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1. Voorwoord
Voor u ligt ons jaarverslag, waarbij we – net als vorig jaar - moeten benadrukken dat
het doel van onze stichting eigenlijk is om onszelf overbodig te maken. En dat is nog
steeds niet zo ver. Helaas zijn dierenrechten nog steeds ondermaats en is
dierenleed nog steeds systematisch. Wel is het zo dat wij elke actie merken dat onze
doelstellingen meer en meer bekendheid hebben. Dierenrechten zijn een vast thema
geworden in het dagelijks leven van enorm veel mensen: via onderwijs, journalistiek,
politiek en duurzaamheidsgroepen. Maar ook bij tegenstanders van onze
doelstellingen wint het thema dierenrechten aan bekendheid.
We zetten in op onze kracht, onze geweldige vrijwilligers en op nieuwe strategieën.
Zo is er een foodtruck aangeschaft waarmee we onze zichtbaarheid kunnen
vergroten en activiteiten kunnen uitbreiden volgend jaar. Maar ook proberen we
(weer) op te starten op nieuwe plekken. Zo zijn we dit jaar voor het eerst in Zeeland
zichtbaar geweest met een kleine actie en proberen we dat de komende tijd uit te
breiden met extra plekken.
In dit jaarverslag leest u over het herstel van onze kernactiviteiten na de vele
coronamaatregelen en de plannen voor de toekomst.

Tommy Ventevogel
voorzitter
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2. Verslag van het bestuur
In 2021 hebben we voor een groot deel onze vaste activiteiten kunnen hervatten,
ondanks dat de COVID-19 pandemie nog steeds voor beperkingen en lockdowns
zorgde.
In een aantal steden hebben we eindelijk een herstart kunnen maken, zowel voor
vigils als voor Save Squares. Ook konden we een tweetal nieuwe steden toevoegen
(zie 2.1 Reguliere acties).
Tijdens een gesprek bij een kippenslachterij voor een herstart ontstond de mogelijkheid om twee kippen te redden. Er werd een mooi thuis gevonden bij dierenopvang
De Varkensschuur, waar ze eindelijk de kans krijgen om écht kip te zijn en in vrijheid
te leven.
Nieuwe wegen
Naast onze reguliere acties zijn we nieuwe wegen ingeslagen. Zo hebben we de
foodtruck van Tante Tofu overgenomen, zijn we een samenwerking gestart met
stichting Vocalsz en de Rotterdamse Popunie voor een vegan editie van het
muzikale evenement Rotterdam Viert de Zomer en hebben we een sportief Health
Save Movement team samengesteld om deel te nemen aan Mud Masters om te
laten zien dat plantaardige voeding en topprestaties hand in hand kunnen gaan.
Op deze manier willen we plantaardig eten en veganisme op een positieve manier
promoten. Zo komen we dichterbij de consument te staan en ontstaat er een
welkome afwisseling voor onze community om minder (vaak) met dierenleed
geconfronteerd te worden.

Organisator Kim tijdens Mud Masters 2021
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2.1 Reguliere acties
Onze reguliere acties zijn de vigils (wake bij slachthuis) en Save Squares
(voorlichtingsactie op straat).
We hebben dit jaar twee nieuwe locaties kunnen toevoegen. Zo zijn we welkom bij
Plukon in Dedemsvaart om de kuikens die hier geslacht worden bij te staan. Plukon
heeft ook een vestiging in Blokker waar we reeds actief zijn. In Goes hebben we een
eerste Save Square georganiseerd. Ondanks de afgelegen locatie waren hier 7 deelnemers aanwezig om met voorbijgangers in gesprek te gaan over het lot van dieren.
Dit jaar hebben we in 6 steden vigils georganiseerd en in 11 steden Save Squares
met in totaal 59 acties.

Cijfers 2021
Vigils
Locatie

Aantal

Apeldoorn Calf Save

1

Blokker Chicken Save

2

Boxtel Pig Save

6

Dedemsvaart Chicken Save

1

Den Bosch Calf Save

1

Epe Chicken Save

1

Totaal

12

Save Squares
Locatie

Aantal

Alkmaar

4

Amsterdam

4

Arnhem

2

Eindhoven

12

Goes

1

Haarlem

4

Leiden

4

Nijmegen

3

Rotterdam

1

Tilburg

3

Utrecht

9

Totaal

47
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Knelpunten
Met name het aantal vigils is nog sterk achtergebleven bij onze voorgenomen
uitbreiding. Dit is mede te wijten aan (de beperkingen rondom) het coronavirus, maar
ook aan slachthuizen zoals Westfort in IJsselstein die nog steeds de pandemie
aangrijpen om een herstart voor zich uit te schuiven. Daarnaast is het vaak lastig om
in (duurzaam) contact te komen met slachthuizen om zo in goed overleg een eerste
actie te plannen. Ook het vinden van voldoende nieuwe organisatoren blijft een
knelpunt.

2.2 Overige activiteiten en hoogtepunten
14-03-2021
Animal Save Nederland neemt deel aan het Klimaatalarm en brengt een belangrijke
boodschap over: System change, not climate change. We worden geïnterviewd door
diverse grote nieuwszenders. Zo spreekt vrijwilliger Brechtje duidelijke taal
tegenover de NOS en benoemt de enorme olifant in de kamer.

Klimaatalarm 2021 - Vrijwilliger Brechtje wordt geïnterviewd door de NOS

19-03-2021
Ten tijde van het vele thuiszitten vanwege het coronavirus bieden we onze
community een verbindende en ontspannende activiteit aan: een online pubquiz.
Onder begeleiding van een deskundige spelleider vindt de quiz via Zoom plaats en
testen deelnemers hun kennis in 6 speelrondes. De winnaar krijgt eeuwige roem.
22-03-2021
We hosten een online training van Vissenbelangen in de week van World Day for the
End of Fishing (WoDEF). Spreker Lesley Fleuren deelt haar kennis over vissen en
de visserij die te gebruiken is tijdens outreach gesprekken. Na afloop is er een Q&A.
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25-04-2021
Vrijwilliger Thomas geeft online een outreach training voor zowel nieuwe als ervaren
activisten. In deze training ligt de nadruk op de boodschap die we als dierenrechtenactivisten willen uitdragen. Tevens komt het verschil tussen de begrippen
dierenwelzijn en dierenrechten aan bod. Na afloop is er een Q&A.
19-06-2021
De Amsterdam Save Square in het Vondelpark heeft aansluitend een vegan potluck
waar ook veel niet-activisten op af komen.
17-07-2021
Deel één van Rotterdam Viert de Zomer staat gepland, maar moet helaas worden
geannuleerd vanwege nieuwe beperkingen rondom de pandemie. Rotterdam Viert
de Zomer is een jaarlijks terugkerend evenement dat voor het eerst een vegan editie
kent i.s.m. Animal Save Nederland. Diverse vegan artiesten, een panel over
veganisme en een lezing over intersectionaliteit stonden op het programma. We
hopen volgend jaar dit muzikale event alsnog doorgang te kunnen geven.
01-08-2021
Herstart Nijmegen Save Square.
11-08-2021
De eerste Dedemsvaart Chicken Save vindt plaats.

Dedemsvaart Chicken Save | Foto: Stefan van Bohemen

31-08-2021
De campagne Plant Based Treaty van de internationale Climate Save Movement
wordt ook in Nederland gelanceerd. De Plant Based Treaty dient om overheden aan
te zetten om te onderhandelen over een internationaal verdrag, dat: een einde maakt
aan de wereldwijde vernietiging van aarde door de veehouderij, een verschuiving
naar een plantaardig voedselsysteem promoot en de planeet actief herstelt.
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01-09-2021
Animal Save Nederland doet haar naam eer aan en mag twee kippen redden van de
slacht bij kippenslachterij Remkes in Epe. Het gaat om de moederdieren van
zogeheten vleeskuikens. Er wordt een mooi thuis gevonden bij dierenopvang De
Varkensschuur waar Bertha en Jacoba mogen genieten van een vrij leven.

Bertha en Jacoba mogen eindelijk vrij rondscharrelen.

03-09-2021
Tijdens de Worldwide Vegan Chalking Night organiseren we i.s.m. de Vegan Student
Association een stoepkrijtactie in Utrecht. Op het Vredenburgplein komen we op
artistieke wijze op voor de dieren en gaan we in gesprek met voorbijgangers.

'Artreach' tijdens de Worldwide Vegan Chalking Night 2021 in Utrecht
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03-09-2021 t/m 05-09-2021
Vrijwilliger Peter organiseert een 3-daagse Weekend Square in Eindhoven met op
vrijdagavond, zaterdagmiddag en zondagmiddag een Save Square. Nieuw hierbij
zijn de vier grote tv-schermen waarop de beelden uit de dierenindustrie groots
kunnen worden getoond. Hierdoor trekken we nog meer aandacht en maken we nog
meer impact. Op zondag wordt de actie voorafgegaan door een outreach workshop
gegeven door Thomas.

Save Square met tv-schermen tijdens 3-daagse Weekend Square in Eindhoven

25-09-2021
De eerste Save Square van Goes vindt plaats.
25-09-2021
Een Health Save Movement team neemt deel aan de obstacle run Mud Masters
2021 in Biddinghuizen. Ze leggen het parcours van 12 km af en laten zien dat een
plantaardige levensstijl en topprestaties hand in hand kunnen gaan. Na afloop delen
we blikjes koffie met havermelk – gesponsord door Oatly – uit en geven we
geïnteresseerden informatie over plantaardige voeding.
26-09-2021
Herstart Arnhem Save Square.
20-10-2021
Herstart Den Bosch Calf Save in samenwerking met PINK!
21-10-2021
Herstart Epe Chicken Save.
22-10-2021
Vrijwilliger Michelle organiseert een Vegan Chalking Night in Arnhem.
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06-11-2021
Animal Save Nederland en Climate Save Nederland lopen mee met de Klimaatmars
in Amsterdam om de 'cow in the room' onder de aandacht te brengen. Met
opvallende borden promoten we de Plant Based Treaty.

Klimaatmars 2021 Amsterdam | Foto: Ed Heesbeen

21-11-2021
Vrijwilliger Michelle organiseert een speciale 'clothing' editie van de Save Square in
Nijmegen. Hierbij wordt expliciet ingegaan op het lijden en sterven van dieren voor
kledingmaterialen zoals bont, dons, leer, zijde en wol.
16-12-2021
We nemen de foodtruck van Tante Tofu over. Hiermee kunnen we veganisme en
dierenrechten op veel verschillende manieren positief onder de aandacht brengen.
De foodtruck is in te zetten tijdens outreach acties, op festivals en andere
promotionele activiteiten. We starten een crowdfunding voor het pimpen van de truck
zoals een nieuwe verflaag en belettering, en voor stallings- en verzekeringskosten.
18-12-2021
In Utrecht sluiten we aan bij de stille tocht voor de slachtoffers van de dierindustrie
van Bite Back.
22-12-2021
Kort voor kerst laten we creatieve boodschappen achter tijdens onze X-mas
Chalking Night in Nijmegen in samenwerking met de Vegan Student Association. Om
op temperatuur te blijven delen we warme chocolademelk met slagroom uit.
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2.3 Social media
Onze social media kanalen spelen een steeds grotere rol. Met name via Instagram
bereiken we veel mensen, zowel veganisten als niet-veganisten. Onze berichten
worden goed gelezen en gedeeld. Het bereik op Instagram is dit jaar explosief
gegroeid met 2200%. Het aantal volgers op dit platform is dan ook met circa 50%
gestegen.
Op Facebook is het bereik met een kwart toegenomen ten opzichte van het
voorgaande jaar en het aantal volgers is licht gestegen met zo'n 10%.

Bereik in 2021
Facebook: het aantal personen dat inhoud van of over de pagina heeft gezien.
Instagram: het aantal unieke accounts dat een van de berichten of verhalen ten minste één keer heeft
gezien.

Bezoeken in 2021
Het aantal keer dat de pagina c.q. het profiel is bezocht.
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3. Toekomst
Het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat er veel kansen liggen in het samenwerken met andere organisaties om zo een breder publiek aan te spreken en samen
sterker te staan. We zullen daarom ook in de toekomst met meer regelmaat onze
activiteiten daarop afstemmen. Niet alleen om een groter bereik te hebben en
efficiënter onze doelen na te streven, ook vanwege de positieve afwisseling voor
onze community en teamleden om minder met dierenleed in aanraking te komen.
Dit geldt ook voor de aangeschafte foodtruck. We willen consumenten laten
kennismaken én verrassen met de plantaardige keuken en hen zo inspireren tot het
maken van dier- en milieuvriendelijke keuzes.
De kern van onze activiteiten blijven echter de vigils. Binnen de dierenrechtenbeweging hebben wij immers een unieke positie. Wij bieden de mogelijkheid om in
direct contact met de dieren te komen op een van de akeligste en toch legitieme
plekken van onze samenleving: het slachthuis. Ons werk hier is belangrijk om de
slachtoffers van de dierindustrie zichtbaar te maken en hen een gezicht te geven.
Het komende jaar ligt de focus op:








Het inzetten van de foodtruck om op positieve wijze plantaardig eten en
veganisme te promoten.
Uitbreiding van vergelijkbare activiteiten zoals food sampling, al dan niet in
combinatie met het promoten van de Plant Based Treaty.
Uitbreiding samenwerken met andere organisaties, ook niet-gerelateerde.
Werving van nieuwe organisatoren en vrijwilligers.
Uitbreiding van het aantal locaties voor reguliere acties, met name vigils.
Verzorgen van trainingen en regeneratieve bijeenkomsten voor onze
community.
Vergroten van onze zichtbaarheid o.a. via media-aandacht.

Foodtruck overgenomen van Tante Tofu, klaar om gepimpt te worden
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4. Organisatie
4.1 Bestuur
Het bestuur heeft dit jaar een tweetal wijzigingen ondergaan:



In juni 2021 treedt oprichtster Maria du Toit af als secretaris (deze functie
wordt overgenomen door de penningmeester).
In september 2021 treedt Lisette Weustenenk aan als algemeen bestuurslid.

Het zittend bestuur bestaat uit:
Tommy Ventevogel – voorzitter
Tamara Tervooren – secretaris/penningmeester
Lisette Weustenenk – algemeen bestuurslid

4.2 Landelijke coördinatoren
Lea Goodett is landelijke coördinator (country liaison). Om de werkzaamheden te
verdelen wordt in februari 2021 Natascha Eype aangesteld als tweede landelijke
coördinator. Naast bestuurslid vervult Lisette Weustenenk eveneens de taak van
landelijke coördinator en is samen met Lea en Natascha verantwoordelijk voor het
plannen en organiseren van de acties en een aanspreekpunt voor vrijwilligers.

4.3 Werknemers
De stichting heeft op 1 januari 2021 twee parttime werknemers in dienst die betaald
worden vanuit het budget dat de internationale Animal Save Movement hiervoor
beschikbaar heeft gesteld. Hun arbeidscontracten eindigen per 1 maart 2021.

5. Jaarrekening
De jaarrekening zal in een apart document gepresenteerd worden.
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Onze gegevens
Stichting Save Movement the Netherlands
handelend onder de naam Animal Save Nederland
E-mail
info@savemovement.nl
Websites
savemovement.nl
savemovementoutreach.nl
Facebook
facebook.com/animalsavenederland
Instagram
instagram.com/animalsavenederland
KvK
70126275
RSIN
858153270
Kopfoto: Dani Rosenkamp

14

Stichting Save Movement
the Netherlands

Jaarrekening 2021
Alle bedragen zijn in euro's.

Inhoud
1. Balans per 31 december 2021
2. Resultatenrekening 2021
3. Toelichting op de resultatenrekening

1. Balans per 31 december 2021
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Foodtruck
Totaal Materiële vaste activa

2.395,00
2.395,00

Vlottende activa
Voorraden
Voorraad merchandise
Totaal Voorraden

2.799,25
2.799,25

Overlopende activa
Mollie
Totaal Overlopende activa

289,13
289,13

Liquide middelen
Betaalrekening bank
PayPal
Kas
Totaal Liquide middelen

9.967,85
2.501,31
94,00
12.563,16

Totaal Activa

18.046,54

Passiva
Stichtingsvermogen
Algemene reserve
Totaal Stichtingsvermogen

18.046,54
18.046,54

Totaal Passiva

18.046,54
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2. Resultatenrekening 2021
Baten
Opbrengsten verkopen
Overige inkomsten

1.993,35
13.703,60
===============
15.696,95

Totaal Baten
Lasten
Activiteiten- en projectkosten
Kostprijs verkopen
Afschrijvingskosten
Personeelskosten
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

3.201,01
1.225,75
105,00
4.474,78
288,20
300,50
125,57
===============
9.720,81 –

Totaal Lasten
Resultaat

5.976,14

Bestemming van het resultaat
Algemene reserve

5.976,14

3. Toelichting op de resultatenrekening
Baten
Opbrengsten verkopen
Verkopen merchandise
Verzending merchandise

1.844,00
149,35
===============

Totaal Opbrengsten verkopen

1.993,35

Overige opbrengsten
Donaties
Fondsen Internationale Save Movement
Fondsen Internationale Save Movement tbv personeelskosten
Overige inkomsten
Totaal Overige opbrengsten

Totaal Baten

2.653,93
4.936,69
4.680,48
1.432,50
===============

13.703,60
==========
15.696,95

Lasten
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Activiteiten- en projectkosten
Materialen acties
Huur ruimtes
Drukwerk
Deelnamekosten acties
Apparatuur en uitrusting
Community
Overige projectkosten

547,53
142,50
604,36
317,00
918,89
657,30
13,43
===============

Totaal Activiteiten- en projectkosten
Kostprijs verkopen
Inkoopwaarde merchandise
Verzendkosten merchandise

3.201,01

1.014,01
211,74
===============

Totaal Kostprijs verkopen

1.225,75

Afschrijvingskosten
Afschrijving foodtruck

105,00

Personeelskosten
Bruto loon
Sociale lasten

105,00

3.627,00
847,78
===============

Totaal Personeelskosten

4.474,78

Kantoorkosten
Portikosten
Administratiekosten

74,80
213,40
===============

Totaal Kantoorkosten

288,20

Verkoop kosten
Transactiekosten
Websitekosten
Representatiekosten
Voorraadmutaties

142,12
94,18
25,00
39,20
===============

Totaal Verkoop kosten
Algemene kosten
Bankkosten
Juridische kosten

100,57
25,00
===============

Totaal Algemene kosten

Totaal Lasten
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300,50

125,57
==========
9.720,81

