
 

 
 

Jaarverslag 2019 
Amsterdam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Inhoudsopgave 
 

1. Bestuursverslag 1 
2. Balans  
3. Toelichting op de balans  
4. Staat van lasten en baten  
5. Toelichting op de staat van lasten en baten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



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 2019 geen vergoeding gekregen voor hun 
werkzaamheden.   
 
   



1.4 Verslag van de belangrijkste activiteiten 

DOORLOPEND: ONLINE CAMPAGNES 

Van VegFund kregen we dit jaar elke maand 1000,- dollar voor online campagnes op Facebook 
en Instagram. We hebben hierbij voornamelijk de focus gelegd op vleesvervangers en hoe goed 
die in de smaak vallen bij vleesliefhebbers. De campagnes zijn strikt gericht op niet-veganisten. 
We bereikten maandelijks zo'n 16.000 mensen hiermee. 

Met de kerst deden we een grotere campagne met een vegan kerstdiner. Hiermee hebben we 
zo'n 230.000 mensen bereikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOORLOPEND: ARTIKELEN, SOCIAL MEDIA, BLOGS, KLACHTEN 

EN RECTIFICATIES 

Een goede informatievoorziening is essentieel voor de eiwittransitie. Nog te vaak zie je hoe de 
media en allerlei websites over het hoofd zien dat vlees -biologisch of niet- slecht is voor het 
milieu en de volksgezondheid. Door continu informatie te delen via onze social media kanalen, 
elk kanaal met een andere invalshoek, willen we de consument informeren en inspireren. Voor dit 
doel schrijft Armanda ook blogs en soms artikelen voor andere websites. Achter de schermen 
trekt ze ondertussen veel organisaties aan de mouw: "denk je ook hieraan?", met altijd een 
degelijke wetenschappelijke onderbouwing.  

Een belangrijk blog dit jaar was bijvoorbeeld over de Amazone. Overal in de media werd 
geschreven over de Amazone die in brand stond, maar nergens werd goed uitgelegd dat dit komt 
door de veesector. Armanda schreef hier een blog over, dat ook werd gedeeld op 
MarketingTribune en op Joop.nl. Een week later besteedde NU.nl hier eindelijk uitgebreid 
aandacht aan. Ook andere media brachten de nuance naar voren.  

 

https://evengeenvlees.nl/blog
https://www.oneworld.nl/duurzaamheid/dit-is-hoe-supermarkten-ons-in-de-steak-laten/


Wil je weten hoe dit in zijn werking gaat? Zie bijvoorbeeld deze succesvolle procedures bij de 
Reclame Code Commissie tegen Aldi, Koopeenkoe.nl, Timberland, Kwalitaria en Milka. Zie het 
overzicht 'In de media' voor waar Armanda of Even Geen Vlees in de media is verschenen. 

Armanda heeft dit jaar in januari voor het eerst een klacht ingediend bij de Raad voor de 
Journalistiek. Dit is niet voor herhaling vatbaar. Het duurde een halfjaar voordat er een 
uitspraak kwam. De Raad gaf aan dat de klacht niet van algemeen belang was, terwijl er 
Kamervragen werden gesteld aan de hand van de onjuiste berichtgeving van de Telegraaf. 
Een ander nadeel is dat de Telegraaf de Raad voor de Journalistiek niet erkent. Met andere 
woorden: al met al is het zinloos om hier een klacht in te dienen.  

Het is zinvoller om redacties te mailen wanneer onjuistheden worden geconstateerd. Diverse 
media (onder andere RTL Nieuws, de Telegraaf, Omroep Max) hebben na een mailwisseling 
met Armanda teksten aangepast of genuanceerd.  

https://evengeenvlees.nl/blog/article/23828/succes-aldi-mag-scharrelkip-niet-verantwoord-noemen
https://evengeenvlees.nl/blog/article/23498/succes-koopeenkoe-mag-vlees-niet-duurzaam-noemen
https://evengeenvlees.nl/blog/article/30050/succes-timberland-mag-leren-schoenen-niet-dierenleedvrij-noemen
https://evengeenvlees.nl/blog/article/33239/succes-kwalitaria-mag-vlees-niet-langer-aanprijzen-als-duurzaam
https://evengeenvlees.nl/blog/article/34235/reclame-commissie-milka-misleidt-met-reclame-over-melkproductie
https://evengeenvlees.nl/over-ons/in-de-media
https://evengeenvlees.nl/blog/article/31110/de-telegraaf-doet-hypocriet-over-vlees


JULI 2019: VEGANBURGERS OMSINGELEN HET PARLEMENT 

In juli 2019 was de 42e keer de parlementaire barbecue, welke elk jaar wordt georganiseerd 
door de vleesindustrie. Dit jaar waren wij met 100 veganburgers aan het protesteren tegen 
deze lobby-activiteit. We hielden protestborden vast met de boodschap: Make it Climate 
Friendly/Make it Nature Loving/Make it Healthier/Make it Cruelty Free/Make it Vegan! 
Tegelijkertijd was op het Plein een plantaardige barbecue. Deze organiseerde Een DIER een 
VRIEND voor het vierde jaar op rij. We kregen veel media-aandacht en veel politici bleven weg bij 
de vleesbarbecue. Lees hier meer over de impact van deze actie. 

 

 

 
 

 
 
 

https://evengeenvlees.nl/blog/article/34132/veganburgers-omsingelen-het-parlement-wat-was-de-impact


AUGUSTUS 2019: KLIMAATPROTEST BIJ ALBERT HEIJN 

Het klimaatrapport van het International Panel on Climate Change van de Verenigde Naties 
over klimaat en landgebruik is duidelijk: land is cruciaal in de strijd tegen klimaatverandering. En 
er is enorm veel land in gebruik voor veevoer. Dit land zouden we eigenlijk moeten teruggeven 
aan de natuur en moeten bebossen als we de klimaatstrijd willen winnen. 

Om dit over te brengen op de medewerkers van Albert Heijns hoofdkantoor in Zaandam stonden 
we 's ochtends en tijdens de lunchpauze bij de ingang met borden in de huisstijl van AH. Zie hier 
de foto's van de actie en de media-aandacht die we kregen. 

 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/events/519625738779566/


OKTOBER 2019: DIERENDAGPROTEST BIJ FRIESLANDCAMPINA 

Op 4 oktober gingen we met veertig mensen naar het hoofdkantoor van FrieslandCampina om ze 
op te roepen om te investeren in plantaardige innovaties. Voor FrieslandCampina worden elk jaar 
1,7 miljoen kalfjes worden geboren, waarvan de helft voor het eerste levensjaar gedood wordt. 
Ook is Campina een grote klimaatvervuiler: haar melkveestapel stoot meer broeikasgassen uit 
dan Nederlands grootste kolencentrale. We stonden voor de deur met borden met daarop de 
teksten: Make it Crueltyfree/Make it Climatefriendly/ Make it Natureloving/ Make it vegan. We 
hebben ook 400 flyers uitgedeeld. En we spraken een paar medewerkers die al vegan waren. 
Hopelijk brengt FrienslandCampina gauw plantaardige zuivel op de markt! Zie hier foto's van de 
actie en de aandacht die de actie kreeg. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/417401032245254/?active_tab=about


OKTOBER 2019: VEGANS SOLIDAIR MET DE BOUW 

Door de stikstofciris werden veel bouwprojecten stilgelegd. Onterecht, want de veestapel 
veroorzaakt 46% van de stikstofuitstoot, de bouw nog niet 1%. Daarnaast is ongeveer 50% 
van het Nederlandse landoppervlak bezet om veevoer te verbouwen. De bebouwing beslaat 
slechts 15% van het Nederlandse landoppervlak. 

Als het dier uit de voedselketens geïnnoveerd wordt, komt er veel meer ruimte voor de natuur én 
voor de bouw. Op 30 oktober gingen wij met een groepje vegans van 11:00-15:00 naar de 
demonstratie van de bouwsector op het Malieveld in Den Haag, met borden met daarop de 
teksten: 

- red de bouw, bouw de veestapel af 

- minder vlees = meer space 

De NOS interviewde Armanda hierover. 

 

 

 

 

 

https://nos.nl/video/2308303-veganisten-steunen-bouwers-bouw-draagt-niet-1-procent-bij-aan-stikstofuitstoot.html?fbclid=IwAR3txYUcJjnkxNcT8Nv6ylRQ-2HgADt6xXkmW9Jx2oyEG9A1J4eL4UmhyKw


DECEMBER 2019: VEGAN KERSTDINER 

Omdat we in september, oktober en november geen online campagne hadden gedaan 
wegens gebrek aan tijd bij de verantwoordelijke vrijwilliger, hadden we aan VegFund 
gevraagd of we de bedragen van deze maanden bij december mochten betrekken. Dat 
mocht, dus we hadden in een keer 3600,- euro te besteden voor een online campagne op 
FAcebook en Instagram. 
 
Hiermee hebben we een vegan kerstdiner gepromoot. We bereikten 600.000 mensen met 
deze campagne. Vierduizend mensen keken op de website waar het kerstdiner op stond. In 
het bericht werden veel mensen getagd. Mensen gaven aan dat ze het er lekker uit vonden 
zien en dat ze hiernaar op zoek waren.  
 

 
 
 
 
 
 
 



DECEMBER 2019: STRAATINTERVIEWS 
 
In december ging Armanda de straat op om mensen te vragen of kerst niet het moment is 
om stil te staan bij vlees en te kiezen voor vega. De reacties waren heel leuk, ondanks dat 
alle geinterviewden aangaven dat ze met kerst veel vlees aten.  
 
Armanda wil deze straatinterviews gaan voortzetten in 2020, in de lijn van Earthling Ed, in 
combinatie met de montage en de humor van VoxPop van YouTuber Roel Maalderink. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 



Balans:  

Mede door een licht stijging van het aantal donateurs en enkele mooie donaties, hebben we 
het jaar positief kunnen afsluiten. De ontvangen donaties worden zeer effectief besteed. 

                 Stichting Even geen Vlees   

 Debet                  Credit 

            

Vooruitbetaalde kosten 0,00     Resultaat   680,65 

            

Banksaldo  1.533,83     Reserve   853,18 

            

Voorraad merchandise 0,00     Voorzieningen  0,00 

            

        Crediteuren  0,00 

            

            

   1.533,83        1.533,83 

 

 
 
 

D  Stichting Even geen Vlees  C 

                    

            

Posteracties  246,84     Donaties   7.775,00 

        - Donateurs 2.440,00  

Administratiekosten 471,96     - Crowdfunding 210,00  

        - Subsidies 5.125,00  

Bankkosten  236,29         



        Omzet Merchandise  39,80 

Nieuwsbriefsysteem 217,80         

        Overig    

Facebook campagne 5.473,32         

            

Overige Kosten  487,94         

            

Resultaat boekjaar  680,65         

   7.814,80        7.814,80 

 


