
Jaarverslag 2021
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

EERSTE HELFT 2021: YOUTUBE VIDEO’s

Armanda maakte YouTube video’s waarin ze reageert op allerlei actualiteiten en misverstanden over
vegan versus vlees. Onderwerpen in haar YouTube video’s:

- De groep wetenschappers achter de botbreukstudie kijken door een bepaalde bril;
- Twijfels over de objectiviteit van het Voedingscentrum over veganisme;
- Uitleg over de volledige klimaatimpact van dierlijke producten;
- Weerlegging klimaatneutraal-claim van zuivel van Albert Heijn;
- Valentijnsboodschap met rooskleurig toekomstperspectief;
- Uitleg over misleiding door de Nederlandse Zuivel Organisatie;
- Kritiek op interview Sven Kockelmann met Esther Ouwehand;
- Mijn visie op de Nationale Week Zonder Vlees;
- Uitleg hoe men meer politieke invloed verkrijgt;
- Weerlegging klimaatneutraal-claim van zuivel van Arla;
- Weerlegging kritiek Seaspiracy;
- Kritiek op actie van de vleesindustrie tegen vega-bouwfaculteit TU Delft;
- Uitleg dubbele agenda van ‘Samen Tegen Voedselverspilling’;
- Lofuiting voor New York Pizza die tonijn vegan maakte;
- Uitleg over framing door vleeslobby en politiek van het amendement bij de Wet Dieren.

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

Op YouTube zijn er zo’n 600 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.

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


SCHIJF FOR LIFE LANCERING

Een jaar lang werkten we met zeven diëtisten aan de Schijf for Life: een plantaardig voedingsadvies.
Lobke Faasen stelde de adviezen op. Zes andere diëtisten gaven uitgebreid feedback. We hebben lang
gewerkt aan het ontwerp en de wetenschappelijke onderbouwing van de Schijf for Life, net zo lang
totdat we allemaal tevreden waren. Het resultaat was prachtig. Samen met een paar vrijwilligers
mailden we dit naar alle diëtisten in Nederland. Uiteindelijk spraken tweehonderd diëtisten hun steun
uit voor het initiatief. Op SchijfforLife.nl staan de adviezen, voorbeeld dagmenu´s en recepten. In
september 2021 lanceerden we de Schijf for Life met een persbericht. En het maakte heel wat los!
Trouw zette het prominent op pagina drie van de krant. NOS interviewde Lobke. Talloze radiozenders
(nationaal en lokaal) hebben erover bericht. Het werd besproken bij televisieprogramma WNL. En als
klapper mocht Armanda uitleg geven in het acht uur journaal. Bij het zoeken op Google zijn er 1,25
miljoen zoekresultaten. Er zijn veel berichten binnen gekomen van diëtisten en particulieren die de
Schijf for Life erg behulpzaam vinden bij het zoeken naar gezonde, volwaardige, plantaardige
eetgewoonten. Ook bood een app-ontwikkelaar aan om een app te ontwikkelen om de adviezen nog
makkelijker in de praktijk te kunnen brengen. Dat lanceerden we in 2022.

https://www.schijfforlife.nl/


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. Ook misleiden bedrijven en brancheorganisaties over dierlijk vs
vegan. Door continu de misleiding aan te kaarten en desinformatie rechte te zetten, willen we de
consument informeren en inspireren. Voor dit doel schrijft Armanda blogs, artikelen voor andere
websites en dient ze als het nodig is klachten in bij de Reclame Code Commissie. Zo moest
Albert Heijn de klimaatneutraal-claim over hun zuivel intrekken. Ook vleeshandelaar Grutto moest
een aantal claims nuanceren. Achter de schermen trekt Armanda ondertussen veel organisaties
aan de mouw: "denk je ook hieraan?", altijd met een degelijke wetenschappelijke onderbouwing
zodat de kennis over vlees vs vegan verbetert.

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


LOBBY VOOR KWEEKVLEES EN DE EIWITTRANSITIE
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 goede moties ingediend waardoor
de regering werk moet maken van kweekvlees.

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.

2. Balans

3. Toelichting op de balans

2021 is afgesloten met een positief resultaat van €1557,-.



4. Resultatenrekening

5. Toelichting op de resultatenrekening

2021 is afgesloten met een positief resultaat van €1557,-. Er waren meer fondsen
beschikbaar, vanwege het project Schijf for Life. Er was een daling in donaties. In dit
boekjaar is de computer deze zal verder afgeschreven. Er waren verder meer vrijwilligers
betrokken, daar is dit jaar meer geld naartoe gegaan dan in voorgaande jaren.


