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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 2017 geen vergoeding gekregen voor hun
werkzaamheden.
1.4 Verslag van de belangrijkste activiteiten

2017: VOORTZETTING EVEN GEEN VLEES WEEK
In 2017 gingen we verder met de Even Geen Vlees week. In januari deden er meer dan 200
mensen mee, dankzij het feit dat De Groene Meisjes het deelde op Facebook. We deelden
in januari voor de laatste keer de foodie pakketten uit. Daarna vervolgden we de
maandelijkse Even Geen Vlees week met de tips, recepten en inspiratie, maar zonder foodie
pakketten. Elke maand deden er zo’n 20 mensen mee. Aan promotie deden we niks, maar
we vonden het toch goed om dit blijvend aan te bieden via evengeenvlees.nl.
JANUARI 2017: STOPPERADVERTENTIE
We wonnen een abonnement van stopperadvertenties.nl. We mochten een maand lang
gratis een advertentie beschikbaar stellen voor kranten en dagbladen en daar hebben we
meer dan 300.000 mensen mee bereikt. Lees meer…

JANUARI 2017: IK BEN EEN VEGABURGER
Toen de VVD begin dit jaar Kamervragen
stelde over de vleesnamen van
vleesvervangers,
dachten wij: "Ja maar, ik ben toch ook een
vegaburger?" En zo volgde een enorm
leuke
campagne op Facebook met een bereik
van duizenden mensen. We maakten
onderstaand profielfoto frame aan voor op
Facebook en meer dan 600 mensen
pasten hun profielfoto aan. Zo bereikten
we duizenden mensen met de boodschap
dat de vegaburger helemaal ingeburgerd
is en nergens naartoe gaat. We werden
ook geïnterviewd door AmsterdamFM
over deze actie waardoor het bereik nog
meer vergroot werd.
FEBRUARI 2017: ONTDEK DE KRACHT VAN PLANTAARDIG ETEN!
Dankzij de vele gulle donateurs was het
eind februari zo ver: onze eerste echte
grootschalige reclamecampagne. We
lieten op 140 plekken in de randstad en
studentensteden in bushokjes,
tramhaltes en op treinstations abri’s
plaatsen met daarop zes verschillende
vegan topsporters. Hiermee lieten we
zien dat je vlees en dierlijke producten
totaal niet nodig hebt om sterk en
gezond te zijn. Met deze campagne
hebben we meer dan een miljoen
mensen bereikt, waarvan 95%
vleeseters. Dit smaakt naar meer! Lees
meer…

MEI 2017: ONTDEK DE SMAAK VAN PLANTAARDIG ETEN
In winkelcentrum City Plaza Nieuwegein lieten wij op zeven
grote digitale schermen een reclame-uiting plaatsen met
daarop heel groot ons logo en daarna een prachtige foto van
een vegaburger met daarbij de leus "Ontdek de smaak van
plantaardig eten". De Albert Heijn
op die plek heeft gedurende deze
week meer vleesvervangers
verkocht dan de week ervoor, dus
het lijkt erop dat we mensen
hebben geïnspireerd om eens te
gaan voor vega!
Sinds september is Karla Mikulic
actief als Facebookbeheerder. Ze
post elke dag een bericht.

DECEMBER 2017: NUTRITION FACTS NEDERLANDS
De Amerikaanse stichting NutritionFacts.org inspireerde honderdduizenden mensen om
100% plantaardig/vegan te gaan eten. NutritionFacts is een initiatief van Michael Greger,
een arts die ziektes liever voorkomt dan geneest. De arts bespreekt in korte video’s en blogs
onderzoeken die zijn gedaan naar voeding en gezondheid. Op deze manier inspireert hij
mensen om gezond te eten: zonder dierlijke producten, onbewerkt eten, veel groente en
fruit. NutritionFacts heeft inmiddels meer dan 1400 video's gemaakt en miljoenen views
gegenereerd. Ook heeft Greger een boek geschreven ‘How not to die’, welke een New York
Times bestseller is.
Wij willen dat deze schat aan informatie toegankelijker is voor Nederlanders en Belgen en
hebben daarom een Nederlandstalige site gelanceerd: NutritionFactsNederlands.nl.

DECEMBER 2017: GROENE KERST
Op Amsterdam Zuid WTC lieten we in de week voor kerst een grote abri poster plaatsen.
Hier komen dagelijkse zo'n 80.000 bezoekers/treinreizigers. We wensten ze een groen
kerstfeest toe!

DECEMBER 2017: ONSJE MINDER VLEESRECLAME ALSTUBLIEFT

Steeds meer mensen willen minder vlees eten. En dat is maar goed ook, voor onze
gezondheid, het milieu en de dieren! Toch blijven veel mensen het lastig om die stap te
zetten. Wij zeggen: stop met al die vleesreclames, want die sturen ons onbewust telkens
richting een product waarvan we het echt minder moeten eten. Daarom zijn we een petitie
gestart met als doel 40.000 handtekeningen die we zullen overhandigen aan de Tweede
Kamer en de ministers van Klimaat, Volksgezondheid en Landbouw. Eind 2017 zaten we op
4500 handtekeningen.

Jaarcijfers 2017:
Balans:
Activa:
Liquide Middelen
Rekening Courant Bank:

€ 932,78

Passiva:
Eigen vermogen
Reserve:
Resultaat boekjaar:

€ 4.624,63
-/-€ 3.691,85

Resultatenrekening:
Baten:
Directe Lasten:

€ 7.974,77
€ 11.689,12

Resultaat boekjaar:

-/- € 3.691,85

Toelichting op Balans en Verlies en Winst rekening per 31.12.17:
De posteractie zoals genoemd in het jaarverslag heeft iets meer gekost dan er beschikbare
gelden waren van donateurs, fondsen en crowdfunding . Dit is niet zozeer een verrassing,
door de goede voorbereiding, maar wel een aandachtspunt.

