze beslissing maakten we
bezwaar. Dit bezwaar is afgewezen; we gaan in beroep.

In juni 2021 is onze petitie
besproken in de Tweede Kamer.
De minister noemt de mestkelders
‘één van de belangrijkste oorzaken
van gezondheidsrisico’s in de
varkenshouderij’. Helaas laat ze
nieuw beleid over aan een volgend
kabinet. Het onderwerp zal opnieuw
behandeld worden in een algemeen
overleg Dierenwelzijn.

Twee keer per jaar ligt een moedervarken wekenlang klem in een
kraamkooi. Ze kan alleen staan of liggen. Ze kan geen nest maken en
haar biggen niet verzorgen en opvoeden. Ze is chronisch gestrest en
bijt van ellende op de stangen van haar kooi. Het houden van zeugen
in kraamkooien is eigenlijk illegaal. Varkens in Nood gaat door met de
juridische strijd totdat de kraamkooi is verboden.
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STREEP DOOR STALUITBREIDING
VARKENSBARON STRAATHOF
Op 27 juli 2017 kwamen 24.000 varkens om het leven tijdens een van de
grootste stalbranden van Nederland. De Knorhof brandde tot de grond toe
af. De eigenaar van de megastal, Adriaan Straathof, bleek in Duitsland al
zoveel overtredingen begaan te hebben dat hij een beroepsverbod kreeg.
De verwoestende brand in Nederland was het begin van onze juridische
strijd tegen de stallen van deze omstreden varkenshouder. Een strijd
tot aan het Europese Hof van Justitie die resulteerde in het inmiddels
veelgenoemde ‘Varkens in Nood-arrest’.
In de rechtszaak tegen de staluitbreiding van Straathof heeft Varkens
in Nood gelijk gekregen. De rechter vernietigt daarmee een in 2017
afgegeven vergunning voor de uitbreiding van een varkenshouderij tot een
megastal met ruim 6.000 zeugen.
De gemeente moet de oude aanvraag nu opnieuw beoordelen. Door de
huidige stikstofcrisis en de strengere regels is de kans echter klein dat die
vergunning nogmaals wordt verleend. De uitbreiding gaat – in ieder geval
voorlopig – niet door.

HET ‘VARKENS IN NOODARREST’
Nederland overtreedt de Europese wet bij
het verlenen van vergunningen aan grote
veestallen. Zo luidt de uitspraak van het
Europese Hof van Justitie op 14 januari
2021 in een zaak van Varkens in Nood.
In 2017 protesteerde Varkens in Nood
bij de rechter tegen de vergunning voor
een staluitbreiding van de beruchte
varkensbaron Straathof. Volgens de
Nederlandse wet moest ons beroep
worden afgewezen, omdat wij eerder
geen zienswijze hadden ingediend tegen
de ontwerpvergunning.

EUROPEES HOF:
NEDERLANDSE WET IN
STRIJD MET EUROPEES
RECHT
Wij voerden bij het Europese Hof
aan dat met deze bepaling in de
Nederlandse wet de toegang tot de
rechter wordt beperkt. Dat is in strijd
met het Europese Verdrag van Aarhus.
Het Europese Hof van Justitie gaf
ons gelijk: ook wanneer burgers
geen zienswijze indienen, moeten ze in
beroep kunnen gaan. Veel vergunningen
zijn ten onrechte niet aan een rechter
voorgelegd, waardoor veel bezwaren
tegen onder meer grote veestallen
nooit inhoudelijk zijn behandeld.
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UITSPRAAK INGEZET
IN STRIJD TEGEN
VARKENSSTALLEN
Van de uitspraak wordt dankbaar
gebruikgemaakt. Zo beroept
Mobilisation for the Environment
(MOB) zich op de uitspraak om
de vergunning van een bedrijf met
11.000 varkens van tafel te krijgen.
De provincie Flevoland stelt
dat het beroep van MOB niet
behandeld hoeft te worden, omdat
de milieuorganisatie eerder geen
zienswijze heeft ingediend tegen
de ontwerpvergunning. Maar de
uitspraak van het Europese Hof in
de zaak van Varkens in Nood zet
een streep door dit argument.

GROTE GEVOLGEN
VOOR NEDERLANDSE
VEEHOUDERIJ
Het is goed om te zien dat de
uitspraak in onze zaak nu ook
door anderen wordt gebruikt om
vergunningen voor varkensstallen
aan te vechten. Het oordeel van
het Europese Hof kan weleens
grote gevolgen hebben voor de
Nederlandse veehouderij.
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EEN VLUCHTWEG VOOR
STALBRANDSLACHTOFFERS
In de afgelopen vijf jaar kwamen er jaarlijks bijna 200.000 dieren om
bij stalbranden. In de hermetisch afgesloten stallen van de intensieve
varkenshouderij zijn varkens kansloos bij een brand, ze kunnen geen
kant op. Scharrelvarkens (2 sterren Beter Leven keurmerk), biologisch
gehouden varkens (3 sterren) en buitenvarkens hebben wél een vrije
uitloop naar buiten, zij kunnen bij een brand vluchten.
Als consumenten overstappen op vlees met een goed keurmerk, dan
leven er geen varkens meer die bij een brand als ratten in de val zitten.
We vroegen varkensvleeseters om te beloven géén vlees te eten van
varkens zonder vluchtweg, en hun belofte te delen op social media.
Meer dan 7.000 mensen deden mee.

WEEKEND VAN HET VARKEN

Op zaterdag 11 september organiseerde Varkens in Nood het Weekend
van het Varken. Vijfsterren-varkensboeren openden hun deuren zodat
bezoekers kennis konden maken met de dieren. De boeren vertelden
enthousiast over de varkens, en bezoekers zagen moedervarkens tevreden
in een modderpoel liggen terwijl hun biggen wroetten en ravotten.
Honderden mensen maakten gebruik van de kans om deze geweldige
dieren te ontmoeten.

OOK BEKENDE NEDERLANDERS TEKENDEN DE PLEDGE
EN BELOOFDEN GEEN VLEES TE ETEN VAN VARKENS
DIE HADDEN GELEEFD ZONDER VLUCHTWEG.

Het Weekend van het Varken begon ooit als een pr-stunt van de
Producenten Organisatie Varkenshouderij. Varkens in Nood zet in háár
Weekend van het Varken niet de varkenshouderij centraal maar het
varken zelf.

Het Weekend van het Varken brengt mensen in contact met het varken.
Er is geen betere manier om te laten zien dat varkens veel beter verdienen
dan een leven in de intensieve veehouderij.
(Foto: Sabine Grootendorst/Varkens in Nood)
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TIJD VOOR EEN MINISTER VAN DIERENWELZIJN
Er worden in Nederland ruim 150 miljoen dieren gehouden, waaronder
12 miljoen varkens. Deze dieren lijden onder het beleid van het
landbouwministerie, dat verantwoordelijk is voor hun welzijn. Ditzelfde
ministerie is ook verantwoordelijk voor de economische belangen van
de veehouderij. Dit levert een onmogelijke spagaat op waarbij steeds
goedkopere en grootschaliger productie altijd zwaarder weegt dan het
welzijn van dieren. Dat kan zo niet langer! Varkens in Nood pleit voor een
onafhankelijke minister van Dierenwelzijn, die wél opkomt voor de dieren.
Samen met tien andere dierenwelzijnsorganisaties en ruim 50.000
bezorgde burgers riepen we informateur Remkes op om het nieuwe
kabinet uit te breiden met een dierenwelzijnsminister. Daarnaast heeft
Varkens in Nood zich aangesloten bij #EUforAnimals, een petitie voor een
Europese Commissaris voor Dierenwelzijn; dit is een initiatief van
42 Europese dierenwelzijnsorganisatie onder leiding van GAIA.

Op dierendag riepen we met een postercampagne rond het Binnenhof en
de Tweede Kamer politieke leiders op in het nieuwe kabinet een minister
van Dierenwelzijn aan te stellen.
(Foto: Maarten Nauw/Varkens in Nood)

24

25

3. ORGANISATIE

3.1 VISIE
Varkens in Nood zet zich in voor een
toekomst waarin mensen in harmonie
leven met de natuur. Een wereld waar
de mens respectvol omgaat met de
dieren en de planeet. Wij zien een
toekomst waarin plantaardige voeding
de norm is. De intensieve veehouderij
bestaat niet meer, en er is veel ruimte
voor natuur en wilde dieren. In een
eerlijke wereld hebben alle dieren
een leven dat tegemoetkomt aan
hun behoeftes.

3.2 MISSIE
Het is onze missie om een einde te
maken aan het leed van varkens in
de veehouderij en varkens een leven
te geven dat past bij hun natuurlijke
gedrag. Het is een smet op onze
samenleving dat deze intelligente dieren
hun leven lang opgesloten worden in
een systeem waarin hun waarde alleen
wordt berekend op basis van een zo
efficiënt mogelijk productieproces
van geboorte naar slacht.
Varkens in Nood strijdt elke dag om
de positie van varkens te verbeteren en
het publiek te informeren over de grote
misstand die de varkensindustrie is.
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We eten zelf geen dierlijke
producten maar we begrijpen dat
de overgang naar een plantaardig
dieet een langdurige transitie is.
Tot die tijd dwingen we zo veel
mogelijk verbeteringen af in de
levensomstandigheden van varkens.

3.3 ORGANISATIESTRUCTUUR
Samenstelling bestuur en directie
Het bestuur is verantwoordelijk voor
het besturen van de stichting en het
nastreven van het statutaire doel.
Het bestuur legt verantwoording
af aan de raad van toezicht. De
bestuursleden vormen ook de directie
van de stichting en zijn als directie
betaalde medewerkers van Varkens
in Nood.
In het bestuur van Varkens in Nood
zitten:
· Frederieke Schouten (voorzitter)
· Eefje Klinkenberg (secretaris)
· Michiel Bezemer (penningmeester)

Wijze benoemen en zittingsduur
bestuur
De raad van toezicht benoemt,
schorst en ontslaat de bestuurders
en bepaalt wie in het bestuur de
functies van voorzitter, secretaris en
penningmeester vervullen. Bestuurders
worden benoemd voor een periode
van maximaal vier jaar en zijn direct
herbenoembaar.
Relevante nevenfuncties
bestuursleden
Voorzitter Frederieke Schouten
heeft als onbezoldigde nevenfunctie
het vicevoorzitterschap van
dierenartsvereniging Caring Vets.
Alle bestuursleden hebben ook
zitting in het bestuur van Stichting
Dier&Recht.

De raad houdt toezicht op het goed
functioneren van de organisatie en op
de strategie, en houdt het handelen
van het bestuur tegen het licht van
het statutaire doel. De raad bepaalt de
arbeidsvoorwaarden voor werknemers
die als bestuurders zijn benoemd. Ook
is de raad van toezicht beschikbaar
voor gevraagd en ongevraagd advies
aan de bestuursleden. De leden van de
raad nemen ook zitting in de raad van
toezicht van Dier&Recht. De leden van
de raad van toezicht zijn onbezoldigd.
In de raad van toezicht zitten:
· Bernice Bovenkerk
· Chantalle van Goethem
· Anne van Veen
· Olivier Wegloop

3.4 RAAD VAN TOEZICHT
Eind 2021 is de organisatiestructuur
van Varkens in Nood veranderd en zijn
de statuten gewijzigd. Deze wijziging
gaat in per januari 2022. Vanaf dat
moment is er een raad van toezicht. De
raad van toezicht stelt de bestuurders
aan en kan ze ontslaan. De raad is
verantwoordelijk voor het controleren
en goedkeuren van het jaarverslag en
de jaarrekening.
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3.5 MEDEWERKERS
Kengetallen medewerkers

Medewerkers*
Fte**
Vast/tijdelijk contract
In dienst/uit dienst
Gemiddeld aantal jaar in dienst
Gemiddelde leeftijd***
Ziekteverzuim:
Kantoorhonden

9
8
6/3
1/3
3,1
34
3,45%
2

* Het aantal betaalde krachten per 31 december 2021
** Gemiddelde bezetting over het jaar in fte
*** Gemeten over het bestand op 31 december 2021

Organisatiestructuur
De organisatie heeft een driekoppig bestuur. De bestuursleden vormen
tevens het managementteam (MT) en werken mee aan campagnes.
De rest van de medewerkers is verdeeld in het inhoudelijke team en
het communicatieteam. ‘ Team inhoud’ bestaat uit vier medewerkers,
‘team communicatie’ uit vijf.
Er is een nauwe samenwerking tussen Varkens in Nood en haar
zusterorganisatie Dier&Recht. Veel medewerkers werken aan
campagnes van beide organisaties.

Salarissen
We volgen de salarisschalen van de CAO Sociaal Werk. Ieder jaar
dat een medewerker langer in dienst is, gaat hij/zij een tree omhoog
in de salarisschaal. Verder baseren we verhoging van salarissen op de
prestaties en resultaten die besproken worden in de beoordelings- en
functioneringsgesprekken.
We hanteren drie functie-indelingen, die op basis van opleidingsniveau
en werkervaring worden bepaald: junior, medior, senior. Gedurende zijn/
haar loopbaan kan een medewerker opschuiven in de functie-indeling.
Varkens in Nood werkt niet met eindejaarsuitkeringen of bonussen.
De directeur verdient inclusief pensioenbijdrage € 3.415 bruto per
maand (0,85 fte).
Cursussen en trainingen
We bieden medewerkers graag de kans om door te leren en zich te
ontwikkelen binnen de organisatie. Het volgen van cursussen en trainingen
wordt dan ook gestimuleerd. In 2021 zijn er cursussen en trainingen
gevolgd op het gebied van strategisch campagnevoeren, relatiemarketing,
telefoneren, Instagram en Excel.
Werving en selectie
De werving en selectie van nieuwe medewerkers hebben we in eigen
beheer. Er is altijd een bestuurslid bij betrokken. Bij voorkeur voeren
we twee sollicitatiegesprekken. Soms vragen we de sollicitant om
voor het tweede gesprek een opdracht te doen.

Personeelscyclus
De leidinggevenden van het inhoudelijke team en het communicatieteam voeren iedere maand een-op-eengesprekken met hun teamleden.
Daarnaast worden met medewerkers met een tijdelijk contract halfjaarlijkse
beoordelingsgesprekken gevoerd, en met medewerkers met een vast contract
jaarlijkse functioneringsgesprekken. Hierin maken medewerkers afspraken met
hun leidinggevenden over de te behalen resultaten voor het komende jaar. De
gesprekken worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend door beide partijen.
De beoordelings- en functioneringsgesprekken zijn in 2021 in goede harmonie
gevoerd.
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3.6 BEDRIJFSVOERING
Samenwerkingsverbanden
Samenwerking met Stichting Dier&Recht
Varkens in Nood werkt nauw samen met Dier&Recht. We trekken
voornamelijk samen op in rechtszaken en andere juridische procedures.
Varkens in Nood en Dier&Recht zijn in één kantoor gevestigd. Veel
medewerkers zetten zich in voor beide stichtingen.
Dierencoalitie
Varkens in Nood is aangesloten bij de Dierencoalitie, een samenwerkingsverband van zeventien dierenwelzijnsorganisaties op het gebied van
politieke belangenbehartiging. De Dierencoalitie heeft als doel om in
belangrijke politieke en maatschappelijke kwesties effectief voor de
dieren op te komen.
TAPP-coalitie
Varkens in Nood is partner van de True Animal Protein Price Coalition
(TAPP Coalitie). Deze coalitie zet zich in voor het betalen van de ‘echte’
prijs van voedsel, inclusief kosten voor milieu, gezondheid en dierenwelzijn.
De te lage prijs van vlees en zuivel wordt als eerste aangepakt, vanwege
de zeer hoge urgentie.
Samenwerking met andere dierenwelzijnsorganisaties
Op regelmatige basis overleggen we met andere dierenwelzijnsorganisaties. We bespreken de verschillende aandachtsgebieden en
campagnes. Door regelmatig overleg weten we elkaar te vinden voor het
delen van relevante informatie en als er samen opgetrokken moet worden.
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Foto: Sabine Grootendorst/Varkens in Nood
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4. FONDSENWERVING

4.1 UITGANGSPUNTEN
We hebben een grote verantwoordelijkheid tegenover onze donateurs.
Zij maken ons werk voor de varkens
mogelijk. Hun donaties, samen met
nalatenschappen, vormen 95% van
onze inkomsten.
Uitgangspunten:
· Luisteren naar donateurs en hun
behoeftes serieus nemen
· Nieuwe donateurs werven in het
kielzog van onze inhoudelijke
campagnes
·L
 anglopende relaties aangaan met
losse giftgevers
·W
 aken voor overvragen van bestaande
donateurs
· Zorgvuldig omgaan met
donateursgegevens
· G eld zo effectief mogelijk besteden
Varkens in Nood ontvangt geen subsidie
van de overheid. Voor specifieke
campagnes zoeken we incidenteel
financiering bij dierenwelzijnsfondsen.
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4.2 A
 CTIVITEITEN
IN 2021
Donateursmailingen
We verstuurden driemaal een
(papieren) nieuwsbrief naar
onze donateurs. De nieuwsbrief
beschrijft onze activiteiten in de
achterliggende periode. Daarnaast
stuurden we tweemaal een brief
met een donatieverzoek naar een
selectie van onze donateurs; hiermee
vragen we donateurs bij te dragen
aan een specifieke campagne. In
2021 vroegen we donaties voor de
slachthuiscampagne en onze acties
om kraamkooien te verbieden.
Telefonische werving
Sympathisanten die meededen
aan onze acties belden we, als ze
daarvoor toestemming hadden
gegeven, op met het verzoek
donateur te worden. Verder hebben
we een deel van onze bestaande
donateurs gebeld met de vraag of ze
hun bijdrage zouden willen verhogen.

Losse giften
Tijdens campagnes hebben we een
aantal e-mailnieuwsbrieven verzonden
met een giftverzoek. Ondertekenaars
van petities werd na het ondertekenen
gevraagd om een donatie te doen aan
Varkens in Nood.

4.3 RESULTATEN
In 2021 hebben 17.700 donateurs één
of meerdere donaties gedaan, in 2020
waren dat er circa 14.600. De meeste
nieuwe donateurs gaven zich op naar
aanleiding van de campagnes rond de
misstanden in slachthuis Gosschalk en
onze campagne voor een minister van
Dierenwelzijn.

Het aantal donateurs met een periodieke
schenkovereenkomst steeg van 370 naar
420. Deze groep donateurs steunt ons
werk voor minstens vijf jaar met een
vaste bijdrage. De gemiddelde bijdrage
van deze donateurs is € 180 per jaar.
Circa 500 periodieke donateurs zetten
hun bijdrage stop, de meesten om
financiële redenen.

De gemiddelde bijdrage per
donateur steeg met 2,5% van
€ 57,40 naar € 58,90 per jaar.
Periodieke donateurs
Het aantal periodieke donateurs
steeg van 7.300 in 2020 naar 8.700 in
2021, een groei van 19%. Het grootste
deel hiervan is het resultaat van het
nabellen van sympathisanten die
meedoen aan onze acties. Inmiddels
steunt 50% van onze donateurs ons
met een periodieke bijdrage.
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Aantal donateurs* 2015 - 2021

5. FINANCIEEL VERSLAG
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In 2021 kwamen onze totale baten en lasten voor het eerst in de
geschiedenis van Varkens in Nood uit boven de 1 miljoen euro.
We zijn bijzonder dankbaar voor het vertrouwen dat donateurs
ons blijven geven.
We sloten het jaar af met een positief resultaat van € 10.700.
De inkomsten waren 13% hoger dan begroot, de uitgaven waren
circa zoals begroot.
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

*donateur: iemand die in een jaar minstens eenmaal een donatie heeft gedaan.

De kosten voor papieren mailingen worden voor de helft toegerekend
aan voorlichting en voor de helft aan fondsenwerving. Alle andere
fondsenwervingskosten, bijvoorbeeld de kosten voor het bellen van
donateurs, worden voor 100% toegerekend aan fondsenwerving.

Aantal periodieke donateurs 2015 - 2021:

Uitgaven
De totale uitgaven in 2021 (inclusief financiële baten en lasten) bedroegen
€ 1.175.000, een stijging van bijna € 400.000 ten opzichte van 2020. Deze
stijging wordt vrijwel geheel veroorzaakt door campagne-uitgaven.
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De totale kosten besteed aan de doelstellingen, inclusief lastentoedeling
van personeel en algemene lasten, bedroegen in 2021 € 938.000.
Personeel
Personeelskosten bleven circa gelijk ten opzichte van 2020: € 377.000 in
2021 en € 375.000 in 2020. Dit is iets lager dan begroot.

2015
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Verdeling lasten
Algemene lasten worden toegerekend aan campagnebestedingen,
fondsenwerving en beheerskosten, op basis van versleutelingspercentages,
gebaseerd op het aantal fte’s dat op deze gebieden werkzaam was.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Huisvesting
Sinds mei 2018 is de stichting gevestigd in een kantoorruimte aan de
Tilanusstraat 8b te Amsterdam. De kosten voor huisvesting bedroegen in
2021 € 24.500. In het kantoor is ook Stichting Dier&Recht gevestigd. De
kosten voor huisvesting en apparatuur worden naar rato verdeeld tussen
beide stichtingen.
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Kantoorkosten
Deze kosten stegen enigszins van € 36.000 in 2020 naar € 37.000 in 2021.
Voornaamste oorzaak is extra kosten ICT in verband met thuiswerken in
corona-tijd.
Fondsenwerving
De kosten voor werving en mailings zijn licht gestegen van € 157.000 in
2020 naar € 169.000 in 2021. Het percentage dat aan fondsenwerving werd
besteed ten opzichte van de totale inkomsten bleef ten opzichte van 2020
gelijk (16%).
Campagnes en voorlichting
De kosten voor campagnes stegen sterk, tot € 546.000 (2020: € 162.000).
Campagnes met een media-component, zoals de couperencampagne,
droegen bij aan de stijging van de kosten. Voor het eerst werd
samengewerkt met een mediabureau, om zo onze campagnes beter over
het voetlicht te krijgen.
Inkomsten
De belangrijkste bronnen van inkomsten voor de stichting zijn de
inkomsten uit periodieke donaties, inkomsten naar aanleiding van onze
campagnes en inkomsten uit donateursmailingen. De inkomsten uit
donaties stegen in 2021 ten opzichte van 2020 met 19% naar € 1.136.000.
De blijvende aanwas van periodieke donateurs is de belangrijkste
verklaring voor de stijging.
Inkomsten uit periodieke donaties stegen van € 430.000 naar € 557.000.
Eenmalige donaties stegen van € 176.000 naar € 219.000. Inkomsten uit
donateursmailingen daalden licht van € 233.000 naar € 221.000.
We ontvingen € 138.000 uit legaten.
Van andere fondsen ontvingen we € 20.250: twee bijdragen voor onze actie
om stroruiven uit te delen in varkensstallen (€ 4.000) en een bijdrage van
€ 16.250 van het Barth-Misset Fonds, die al in 2020 was ontvangen ten
behoeve van de couperencampagne.
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Ten slotte werd een bedrag van meer dan € 15.000 ontvangen aan
ingebrekestellingen en dwangsommen van de NVWA wegens het te laat
reageren op onze handhavingsverzoeken en werd € 15.000 ontvangen
aan tickets voor de Vegan Walk, die we begin 2021 organiseerden vanuit
de DierenwelzijnsCheck. Kosten voor het evenement waren hoger dan de
inkomsten.

Meerjarenoverzicht inkomsten:
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Eigen vermogen
Algemeen aanvaard bij goede doelen is een continuïteitsreserve die
ongeveer 1,5 jaar aan lopende jaarlijkse kosten dekt. Uitgaande van de
begroting voor 2022 komt dat neer op een continuïteitsreserve van
ca. 2,5 miljoen euro. Wij willen echter geen geld oppotten. Daarom ligt
het eigen vermogen per 31 december 2021 daar ver onder (€ 854.440).
Ontwikkeling eigen vermogen in afgelopen tien jaar:
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5.1 JAARREKENING 2021

Staat van baten en lasten over 2021

Balans per 31 december 2021 (na voorstel resultaatsbestemming)
31 dec 2021

31 dec 2020

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris

5.887

0
5.887

0

Realisatie 2021

Begroting 2021

Realisatie 2020

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Bijdragen derden
Overige baten

1.135.699
20.250
29.432

1.000.000
40.000
10.000

952.731
3.000
35.860

Totaal baten

1.185.381

1.050.000

991.591

als % van totaal baten
als % van totaal lasten

127.399
810.902
938.301
79%
81%

113.420
821.555
934.975
89%
81%

104.961
466.915
571.876
58%
47%

Wervingskosten
Kosten eigen fondsenwerving
als % van totaal geworven baten
als % van totaal lasten

182.699
16%
16%

167.916
17%
15%

151.985
16%
20%

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
als % van totaal lasten

41.938
4%

54.109
5%

44.006
6%

1.162.938

1.157.000

767.867

Saldo voor financiële
baten en lasten

22.443

-107.000

223.724

Financiële baten & lasten

-11.787

-11.000

-8.840

Saldo van baten en lasten

10.656

-118.000

214.884

Toevoeging/(onttrekking)
overige reserves

10.656

-118.000

214.884

0

0

0

Vlottende activa
Voorraden en
onderhanden werk
Voorraad

3.958

0
3.958

Vorderingen en
overlopende activa
Debiteuren
Overige vorderingen

14.441
11.073

0

9.526
13.301
25.514

Liquide middelen
Rekening courant bank
Kas

1.046.427
117

22.827
898.059
117

1.046.544
1.081.903

Passiva
Reserves en fondsen
Overieg reserves

898.176
921.003

Totaal lasten

854.440

843.784
854.440

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Belastingen en premies sociale
verzekeringen te betalen
Overige schulden

843.784

141.955

33.605

11.604
73.904

11.706
31.908
227.463
1.081.903
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Lasten
Besteed aan doelstellingen
Voorlichting
Campagnes

77.219
921.003

Saldo na bestemming
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING
VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemene toelichting
Activiteiten
Stichting Varkens in Nood, statutair gevestigd op de Tilanusstraat 8 1091 BH te Amsterdam
en ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41217397, heeft als doel het leven
van varkens te verbeteren en om kennis over het structurele varkensleed in de veeindustrie
te verspreiden om dat doel te bereiken.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen
voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties-zonder-winststreven (Richtlijn C1), die
uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De staat van baten en lasten is
ingericht volgens de Richtlijnen voor fondsenwervende organisaties.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen
en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden
in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. De presentatie van de jaarrekening sluit
vanaf 2021 beter aan op de richtlijnen voor de jaarverslaggeving, waardoor bijvoorbeeld
de post fondsen nu als kortlopende schuld is gepresenteerd. Verder kunnen ten opzichte
van vorig jaar afrondingsverschillen zijn ontstaan.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt
het bestuur van de stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven
van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij
detoelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
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Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden
berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met
een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Voorraden
De voorraad drukwerk wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie, inclusief de transactiekosten. Vorderingen worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Rekening-courant schulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
Eigen vermogen
Het kapitaal van Stichting Varkens in Nood bestaat uit reserves en fondsen.
Reserves
Als het bestuur van de stichting een specifieke bestemming heeft gegeven aan de ter
beschikking staande middelen, worden deze gepresenteerd onder de bestemmingsreserves.
In de toelichting op de balans worde de aard van de bestemming omschreven. Voor zover
geen specifieke bestemming door het bestuur van de stichting is meegegeven aan de ter
beschikking staande middelen, worden deze gepresenteerd onder overige reserves.
Fondsen
Als een derde een speficieke bestemming heeft gegeven aan de ter beschikking staande
middelen, worden deze gepresenteerd onder de bestemmingsfondsen.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen
waartegen de schuld moet worden afgelost. Dit is meestal de nominale waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET
RESULTAAT
Baten uit fondsenwerving
De baten uit fondsenwerving worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Voor periodieke donaties betreft dat het jaar waarin de donaties opeisbaar zijn geworden.
Voor incidentele donaties is dat het moment waarop deze worden ontvangen. Baten uit
legaten en erfenissen worden verantwoord op het moment dat deze worden ontvangen
dan wel op het moment dat de waarde ervan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Exploitatiesubsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in
het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen.
Overige baten
De overige baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Doorgaans
is dat het moment waarop de baten worden ontvangen.
Lasten en de toerekening ervan
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar
waarop zij betrekking hebben. De lasten worden toegerekend aan de activiteiten op basis
van versleutingspercentages. De toerekening is toegelicht in de toelichting op de staat
van baten en lasten.
Personeelsbeloningen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de
arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten.
Afschrijvingen
Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het
beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met
de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking
van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten
op de ontvangen leningen.
Belastingen
De stichting drijft geen onderneming en is derhalve vrijgesteld van vennootschapsbelasting.
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MATERIËLE VASTE ACTIVA

31 dec 2021

31 dec 2020

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Inventaris
Aanschaffingen begin boekjaar
Cum. Afschrijving begin boekjaar
Boekwaarde begin boekjaar

0
0
0

(Des)investeringen
Afschrijvingen
Mutaties

6.170
-283
5.887

Aanschaffingen einde boekjaar
Cum. Afschrijving einde boekjaar
Boekwaarde einde boekjaar

6.170
-283
5.887

Het gehanteerde afschrijvingspercentage bedraagt 20%.

VOORRADEN EN ONDERHANDEN WERK
Voorraad
Voorraad drukwerk

3.958
3.958

0
0

Dit zijn enveloppen en machtigingskaarten die we in een wat grotere hoeveelheid hebben laten drukken
en bij ons verzendhuis hebben staan. Bij donateursmailingen putten we uit deze voorraad.

VORDERINGEN EN
OVERLOPENDE ACTIVA
Debiteuren
Debiteuren

14.441
14.441

9.526
9.526

635
10.223
215
11.073

3.078
10.223
0
13.301

Dit betreft een vordering op Stichting Dierenrecht te Amsterdam.

Overige vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen
Borgsommen huur en overig
Te ontvangen netto lonen
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LIQUIDE MIDDELEN
Rekening courant bank
ING Bank
Triodos Spaar
Triodos Donatie
Triodos Betaal
Triodos DWC
ASN Internet
SNS Spaar

Toelichting op de balans per 31 december 2021

31 dec 2021

31 dec 2020

136.270
2.080
145.121
8.403
0
424.682
329.871
1.046.427

1.970
42.104
33.748
21.857
14
446.902
351.464
898.059

117
117

117
117

Kas
Kas

De reserves en fondsen kunnen als volgt worden weergegeven:

854.440
854.440

843.784
843.784

843.784
10.656
854.440

628.900
214.884
843.784

Overige reserves
Het verloop kan als volgt worden weergegeven:

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming
Stand per 31 december
Resultaatbestemming

Voorgesteld wordt om het resultaat ad € 10.656 als volgt te bestemmen:

Toevoeging/(onttrekking) overige reserves

31 dec 2021

31 dec 2020

479
12.083
4.235
47.481
9.626
73.904

257
15.401
0
16.250
0
31.908

Te betalen netto-loon
Reservering vakantiegeld
Nog te betalen accountantskosten
Vooruitontvangen subsidies
Reservering vakantiedagen

De vooruitontvangen subsidies betreffen eind 2021 ontvangen crowdfunding bedragen voor
TV-spots die in januari 2022 worden uitgezonden.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

RESERVES EN FONDSEN
Overige reserves
Totaal reserves

OVERIGE SCHULDEN

10.656
10.656

(Meerjarige) financiele verplichtingen
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichting voor de huur van het kantoorpand. De
jaarlijkse huur bedraagt circa € 37.500. De verplichting met een looptijd tussen de 2 en 5 jaar
bedraagt € 50.000. Een deel van de huurlast komt voor rekening van Stichting Dierenrecht.
De stichting heeft een meerjarige bijdrage toegezegd aan Stichting Fund for Animal Welfare
Projects. De jaarlijkse bijdrage is € 100.000, bij te stellen naar boven of beneden voorzover
de totale baten van de stichting meer dan 20% afwijken van de baten over 2020, met een
maximum per jaar van € 125.000. De verplichting is aangegaan in 2021 en loopt tot en met
2025. De bijdrage dient door Stichting FAWP te worden besteed aan de statutaire doelstellingen van de stichting en zij dient hierover jaarlijks verantwoording af te leggen
aan de stichting.

Dit voorstel is reeds verwerkt in de balans per 31 december 2021.

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen te betalen
Te betalen omzetbelasting
Loonbelasting
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141.955
141.955

33.605
33.605

1.824
9.780
11.604

2.409
9.297
11.706
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

Voor een toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting en voorgaand jaar wordt verwezen

Voor een toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting en voorgaand jaar wordt verwezen

naar het bestuursverslag.

naar het bestuursverslag.

Realisatie 2021
Baten uit eigen fondsenwerving
Periodieke donaties
Eenmalige donaties
Donateursmailingen
Legates, erfenissen

Begroting 2021

Realisatie 2020

557.103
219.310
220.801
138.485
1.135.699

495.000
170.000
225.000
110.000
1.000.000

429.940
176.029
233.054
113.708
952.731

20.250
20.250

40.000
40.000

3.000
3.000

14.562
14.870
29.432

0
10.000
10.000

0
35.860
35.860

Bijdragen derden
Subsidies
Overige baten
Opbrengst verkoop
Overige inkomsten

Lastentoerekening
Algemene lasten, zoals personeelskosten, huisvestingskosten en kantoor- en algemene kosten, worden toegerekend
aan campagnebestedingen, fondsenwerving en beheerskosten, op basis van versleutelingspercentages, gebaseerd
op het aantal fte's dat op deze gebieden werkzaam was.
De kosten voor papieren mailingen worden voor de helft toegerekend aan voorlichting en voor de helft aan
fonsenwerving. Alle andere fondsenwervingskosten, bijvoorbeeld de kosten voor het bellen van donateurs, worden

Campagnes
Aankopen en uitbesteed werk
Algemene lasten:
- Afschrijvingen
- Personeelskosten
- Huisvestingskosten
- Kantoor- en algemene kosten

Realisatie 2021

Begroting 2021

100% 546.208

100%

512.000

100%

161.972

60%
60%
60%
60%

67%
67%
67%
67%

0
268.124
17.852
23.579

70%
70%
70%
70%

0
263.159
16.674
25.110

171
227.229
14.770
22.524
810.902

Fondsenwerving
Publiciteit en communicatie:
- Donateursmailingen
- O verige publiciteit en
communicatie
Algemene lasten:
- Afschrijvingen
- Personeelskosten
- Huisvestingskosten
- Kantoor- en algemene kosten

Realisatie 2020

821.555

466.915

50%

21.893

50%

21.500

50%

25.819

100%

125.029

100%

117.000

100%

100.029

6%
6%
6%
6%

0
25.479
1.696
2.241

6%
6%
6%
6%

8%
8%
8%
8%

23
30.714
1.996
3.044

0
22.556
1.429
2.152

voor 100% toegerekend aan fondsenwerving. Op basis van de beschreven methodiek, ontstaat de volgende

182.699

toerekening:

Realisatie 2021
Voorlichting
Aankopen en uitbesteed werk
Publiciteit en communicatie:
- Donateursmailingen
- Werving en mailing algemeen
Algemene lasten:
- Afschrijvingen
- Personeelskosten
- Huisvestingskosten
- Kantoor- en algemene kosten

100%

8.948

100%

25.500

100%

13.822

21.893
0

50%
0%

21.500
0

50%
44%

25.820
5.330

22%
22%
22%
22%

62
82.892
5.388
8.216

14%
14%
14%
14%

0
57.530
3.831
5.059

14%
14%
14%
14%

0
51.769
3.280
4.940

113.420

151.985

Realisatie 2020

50%
0%

127.399
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167.916

Beheer en administratie
Algemene lasten:
- Afschrijvingen
- Personeelskosten
- Huisvestingskosten
- Kantoor- en algemene kosten

10%
10%
10%
10%

27
36.002
2.340
3.569
41.938

12%
12%
12%
12%

0
46.867
3.121
4.121
54.109

10%
10%
10%
10%

0
37.976
2.406
3.624
44.006

104.961
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

Toelichting op de functionele kosten:

Voor een toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting en voorgaand jaar wordt verwezen
naar het bestuursverslag.

Realisatie 2021
Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Reiskosten
Werving personeel
Overige personeelskosten

Begroting 2021

Realisatie 2020

282.750
59.829
19.135
3.536
605
10.982

300.000
63.000
16.000
8.000
1.000
10.000

286.195
60.372
12.540
5.623
1.270
9.460

376.837

398.000

375.460

Overige personeelskosten
Overige personeelskosten

Afschrijvingen materiële
vaste activa
Afschrijvingen inventaris

Gemiddeld aantal medewerkers
In 2021 waren er 11 medewerkers indienst met een totaal van 9,3 fte (2020: 13 medewerkers,
8,7 fte).
Huisvesting
Huur en servicekosten
Overige kosten huisvesting

Bezoldiging bestuurders
De bestuurders zijn in hun rol als bestuurder onbezoldigd.

Lonen en salarissen
Lonen en salarissen
Vakantiegeld
Tegemoetkoming loonkosten door UWV

Sociale lasten
Sociale lasten wg
ARBO kosten

Pensioenen
Bijdrage pensioenen
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296.005
6.308
-19.563

300.000
0
0

Realisatie 2021

Begroting 2021

Realisatie 2020

10.982

10.000

9.460

10.982

10.000

9.460

283

0

0

283

0

0

23.455
1.040

25.500
1.000

22.875
914

24.495

26.500

23.789

15.598
5.260
1.300
14.999
196

15.000
6.000
2.000
12.000
0

12.286
4.900
2.002
16.632
5

37.353

35.000

35.825

298.163
1.418
-13.386

282.750

300.000

286.195

58.499
1.330

63.000
0

58.992
1.380

59.829

63.000

60.372

19.135

16.000

12.540

19.135

16.000

12.540

Kantoor- en algemene kosten
Computer- en internetkosten
Kantoorbehoeften en drukwerk
Telefoonkosten kantoor
Administratie en accountantskosten
Overige kosten
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

Toelichting op de functionele kosten:

Voor een toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting en voorgaand jaar wordt verwezen
naar het bestuursverslag.

Realisatie 2021
Publiciteit en communicatie
Donateursmailingen
Donateursbeheer
Telefonische werving
Werving en mailingen algemeen

Voorlichting
Inkoop advertenties
Website

Campagnes
Misstanden bij varkens in Nederland
Juridische procedures en onderzoek
Sponsoring en contributie
Kosten stagiairs en vrijwilligers
DierenwelzijnsCheck
Sinterklaascampagne
Campagnes divers
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Begroting 2021

Realisatie 2020

43.786
19.082
99.161
6.786

43.000
26.000
80.000
11.000

51.639
20.176
73.028
12.155

168.815

160.000

156.998

Financiële baten & lasten
Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke
kosten

Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Rentebaten bank
5.824
3.124

20.000
5.000

11.536
2.286

8.948

25.500

13.822

244.315
7.691
110.700
1.970
15.266
24.911
141.355

300.000
8.000
112.000
2.000
20.000
70.000
0

14.129
3.567
8.550
1.362
18.322
47.046
68.996

546.208

512.000

161.972

Rentelasten en soortgelijke
kosten
Bankkosten

Realisatie 2021

Begroting 2021

Realisatie 2020

2

0

0

11.789

11.000

8.840

-11.787

-11.000

-8.840

2

0

0

2

0

0

11.789

11.000

8.840

11.789

11.000

8.840
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CONTACT
Bezoekadres
Tilanusstraat 8b
1091 BH Amsterdam
Tel. 020-6177757
Postadres
Postbus 14584
1001 LB Amsterdam
Overige informatie
IBAN: NL49 TRIO 0212 1888 87
Kvk-nummer: 41217397
RSIN-nummer: 806211593

