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1.Voorwoord

We willen als organisatie zo snel mogelijk overbodig worden. Simpeler kunnen we 
het eigenlijk niet maken. Natuurlijk gaan we in dit jaarverslag cijfers delen over groei,
expansie en bereik. En over de enorme dip die een pandemie brengt in die cijfers. 
Eigenlijk over hoe pijnlijk het is om gelijk te krijgen, want dierenrechtenorganisaties 
waarschuwden al meermaals voor dit soort zoönosen. Maar over het algemeen blijft 
het streven dat een stichting zoals deze eigenlijk niet zou moeten hoeven bestaan.

Echter, we bestaan. En daar halen we ook kracht uit, en vriendschappen. Een 
netwerk: zowel globaal als lokaal. Ons doel om een gezicht te geven aan de 
slachtoffers in de huidige systemen blijkt confronterend, doelmatig en herkenbaar.

En onze reikwijdte groeit ook met outreach als extra tak. We bouwen dan ook mooi 
aan meerjarenplannen en optimalisering van alle takken die we rijk zijn. Soms zijn dit
'jonge scheuten' en soms hebben we te maken met zwaar weer als een soort van 
winter voor de bomen. De coronacrisis (COVID-19) hakte er op meerdere vlakken 
echt in. Maar we staan stevig in de grond en onze vrijwilligers zijn die stevige wortels
in de grond. Dit jaarverslag zou nergens zijn zonder deze vrijwilligers – in welke 
vorm dan ook. 

We blijven natuurlijk strijden om overbodig te worden. En dat worden we sneller als 
onze boodschap sterk blijft, onze tactieken blijven passen bij de huidige (en 
toekomstige) maatschappij en ons bereik in elke regio doorklinkt. Nederland als 
geheel is sterk verweven met structurele dierenmishandeling én tegelijkertijd met de 
ontkenning daarvan. Wij lieten dat ook dit jaar weer zien: in gesprek, in beeld en in 
content. Bear witness.

Tommy Ventevogel
voorzitter
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2.Verslag van het bestuur

2020 is in veel opzichten een jaar van verandering en aanpassing geweest voor de 
stichting. Maar ook een moment van bezinning en hervorming.

Van grote invloed was het feit dat we tot tweemaal toe noodgedwongen onze acties 
hebben moeten staken i.v.m. de COVID-19 pandemie. Aan de oproep vanuit de 
overheid om het aantal reisbewegingen tot een absoluut minimum te beperken 
hebben we gehoor gegeven door direct de geplande evenementen te annuleren. 
Onze deelnemers komen immers uit het hele land naar onze acties, veelal met het 
openbaar vervoer. Toen ook de meeste winkels werden gesloten viel eveneens ons 
doelpubliek weg en zouden onze acties nauwelijks bereik hebben gehad.

Desondanks hebben we als team niet stilgezeten en hebben we extra tijd kunnen 
steken in de organisatie als geheel door achter de schermen de spreekwoordelijke 
puntjes op de i te zetten. Zo hebben we ons Instagram-profiel een make-over 
gegeven. De strakke look in combinatie met een verhoogde activiteit werpt gelijk zijn 
vruchten af: het aantal volgers stijgt in korte tijd met ca. 100 volgers per maand tot 
ruim boven de 3000, waarbij ons bereik ook onder niet-veganisten is vergroot.

Impressie Instagram – ontworpen door Lea Goodett
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In deze tijden van lockdown en thuiszitten bleek social media een belangrijkere tool 
dan ooit tevoren, waardoor we toch van ons hebben kunnen laten horen. Veel 
mensen hebben onze social media kanalen weten te vinden.

Naast Instagram is ook Facebook een erg belangrijk medium voor onze boodschap. 
Op dit platform is het aantal volgers in 2020 met 17% gestegen tot boven de 5500, 
hoewel het totaal aan betrokkenheid en bereik opvallend lager ligt dan het 
voorgaande jaar, met name in de tweede helft van 2020.

Statistieken Facebook: betrokkenheid in 2020 – reacties (likes), opmerkingen en deelacties

Statistieken Facebook: geschat bereik in 2020 t.o.v. 2019
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Verder is het blog op onze website nieuw leven ingeblazen en is er een nieuwsbrief 
opgesteld: op onregelmatige basis een korte, informatieve mail met één onderwerp, 
update of highlight die naar inmiddels zo'n 70 abonnees gaat.

De overzichtskaart met slachthuizen op onze website is vernieuwd en daarbij 
aangepast aan de huisstijl. De kaart is nu interactief.

De penningmeester heeft een professionele, online boekhouding opgezet zodat de 
financiën goed gedocumenteerd en inzichtelijk zijn.

Opstarten

De komst van de pandemie en daarna het stilvallen van de activiteiten hebben er toe
geleid dat verschillende organisatoren zich hebben teruggetrokken, zowel van vigils 
als van Save Squares. Toen de landelijke coronamaatregelen eenmaal werden 
versoepeld bleek het opstarten van de activiteiten op sommige locaties dan ook 
moeizaam te verlopen. Niet op de laatste plaats omdat gemeenten en slachthuizen 
niet altijd even welwillend waren om mee te werken, waardoor sommige acties veel 
vertraging opliepen. Desalniettemin hebben we toch in de zomermaanden weer de 
eerste acties weten te organiseren, uiteraard met inachtneming van de geldende 
maatregelen.

Inspelend op een van de maatregelen hebben we gepersonaliseerde mondkapjes 
laten drukken. Zo verspreiden we onze boodschap nog beter, ook op andere 
plekken. Binnen twee maanden was de eerste voorraad uitverkocht. 

Overige merchandise

Naast deze mondkapjes verkopen we sinds dit jaar ook kleding met de nieuwe 
logo's. Zo hebben we T-shirts en hoodies met het logo en de slogans van Animal 
Save Movement in de respectievelijke kleuren oranjebruin en zwart. Daarnaast 
hebben we groene Health Save Movement en paarse Climate Save Movement T-
shirts. De 'oude' merchandise (zwart en grijs) wordt nog altijd goed verkocht.
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2.1  Acties

Bij de start van 2020 waren nog de volgende 9 vigil locaties actief:

 Apeldoorn Calf Save
 Blokker Chicken Save
 De Hoef Animal Save
 Epe Chicken Save
 Ermelo Duck Save
 IJsselstein Pig Save
 Montfoort Animal Save
 Nieuwerkerk aan den IJssel Calf Save
 Steenbergen Animal Save

Dit aantal is beduidend kleiner dan voorgaande jaren en wel om diverse redenen. Zo
is de kippenslachterij in Nunspeet failliet gegaan en is de runderslachterij in 
Leeuwarden omgeschakeld naar de productie van plantaardige producten. Deze 
ontwikkelingen juichen wij uiteraard van harte toe.

Maar ook tegenwerking van slachthuizen, lastige bereikbaarheid met het openbaar 
vervoer en privéomstandigheden van organisatoren hebben ertoe geleid dat een 
aantal locaties niet meer actief is. We blijven dan ook continu op zoek naar nieuwe 
organisatoren en locaties.

Foto: Wohtek Hubar

7



Cijfers

De COVID-19 pandemie brak uit in maart 2020, met een lockdown tot gevolg. In 
december volgde een tweede lockdown die voortduurde tot in het nieuwe jaar. Des-
ondanks hebben er in 2020 34 acties plaatsgevonden: 11 vigils en 23 Save Squares.

Vigils 2020

Locatie Aantal
pre-lockdown

Aantal
post-lockdown

Totaal

Apeldoorn Calf Save 2 1 3

Blokker Chicken Save - 1 1

Boxtel Pig Save 1 3 4

IJsselstein Pig Save 2 - 2

Steenbergen Animal Save 1 - 1

Totaal 6 5 11

Save Squares 2020

Locatie Aantal
pre-lockdown

Aantal
post-lockdown

Totaal

Alkmaar 3 - 3

Arnhem 2 - 2

Breda 1 - 1

Eindhoven 1 4 5

Haarlem 2 1 3

Leiden 1 - 1

Nijmegen 1 - 1

Rotterdam 1 1 2

Utrecht 4 1 5

Totaal 16 7 23

Knelpunt
Sinds de versoepeling van de maatregelen heeft een aantal slachthuizen waarmee 
we een samenwerking hebben de boot afgehouden in het plannen van een volgende
actie. Naar eigen zeggen vanwege de mogelijkheid op verspreiding van het 
coronavirus. Dit betreft o.a. varkensslachterij Westfort in IJsselstein, een van onze 
meestbezochte locaties. Wij betreuren dit enorm. Onze samenwerking met Vion in 
Boxtel laat zien dat het prima te organiseren is door duidelijke afspraken te maken 
en nadere maatregelen te treffen, zoals tijdvakken met een maximum aantal 
deelnemers. Door in kleinere groepen dan normaal deel te nemen is afstand houden
gemakkelijker te bewaken. Ook stellen wij het dragen van een mondkapje verplicht. 
Wij blijven in gesprek met deze bedrijven om ook hier weer de dieren te kunnen 
bijstaan.
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2.2 Overige activiteiten en hoogtepunten

18-01-2020
Communitydag (Vamily Day) op diervriendelijke kinderboerderij De Oosterhoeve in 
Den Bosch. Er zijn diverse activiteiten voor en door communityleden:

• Photography as activist tool door Wohtek
• Post Veganism door Lauri en Chantal
• Mini-workshop demonstratierecht door Martijn
• Dieren knuffelen met Laurijn
• Klankbeleving met Tamara
• Vision Board met Liza en Ruth

Verder is er een verzorgde lunch, filmvertoning, kampvuur, potluck en loterij. Met een
opkomst van ca. 50 personen is dit een zeer geslaagde dag te noemen. De 
organisatie ligt in handen van Kristel, Laurijn en Maria.

Impressie Vamily Day 2020 - Foto's: Alfons Spoler, Natascha Eype en Alexander de Vries
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09-02-2020
De naam van onze organisatie is op ons verzoek toegevoegd aan het inschrijf-
formulier van de VeganChallenge bij het keuzeveld 'Hoe heb je van ons gehoord?'.

29-02-2020 / 01-03-2020
Op de Utrechtse beurs VeggieWorld is Animal Save Nederland aanwezig als 
standhouder. We promoten onze activiteiten en er wordt veel merchandise verkocht.

15-02-2020
De eerste Save Square van Rotterdam vindt plaats.

13-03-2020
We kondigen de afgelasting van onze acties aan. In totaal zijn dit er 9, waaronder de
Ermelo Duck Save in samenwerking met DxE en Animal Rights en het event Ocean 
Rebellion Outreach – een Save Square speciaal gericht op vissen en de visserij – in 
samenwerking met Animal Rebellion. We hopen op een vervolg op een later tijdstip.

15-05-2020
Animal Save Nederland is mede-organisator van de online pressure campaign Let's 
Keep Up The Pressure #PlanetVSCargill.

08-07-2020
Community meeting met potluck in Breda om nieuwe plannen en ideeën uit te 
wisselen om ondanks de pandemie toch actief te kunnen zijn.

09-07-2020
De eerste vigil sinds de pandemie vindt plaats in Apeldoorn. Tijdens deze actie wordt
tevens stilgestaan bij de dood van de Canadese dierenrechtenactiviste Regan 
Russell. Zij werd op 19 juni 2020 doodgereden door een veewagen tijdens de 
Toronto Pig Save. Er zijn bloemen en kaarten gelegd ter nagedachtenis aan Regan.

     Foto: Ronald Blom
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08-08-2020
Community meeting met potluck in het Julianapark in Utrecht om nieuwe plannen en 
ideeën uit te wisselen om ondanks de pandemie toch actief te kunnen zijn.

16-08-2020
De eerste Save Square sinds de pandemie wordt gehouden in Utrecht. Er wordt in 
een lijn gestaan i.p.v. in een vierkant om beter afstand te kunnen bewaren. Met krijt 
zijn markeringen op de grond aangebracht om dit te vergemakkelijken.

13-09-2020
Vegan Chalk Night in het Valkenbergpark in Breda, georganiseerd door Kim 
Koreman en Allesia Camposeo.

20-11-2020
De stichting bestaat 3 jaar. We vragen communityleden om hun mooiste of meest 
ontroerende herinnering aan Save – in tekst en/of beeld – met ons te delen. Hiervan 
is een collage gemaakt en op de website gepubliceerd (met toestemming).

07-12-2020
Influencer Lisa Goes Vegan bezoekt op onze uitnodiging de Boxtel Pig Save. Zij 
heeft een Instagram-account met 55.000+ volgers. Haar post over de vigil wordt 
haar populairste post tot dan toe. Onze beelden worden ruim buiten ons reguliere 
publiek gedeeld - inclusief een BN'er – en zowel Lisa als wij worden overspoeld door
berichten van mensen die ook graag een vigil willen bijwonen. Lea Goodett is de 
initiatiefnemer van dit succes.

11-12-2020
Animal Save Nederland is gevraagd een artikel te schrijven over onze 
tweemaandelijkse Boxtel Pig Save welke is gepubliceerd op de website van 
actiegroep Sluit VION! De bijdrage is van Lea Goodett.

12-12-2020 / 26-12-2020
Wake Up World: een wereldwijde campagne van de internationale Animal Save 
Movement gericht op veganisten om niet-vegan vrienden en familie rond de 
feestdagen uit te nodigen om samen iets te ondernemen voor de dieren (bijv. een 
documentaire kijken, een vegan diner klaarmaken of een keer mee naar een vigil 
gaan). Animal Save Nederland heeft hiervoor een speciale domeinnaam vastgelegd: 
vierenzonderdieren.nl. Deze verwijst naar een pagina op onze website met o.a. 
digitale kaartjes die deelnemers hiervoor kunnen gebruiken.

Digitale uitnodigingskaartjes t.b.v. Wake Up World campagne 2020
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3.Toekomst 

De pandemie heeft ons laten zien dat onze acties harder nodig zijn dan ooit. De 
menselijke omgang met dieren leidt tot zoönosen zoals COVID-19. De Nederlandse 
veehouderij is dan ook een voedingsbodem voor het ontstaan van dierziekten. Mede
daarom blijven wij ons inzetten om de transitie naar een plantaardige samenleving te
volbrengen. 

Dit momentum grijpen we met beide handen aan om nog meer mensen bewust te 
maken van het onrechtvaardige systeem van dieren fokken, gebruiken, verhandelen 
en doden. Niet alleen kan hierdoor de consumptie van dierlijke producten worden 
teruggedrongen, ook kunnen we daardoor meer mensen aantrekken om onze acties 
bij te wonen, zodat we als wereldwijde beweging kunnen groeien.

Voor de nabije toekomst zal de focus met name liggen op:

 Het werven van nieuwe organisatoren en vrijwilligers
 Het uitbreiden van het aantal locaties voor zowel vigils als Save Squares
 Opnieuw in overleg gaan met slachthuizen die vooralsnog niet willen 

meewerken
 Onderzoeken of vigils op zaterdagen mogelijk zijn
 Het vergroten van onze zichtbaarheid op social media, met name Facebook 

i.v.m. het afgenomen bereik en betrokkenheid.
 Het vergroten van media-aandacht en andere publiciteit
 Investeren in impactvergrotende middelen zoals tv-schermen t.b.v. Save 

Squares
 Het uitbreiden van andere vormen van outreach (food sampling, chalken)
 Communitybuilding: workshops, trainingen en regeneratieve bijeenkomsten

4.Organisatie

4.1  Bestuur

Het bestuur heeft ook dit jaar weer een aantal wijzigingen ondergaan:

 In maart 2020 treedt Thomas Vrijenhoek af als algemeen bestuurslid
 In april 2020 treedt Kristel Grond af als secretaris
 In april 2020 treedt Laurijn van den Wildenberg af als algemeen bestuurslid
 In augustus 2020 treedt Tommy Ventevogel toe als voorzitter
 In augustus 2020 verruilt Maria du Toit haar functie als voorzitter voor die van 

secretaris

Het zittend bestuur bestaat uit:
Tommy Ventevogel – voorzitter
Maria du Toit – secretaris
Tamara Tervooren – penningmeester
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4.2  Landelijke coördinatoren

In augustus 2020 neemt Lea Goodett de taak van landelijke coördinator (country 
liaison) over van Laurijn van den Wildenberg. Eerder dat jaar heeft Maria du Toit 
haar taken als landelijke coördinator neergelegd, waardoor zij voor het resterende 
deel van het jaar nog enkel bestuurslid is. 

4.3  Werknemers 

De stichting heeft op 1 september 2020 twee werknemers in dienst genomen. Lea 
Goodett is aangesteld als vrijwilligerscoördinator en Tamara Tervooren is aangesteld 
in de functie van webmaster/tekstschrijver/marketeer. Beiden werken parttime (0,4 
fte) en hebben een arbeidscontract voor 6 maanden. De internationale Animal Save 
Movement heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld.

5.Jaarrekening

De jaarrekening zal in een apart document gepresenteerd worden.
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Onze gegevens

Stichting Save Movement the Netherlands

E-mail
info@savemovement.nl

Websites
savemovement.nl 
savemovementoutreach.nl

Facebook
facebook.com/animalsavenederland

Instagram
instagram.com/animalsavenederland

KvK
70126275

RSIN
858153270
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Activa

Voorraden
Voorraad merchandise 2.000,78

Totaal Voorraden 2.000,78

Overlopende activa
175,00

Totaal Overlopende activa 175,00

Liquide middelen
Betaalrekening bank 13.965,33

54,87
Kas 145,70

Totaal Liquide middelen 14.165,90

Totaal Activa 16.341,68

Passiva

Stichtingsvermogen
Algemene reserve 12.070,40

Totaal Stichtingsvermogen 12.070,40

Voorzieningen
3.889,28

Totaal Voorzieningen 3.889,28

Vreemd vermogen kort
Belastingen

Loonheffingen en sociale lasten 382,00
Totaal Belastingen 382,00

Totaal Vreemd vermogen kort 382,00

Totaal Passiva 16.341,68

Jaarrekening 2020
Alle bedragen zijn in euro's.

Inhoud
1. Balans per 31 december 2020
2. Resultatenrekening 2020
3. Toelichting op de resultatenrekening

1. Balans per 31 december 2020

Mollie

PayPal

Reservering fondsen int. Save Movement tbv personeelskosten 2021
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Baten
Opbrengsten verkopen 3.833,24
Overige opbrengsten 17.253,33

===============
Totaal Baten 21.086,57

Lasten
Activiteiten- en projectkosten 1.959,78
Kostprijs verkopen 2.674,62
Personeelskosten 7.138,72
Kantoorkosten 119,10
Verkoopkosten 544,33
Algemene kosten 535,54

===============
Totaal Lasten 12.972,09 –

Resultaat 8.114,48

Bestemming van het resultaat
Algemene reserve 8.114,48

Baten

Opbrengsten verkopen
Verkopen merchandise 3.672,74
Verzending merchandise 160,50

===============
Totaal Opbrengsten verkopen 3.833,24

Overige opbrengsten
Donaties 1.406,50

5.283,51
7.211,32

Overige inkomsten 3.352,00
===============

Totaal Overige opbrengsten 17.253,33
==========

Totaal Baten 21.086,57

Lasten

2. Resultatenrekening 2020

3. Toelichting op de resultatenrekening

Fondsen Internationale Save Movement
Fondsen Internationale Save Movement tbv personeelskosten
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Activiteiten- en projectkosten
Materialen acties 28,94

470,05
Drukwerk 432,19
Deelnamekosten acties 257,05
Reiskosten / parkeergeld 67,30
Community 109,25
Overige projectkosten 595,00

===============
Totaal Activiteiten- en projectkosten 1.959,78

Kostprijs verkopen
Inkoopwaarde merchandise 2.485,35
Verzendkosten merchandise 189,27

===============
Totaal Kostprijs verkopen 2.674,62

Personeelskosten
Bruto loon 5.804,00
Sociale lasten 1.334,72

===============
Totaal Personeelskosten 7.138,72

Kantoorkosten
Computersoftware 12,09

26,90
Administratiekosten 80,11

===============
Totaal Kantoorkosten 119,10

Verkoop kosten
Transactiekosten 97,35
Websitekosten 325,78
Representatiekosten 121,20

===============
Totaal Verkoop kosten 544,33

Algemene kosten
Bankkosten 135,01
Juridische kosten 375,26
Koersverschillen 25,27

===============
Totaal Algemene kosten 535,54

==========
Totaal Lasten 12.972,09

Standhuur beurzen

Portikosten


