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1. Bestuursverslag
1.1. Naam, vestiging, rechtsvorm
Statutaire naam: Stichting Even Geen Vlees
Statutaire zetel: Amsterdam
Statutair vestigingsadres: Prinsengracht 79L, Amsterdam
Rechtsvorm: stichting
ANBI status vanaf 20 mei 2016
RSIN/fiscaal nummer: 856382267
1.2 Omschrijving van de doelstelling
1. De stichting heeft ten doel: a. het stimuleren van mensen om minder vlees en andere
dierlijke producten te eten, ten behoeve van een duurzame, diervriendelijke en humane
samenleving. b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: a. het informeren van mensen
over de nadelen van vlees eten en de voordelen van geen vlees eten. b. het initiëren en
uitvoeren van reclamecampagnes. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk
niet ten doel.
1.3 Bestuur
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. De bestuurders zijn
onbezoldigd. De bestuursleden hebben in 2016 geen vergoeding gekregen voor hun
werkzaamheden.
1.4 Verslag van de belangrijkste activiteiten

WEBSITE EN SOCIAL MEDIA
Nog voordat de stichting was opgericht werd er een
prachtig logo ontworpen door ontwerpbureau Chasing
Change en is er een Facebookaccount, Twitteraccount
en Instagram account aangemaakt waarop dagelijks
berichten worden geplaatst om mensen te inspireren.
Op Facebook worden uiteenlopende berichten
geplaatst, zoals nieuws, maar ook grappige filmpjes en
memes en af en toe recepten. Op Twitter worden
allerlei nieuwtjes gedeeld, klein en groot. Op Instagram
worden foodfoto’s geplaatst om mensen te laten zien
wat je allemaal kan eten als je vegan eet.
Ook is er een praktische website opgezet via
yourhosting.nl met informatie over het waarom van

vleesminderen, plantaardige recepten en producten en informatie over de stichting. In
december begon Armanda met het schrijven van blogs voor de site. Deze verhogen de
website-bezoeken aanzienlijk.
Ook werd er via TechSoup een account aangemaakt bij Google Adwords. Google stelt voor
ANBI-stichtingen 10.000,- dollar per maand beschikbaar voor Google advertenties voor de
website van de stichting.
ABRI OP NS-STATION AMSTERDAM ZUID WTC
Nog voordat de stichting officieel was opgericht, hadden we een grote poster voor een week
laten plaatsen op het drukste perron van NS-station Amsterdam Zuid. Op dit station komen
elke dag zo'n 75.000 bezoekers. De reacties waren heel interessant: bijna niemand wist dat
vleesproductie zoveel water verbruikt.
Vrijwel alle respondenten namen zich
voor minder vlees te gaan eten.
Dit was voor ons een signaal
dat er meer voorlichting nodig was
over de milieueffecten van vlees.
Zo ontstond het idee om te
gaan crowd funden en
fondsenwerven voor een grote
voorlichtingscampagne met abri’s op
NS-stations waarmee we minstens
een miljoen mensen wilden bereiken.
Op Facebook waren de reacties op deze poster ook heel positief: er kwamen zo’n 400 likes
bij in die week. Dit was voor ons een teken dat de achterban op social media dit soort acties
enorm waardeert.
DE EVEN GEEN VLEES WEEK
Vanaf september 2016 tot en met januari 2017
organiseerden we elke maand de Even Geen Vlees
week. Elke maand stond een ander thema centraal:
september gezondheid, oktober milieu, november
de dieren, december de wereldvoedselverdeling en
januari goede voornemens.
Om deze weken te promoten lieten we voor elk
thema kaartjes drukken die werden uitgedeeld op
straat en op evenementen.
Ook werden er korte filmpjes met uitleg over de
onderwerpen gemaakt en werden Facebook
advertenties ingezet om deze breder onder de
aandacht te brengen.

Daarnaast vroegen we bloggers om mee te doen aan de Even Geen Vlees week en hierover
een blogje geschreven. Toen ‘De Groene Meisjes’ het deelden op hun Facebookpagina,
kwamen er in een keer 200 aanmeldingen binnen voor de Even Geen Vlees week. Voor de
rest hebben helaas geen echt grote bloggers het gedeeld.
Elke maand gaven we plantaardige foodie
pakketten weg aan 10 deelnemers. Hier zat
een assortiment van onze favoriete vegan
producten in: vleesvervangers, hummus en
plantaardige zuivel. We kregen hier goede
feedback over: vleesliefhebbers waren
verbaasd over hoe lekker vleesvervangers
smaakten en namen zich voor vaker
vleesvervangers te eten in plaats van vlees.
Ook van andere deelnemers vernamen we dat
het hen erg meeviel om een week geen vlees
te eten.
In totaal deden er zo'n 500 mensen aan mee
aan de vijf Even Geen Vlees weken. Uit een
enquête onder de deelnemers bleek dat de
helft van de deelnemers door Even Geen Vlees geïnteresseerd raakte in veganisme. Hierom
besloten we besloten de vleesvrije week voort te zetten: elke maand kunnen mensen zich
nog steeds inschrijven via de website, waarbij deelnemers elke dag van die week een mail
krijgen met een tip, een recept en inspiratie. Hoewel we de vleesvrije week niet actief
promoten doen er toch elke maand zo’n twintig mensen mee.
Met het verloten van de foodie pakketten zijn we na januari gestopt, omdat de
organisatie en distributie hiervan te veel werk kostte.
POSTERCAMPAGNE ‘ONTDEK DE KRACHT VAN
PLANTAARDIG ETEN’
In 2016 deden we research naar een goede invulling
voor een grote postercampagne, gericht op het
bereiken van een gedragsverandering bij de
consument: minder vlees, meer plantaardig. We kozen
voor een positieve aanpak met vegan sporters, om te
laten zien dat je geen vlees nodig hebt om sterk en
gezond te zijn.
We vonden zeven sporters bereid: Sanne Visser,
Jeremy Reijnders, Fedor Kerstiens, Janneke van der
Meulen, Rowena Baierl, Tom Zwarts en Cilla
Zwarts-Voogd. We hebben twee fotoshoots gedaan,
waarbij de fotografen en de sporters allemaal vrijwillig
meewerkten. De eerste shoot was met fotograaf
Matthieu Hilckemann in sportschool Vastberaden in

Amsterdam en leverde mooie foto’s op, maar helaas waren ze van te lage kwaliteit. De
tweede shoot was met fotograaf Arjan Spannenburg in een studio van de fotoacademie in
Amsterdam. Deze foto’s waren van goede kwaliteit (behalve helaas die van Janneke).
Ook begonnen we met fondsen werven: van LUSH kregen we 3000,- euro toegekend en van
VegFund 2000,- dollar. Daarnaast hebben we een aantal particuliere donaties ontvangen. In
2017 hebben we de crowdfunding verder uitgerold en in februari 2017 werd de
postercampagne gerealiseerd met de zes vegan sporters.

Jaarcijfers per 31-12-2016:
Balans:
Activa
Liquide Middelen
Rekening courant bank:

EUR 4.624,63

Passiva
Eigen vermogen
Resultaat

EUR 4.624,63

Resultatenrekening
Baten
Directe lasten

EUR 4.704,59
EUR -79,96

Bedrijfsresultaat

EUR 4.624,63

Toelichting op de Balans en Verlies en Winst van 2016:
Het eerste jaar stond in het teken van gelden ontvangen. Door middel van donateurs,
incidentele donaties via de website en fondsen zijn we begonnen en zijn we geëindigd met
EUR 4.624,63 op de bank.

