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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 2019 geen vergoeding gekregen voor hun
werkzaamheden.



1.4 Verslag van de belangrijkste activiteiten

JANUARI EN FEBRUARI 2020: STRAATINTERVIEWS

In januari en februari ging Armanda de straat op om mensen vragen te stellen over thema’s
die relateren aan het eten van vlees. De volgende vragen kwamen aan bod:

- Wat vind jij van veganisten?
- Wat vind jij van vleesvervangers?
- Wat vind jij van slachthuizen?
- Is vlees zinloos geweld?
- Wat vind je van vleespropaganda?
- Komen ziektes als corona door het eten van vlees?

De video’s zijn te zien op evengeenvlees.nl.

De laatste video ging over zoönosen, toen corona net uitbrak. Daarna stopte Armanda met
de straatinterviews vanwege corona.

DOORLOPEND: YOUTUBE VIDEO’S
Omdat straatinterviews door corona te riskant werden, stapte Armanda over op YouTube
video’s vanuit huis waarin ze reageert op allerlei actualiteiten en misverstanden over vegan
versus vlees. Onderwerpen in haar YouTube video’s:

- Hoe vlees eten het risico op zoönosen en pandemieën vergroot.
- Waarom vegan landbouw duurzamer is dan kringlooplandbouw.
- Weerlegging van veel voorkomende vooroordelen over veganisme.

https://www.youtube.com/channel/UCg97F82cUAXDqg-jejo6uYA
https://www.youtube.com/channel/UCg97F82cUAXDqg-jejo6uYA


- Uitleg van promotieonderzoek dat stelt dat rundvlees en roomboter goed zijn tegen
virussen, debunken van valse claims hierover in de media.

- Reactie op influencers, bedrijven en opiniemakers die vlees promoten en claimen
duurzaam bezig te zijn.

- Reacties op propaganda-acties van de vleesindustrie.
- Uitleg over zwakheden van de botbreukstudie eind 2019, vegans zijn alsnog

gezonder.
- Video’s over hoe en waarom het Voedingscentrum veganisme negatief benadert.
- Uitleg over politiek en hoe mensen hier invloed op kunnen uitoefenen.
- Reactie op documentaires zoals A Life on our Planet, Kiss the Ground, Seaspiracy.

De video’s staan op evengeenvlees.nl en YouTube-kanaal Even Geen Vlees.

Op YouTube zijn er zo’n 300 views per video. Op LinkedIn worden de video’s daarnaast
goed bekeken, deze views tellen niet mee op YouTube. Het gaat op LinkedIn om een paar
honderd views per video, waarbij ook invloedrijke mensen de video’s zien. De directeur van
het Voedingscentrum reageerde (na getagd te worden) bijvoorbeeld een keer op een video
waarin Armanda kritiek leverde op de Nederlandse Zuivel Organisatie.



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.

Armanda begon het jaar met een artikel voor Het Parool over dat vlees en vis eten per definitie
niet duurzaam is. Dit was een reactie op een debat dat plaatsvond in de Balie. Imke de Boer zou
hierbij aanwezig zijn en die stelt namens de WUR altijd dat dieren een nuttige/duurzame rol
vervullen in het voedselsysteem. Armanda legde in het artikel helder uit dat elke kilo vlees en vis
er een teveel is voor het klimaat.

Een belangrijk artikel ging over de oorzaak van de corona pandemie. Armanda schreef voor One
World in maart 2020 dit artikel dat viral ging: ‘Waarom vechten we tegen corona zonder de
oorzaak te bespreken?’ Binnen een week was het een kwart miljoen keer gelezen. Het werd naar
het Engels vertaald, ook dat artikel werd veel gedeeld en gelezen. Enkele mensen vonden het
ongepast om de ‘vegan agenda’ op deze wijze tijdens zo’n crisistijd door te drukken. Inmiddels
heeft iedereen het erover. Het goed bekeken programma Zondag met Lubach maakte er vlak voor
de Tweede Kamer verkiezingen van 2021 een item over.

https://evengeenvlees.nl/blog
https://www.oneworld.nl/duurzaamheid/dit-is-hoe-supermarkten-ons-in-de-steak-laten/
https://www.parool.nl/nieuws/vlees-en-vis-elke-kilo-broeikasgassen-die-wordt-uitgestoten-is-er-een-te-veel~beed810c/
https://www.oneworld.nl/lezen/opinie/waarom-vechten-we-tegen-corona-zonder-de-oorzaak-te-bespreken/
https://www.oneworld.nl/lezen/opinie/waarom-vechten-we-tegen-corona-zonder-de-oorzaak-te-bespreken/


Armanda schreef verder voor One World een artikel over gezonde dieetadviezen. Hierop kwam
veel kritiek van de intersectionele beweging waar Oneworld in mee ging zonder eerst met
Armanda te overleggen over een gezamenlijke reactie. Armanda koos er uiteindelijk zelf voor om
niet langer voor dit platform te schrijven. Ze maakte een YouTube video over waarin ze reageerde
op de gang van zaken. Dit resulteerde in media-aandacht van rechtse platforms ThePostOnline
en De Kanttekening.

Armanda schreef een artikel voor de Volkskrant dat vegan echt het meest duurzaam en
diervriendelijke eetpatroon is. In de media wordt door de veesector namelijk vaak gesteld dat
vegan niet het meest duurzaam is, omdat dieren gras en voedselreststromen eten. Nadat dit
weer werd gesteld in de Volkskrant, gaf de krant Armanda de kans om dit misverstand recht te
zetten.

Ook schreef Armanda twee opiniestukken over kweekvlees die mogelijk de aandacht hebben
getrokken van het ministerie van LNV. Een in Het Parool over dat de overheid hier meer in moet
investeren en ervoor moet zorgen dat boeren mee kunnen in deze ontwikkeling. Een in de
Volkskrant (samen met Catharina die 12 jaar op het ministerie van LNV heeft gewerkt) over dat
kweekvlees allang op de markt zou zijn als het voedselsysteem werkelijk liberaal was. Kort hierna

https://www.oneworld.nl/lezen/opinie/waar-blijven-de-plantaardige-dieetadviezen/
https://www.youtube.com/watch?v=Jxcz41BrSEU
https://tpo.nl/2020/05/27/video-oneworld-gooit-veganistische-auteur-voor-de-bus-want-niet-inclusief-genoeg/
https://dekanttekening.nl/samenleving/het-cancellen-van-foute-mensen-en-meningen-goed-idee/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-vegan-is-diervriendelijk-en-het-meest-duurzaam~be39d365/
https://www.parool.nl/columns-opinie/cellulaire-landbouw-zou-gestimuleerd-moeten-worden-door-over-heden~bc331418/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/als-de-voedselmarkt-werkelijk-liberaal-was-geweest-dan-zaten-we-allang-aan-de-gekweekte-gehaktballen~b28f3f4e/


kregen ambtenaren die zich op het ministerie van LNV bezighouden met de veesector interesse
in kweekvlees en hoe de veesector hieraan kan meewerken.

Armanda dient ook regelmatig klachten in als er op misleidende wijze reclame wordt gemaakt
voor dierlijke producten. 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.

Er waren ook weer rectificaties nodig in de media. Zo stelde het Voedingscentrum op NU.nl dat
vegan niet het meest duurzaam was. Na verduidelijking van Armanda heeft NU.nl deze passage
verwijderd uit het artikel dat op NU.nl stond.

LOBBY VOOR KWEEKVLEES
Armanda is sinds najaar 2018 vanuit persoonlijke interesse lid van de VVD. Ze merkte dat er
nauwelijks aandacht was voor de eiwittransitie. Kweekvlees is een onderwerp dat de liberalen echter
zeer aanspreekt. Mede dankzij Armanda’s lobby zijn er door de VVD twee goede moties ingediend
waardoor minister Schouten werk moest gaan maken van kweekvlees. Deze lijn zal doorgezet worden
in de komende kabinetsperiode.

In het programma van de VVD werd een passage opgenomen over kweekvlees en vleesvervangers.
Deze werd later voor een groot deel geschrapt door druk van de landbouwlobby binnen de VVD. Toch
spraken veel leden zich ontzettend enthousiast uit over deze uitvinding. Ruim 70 procent van de leden
stemde vóór het behoud van de baanbrekende passage. Het is van belang dat hier ook echt concrete
uitwerking aan wordt gegeven, zoals het gedogen van kweekvlees tot de EU goedkeuring geeft en
zodoende het creëren van een gunstig inveseteringsklimaat in ons land. Hier zal Armanda zich
blijvend voor inzetten binnen de landelijke politiek.

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/over-ons/in-de-media


2. Balans

3. Toelichting op de balans

2020 is afgesloten met een positief resultaat van €3072



4. Resultatenrekening

5. Toelichting op de resultatenrekening

2020 is afgesloten met een positief resultaat van €3072,- mede te danken aan lagere kosten
voor social media (Facebook). De gehoopte stijging van subsidies en donaties
achtergebleven en is aantoonbaar te wijten aan de wereldwijde pandemie die ons bijna het
hele jaar 2020 in de greep heeft gehouden, en nog. In dit boekjaar is er geïnvesteerd in een
nieuwe computer deze zal de komende 4 jaar verder worden afgeschreven.


