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1. Voorwoord van de voorzitter

2019 was voor de Stichting Save Movement the Netherlands een jaar van vele 
veranderingen en ontwikkelingen. Onze actiegroepen zijn samengesmolten in één 
gecentraliseerde landelijke groep die door de landelijke coördinatoren gestuurd wordt. We 
hebben goede banden opgebouwd met gelijkgestemde organisaties en stichtingen zoals 
Animal Rights, Bite Back, Een Dier Een Vriend, Even Geen Vlees en Konijn in Nood. Dit heeft 
geresulteerd in vele gezamenlijke acties en campagnes. 

Drie nieuwe takken zijn dit jaar toegevoegd: Climate Save Nederland, Health Save Nederland
en Save Movement Outreach. De Climate en Health Save takken hebben enkele acties 
gehouden en de Outreach tak is heel snel gegroeid tot een netwerk dat regelmatig op veel 
verschillende locaties in Nederland acties houdt. Hier zijn wij als stichting erg blij mee, 
aangezien onze community van activisten hierdoor enorm is uitgebreid.

Media-aandacht is dit jaar iets minder geweest dan in 2018. Echter zijn we erg tevreden over
onze social mediakanalen die dit jaar een sterke groei vertonen. Dit komt doordat wij een 
social mediateam hebben samengesteld dat zich focust op onze online zichtbaarheid. 
Aangezien social media van onschatbare waarde is voor het verspreiden van onze 
boodschap, zullen we blijven investeren in deze vorm van activisme via ons social 
mediateam.

De wereldwijde ‘rebranding’ van Animal Save Movement was voor ons ingrijpend, maar we 
hebben al snel gemerkt dat het positieve gevolgen had. De organisatie is wereldwijd 
zichtbaarder, oogt professioneler en fungeert beter als geheel. 

Als community zijn we niet alleen groter, maar ook hechter geworden. We hebben een 
aantal sociale evenementen georganiseerd zoals etentjes, kamperen en potlucks. Ook 
hebben we twee vertrouwenspersonen aangesteld en is er een besloten online groep 
genaamd Save Movement Save Space opgericht met als doel elkaar morele steun te bieden. 

Het bestuur heeft ook een aantal veranderingen ondergaan waardoor slechts Maria du Toit 
aan het eind van 2019 overblijft van het oorspronkelijke bestuur. Ook is ervoor gekozen om 
het bestuur uit te breiden tot vijf leden. 
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2. Verslag van het bestuur

In 2019 blijft de Stichting Save Movement the Netherlands via haar netwerk van activisten 
de doelstellingen nastreven. Door middel van vele acties en een groeiende community 
slagen we erin om meer dan ooit aanwezigheid te zijn op social media met een daarbij 
horende grotere zichtbaarheid te creëren. Dit zorgt voor een grotere bewustwording bij de 
consument voor wat betreft dierenleed in onze maatschappij, alsook het besef dat elk 
individu een verschil kan maken door zijn of haar keuzes. We krijgen via diverse kanalen 
zoals email en verschillende social media platformen, positieve berichten over hoe ons werk 
en acties mensen inspireren om diervriendelijkere keuzes te maken. Ook merken we vanuit 
de vleessector en boerengemeenschap veel meer tegenstand dan voorheen – dit duidt 
nogmaals op grotere zichtbaarheid bij het algemene publiek. 

2.1 Veranderingen in de structuur

In 2019 heeft The Save Movement wereldwijd grote veranderingen ondergaan, namelijk een
naamswijziging en een nieuw logo. De wereldwijde organisatie heet sindsdien Animal Save 
Movement en de Nederlandse tak heet Animal Save Nederland. Echter is de naam van 
Stichting Save Movement the Netherlands hetzelfde gebleven. De structuur van het netwerk 
is in Nederland aangepast zodat er geen individuele, lokale groepen meer bestaan, elk met 
eigen logo en social mediakanalen, maar één overkoepelende tak, Animal Save Nederland, 
van waar uit de acties worden georganiseerd. Zo wordt bijvoorbeeld een actie bij Vion in 
Boxtel nog steeds ‘Boxtel Pig Save’ genoemd, maar deze actie wordt georganiseerd door 
Animal Save Nederland en niet Boxtel Pig Save, zoals voorheen. De organisatie van 
evenementen wordt dus behartigd en gecoördineerd door de overkoepelende landelijke 
structuur terwijl de lokale organisatoren zorgdragen voor de leiding tijdens de acties. 

Naast de Animal Save Movement zijn ook twee andere takken gecreëerd: Climate Save 
Movement en Health Save Movement. De Nederlandse afdelingen hiervan zijn de Climate 
Save Nederland en Health Save Nederland. Voorlopig vallen deze twee takken echter nog 
onder de overkoepelende Animal Save Nederland. Enkele acties zijn georganiseerd vanuit 
Climate en Health Save, echter wordt er nog gezocht naar organisatoren om structureel de 
leiding te nemen hiervoor.
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Een nieuwe tak is ontstaan binnen Animal Save Nederland, namelijk Save Movement 
Outreach. Deze tak verzorgt een andere vorm van actie, namelijk voorlichtingsacties op 
straat en/of bij winkelgebieden. De outreach tak is snel gegroeid en organiseert regelmatig 
acties over heel Nederland. Het is zo succesvol dat de organisatoren ook benaderd worden 
door activisten in andere landen, die dezelfde tak willen oprichten in hun land. De outreach 
tak van Nederland heeft tevens een eigen website gecreëerd die beschikbaar is in het 
Nederlands en Engels: https://savemovementoutreach.nl/nl/ 

2.2 Activiteiten

2019 was nog het drukste jaar, ten aanzien van de acties. Gemiddeld werden er doorgaans 
één à twee acties per week georganiseerd. De verhoogde frequentie van de acties heeft er 
wel toe geleid dat de bijwoning van individuele acties is gedaald, echter is het totale aantal 
deelnemers fors gestegen vanwege de verhoogde frequentie van acties. 

Er zijn vier slachthuislocaties bijgekomen waar we acties houden: kippenslachterij Plukon in 
Blokker, kippenslachterij Remkes in Epe, slachterij Vugts in Steenbergen en kalverslachterij T. 
Boer & Zoon in Nieuwerkerk aan den IJssel. Ook zijn een aantal locaties inactief geworden 
vanwege verschillende omstandigheden, zoals organisatoren die stopten vanwege verhuizing
of privéomstandigheden, tegenwerking van het slachthuis of slechte bereikbaarheid (met 
openbaar vervoer). Deze locaties zijn: Helmond, Groningen, Zevenhuizen en Oldenzaal.

2.3 Hoogtepunten

De hoogtepunten van 2019 waren:

10/01/2019 Hoorzitting gemeente Ermelo betreffende de naar onze mening onterechte 
voorwaarden voor acties – het comité heeft Stichting Save Movement the Netherlands in 
gelijk gesteld.

07/02/2019 De eerste actie wordt gehouden in Groningen.

14/02/2019 Climate Save Nederland organiseert een actie bij de Braziliaanse Ambassade in 
Den Haag om zich uit te spreken tegen het Amazonebeleid van president Bolsonaro. De actie
is deel van een wereldwijde campagne door Climate Save Movement en wordt in Den Haag 
goed bijgewoond – ook door activisten die anders niet actief zijn bij Animal Save Nederland.

28/02/2019 Eerste actie in Blokker gevolgd door een community building eten in Hoorn.

10/03/2019 Climate Save Nederland steunt de klimaatmars in Amsterdam.
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20/04/2019 Animal Rights organiseert de Wereldproefdierendag Mars. Animal Save 
Nederland steunt deze en heeft een informatietafel.

08/05/2019 Eerste actie in Epe.

27/05/2019 Demonstratie Oost-Graftdijk, mede georganiseerd door Animal Rights. Deze 
wordt bijgewoond door de lokale pers en een mooi stuk verschijnt in het Noord-Hollands 
Dagblad. Het doel van de demonstratie is oproepen tot een nieuwe bestemming voor het 
slachthuis aangezien het te koop staat.

08/06/2019 Help de Haan op Schiermonnikoog. Wij wonen het jaarlijkse Kallemooifeest bij 
en nemen deel aan een protest tijdens het hijsen van de haan.

15/06/2019 Eerste actie in Steenbergen.

22/06/2019 Wij nemen deel aan de Mars voor de Sluiting van Slachthuizen in Amsterdam, 
georganiseerd door Bite Back.

04/07/2019 Klimaat- en Diervriendelijke Barbecue tijdens de jaarlijkse Parlementaire 
Barbecue in Den Haag. Maria (voorzitter) word door de organisator, Een Dier Een Vriend, 
uitgenodigd om deze bij te wonen als klimaatambassadeur. 

07/07/2019 Kamperen op Diervriendelijke Kinderboerderij De Oosterhoeve te 
’s-Hertogenbosch. 

08/07/2019 12 uur lange vigil (slachthuisactie) bij Vitelco in ’s-Hertogenbosch.

6



20/08/2019 Klimaatprotest bij Albert Heijn hoofdkantoor in Zaandam. Animal Save 
Nederland neemt deel en is mede-organisator. De hoofdorganisator is Stichting Even Geen 
Vlees.

21/08/2019 Nunspeet Chicken Save heeft bezoek van internationaal beroemde personen 
Natasha en Luca van ‘That Vegan Couple’. De actie wordt zeer goed bijgewoond en opgepikt 
door de lokale pers.

24/08/2019 The Official Animal Rights March in Amsterdam. Animal Save Nederland woont 
deze bij als groep en Maria treedt op als één van de sprekers.

30/08/2019 Demonstratie bij eendenslachthuis Tomassen in Ermelo in samenwerking met 
Animal Rights. Wij eisen de sluiting van dit slachthuis en een einde aan de gehele 
eendensector. 

31/08/2019 Workshop demonstratierecht in Tilburg. De workshop wordt aangeboden door 
jurist Martijn van Gansen.

14/09/2019 Grote Outreach Actie op de Dam. Wij organiseren een actie met meer dan 100 
deelnemers en presenteren Animal-, Climate- en Health Save Nederland door middel van 
informatietafels, actieborden, VR brillen en gesprekken met het publiek. 

17/09/2019 Officiële wereldwijde ‘rebranding’. The Save Movement heet nu Animal Save 
Movement, met als nieuwe takken Climate- en Health Save Movement. 

20/09/2019 Eerste actie in Nieuwerkerk aan den IJssel.

27/09/2019 Hoorzitting op Schiermonnikoog. Wij vinden het verbieden van onze actie 
tijdens Kallemooi onterecht en worden in het gelijk gesteld.

04/09/2019 Dierendag – mede-organisator van actie door Stichting Even Geen Vlees bij 
hoofdkantoor Campina in Amersfoort.
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12/10/2019 Mars Stop de Stalbranden in Amsterdam. Mede-organisator samen met Burning
Souls, Animal Rights en Een Dier Een Vriend.

02/11/2019 – 03/11/2019 Standhouder bij VegFest in Utrecht.

17/11/2019 Outreach organisatiedag in Amsterdam.

26/11/2019 Presentaties over veganisme en duurzaamheid bij het Gerrit Rietveld College in 
Utrecht.

23 t/m 25/12/2019 48 uur durende protestactie bij konijnenslachterij Lonki in Temse, België 
als mede-organisator samen met Stichting Konijn in Nood.

3. Toekomst 

Na in 2019 veel groei en ontwikkeling te hebben gezien, verwachten we dat in 2020 deze 
trend voortgezet zal worden. Wij beogen naast de slachthuisacties vooral nieuwe soorten 
acties te organiseren, zoals het verdere uitbrieding van outreach acties in verschillende 
vormen. Ook hopen we onze banden met andere dierenrechtenorganisaties nog meer te 
gaan versterken en vaker samen te werken bij fysieke en online acties en campagnes. De 
webshop zal uitgebreid gaan worden en we zullen de donatiepagina vaker promoten. De 
website wordt onderhouden door Tamara Tervooren.

4. Organisatie

4.1 Bestuur

Op 04/06/2019 treedt Wike Seekles uit als bestuurslid. 
Op 01/07/2019 treden Laurijn van den Wildenberg en Tamara Tervooren toe tot het bestuur.
Op 08/07/2019 treedt Thomas Vrijenhoek toe tot het bestuur.
Op 11/11/2019 treedt Simone van Keulen uit als bestuurslid.
Op 01/12/2019 treedt Kristel Grond toe als bestuurslid.

Het bestuur is in 2019 uitgebreid tot vijf bestuursleden:

Maria du Toit – voorzitter
Tamara Tervooren – penningmeester
Kristel Grond – secretaris
Laurijn van den Wildenberg – bestuurslid
Thomas Vrijenhoek – bestuurslid
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4.2 Landelijke coördinatoren 

In september 2019 worden de nieuwe landelijke coördinatoren aangesteld door het 
internationale beheer van Animal Save Movement. Zij zijn Maria du Toit en Laurijn van den 
Wildenberg. De landelijke coördinatoren zijn de schakel tussen het internationale beheer en 
de lokale organisatie.

4.3 Werknemers 

Het jaarcontract van Maria du Toit en Wike Seekles voor hun werkzaamheden als landelijke 
coördinatoren loopt af op 31/08/2019. Er worden verder geen werknemers in dienst 
genomen in 2019.

5. Jaarrekening

De jaarrekening zal in een apart document gepresenteerd worden.
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