woord vooraf
Geachte lezer,
en ons best gedaan om
Welkom in ons jaarverslag over 2014! We hebb
rding over onze werkop een open en evenwichtige manier verantwoo
verslag goed leesbaar te
zaamheden af te leggen, en tegelijkertijd het
houden.
voor elk type lezer wat
Net als vorig jaar hanteren wij een indeling die
kunt u kiezen wat het
wils biedt. In het overzicht op de pagina hiernaast
best bij u past.
er.nl in het menu ‘over
Leest u liever online, kijk dan op www.wakkerdi
diverse andere thema’s
Wakker Dier’. Naast het jaarverslag vindt u hier
die bij ons werk van belang zijn.
u in discussie. Natuurlijk
Misschien roept dit verslag vragen op of wilt
publieke debat over de
kan dat: wij zijn een groot voorstander van het
lijkheden op een rij.
vee-industrie. Op de laatste pagina staan alle moge
Wij wensen u veel leesplezier.

voor de beste Charitatieve
Verslaggeving

Winnaar 2012 & 2014
2

Cees Klumper
voorzitter

Arthur Wiltink
directeur

inhoudsopgave

inzicht in overzicht

Voor wie een globale indruk wil

A

TREFWOORDEN: hoofdlijnen, vogelvlucht, plaatje & praatje
LEESTIJD: 3 minuten

A1
A2
resultaten die tellen

Voor wie van de feiten houdt

Onze droom in vogelvlucht
Het jaar 2014 in vogelvlucht

4
6

B

TREFWOORDEN: feiten, cijfers, impact, waardecreatie
LEESTIJD: 15 minuten

B1
B2
B3
B4
B5

bestuursverslag
resultaten 2014
scorekaart
plannen 2015
verantwoordingsverklaring

9
10
14
16
20

het hele verhaal

Voor wie van lezen houdt

C

TREFWOORDEN: breedte, nuance, variatie, compleet
LEESTIJD: 60 minuten

de huishoudknip

Voor wie het geld telt

C1
C2
C3
C4
C5
C6

D

TREFWOORDEN: balans, reserve, kasstroom, baten & lasten
LEESTIJD: 25 minuten

D1 financiële visie, strategie en beleid
D2-8 jaarrekening
D9 interne controle- en beheermaatregelen

85
86
97

D10 evaluatie
D11 controleverklaring

98
99

missie
belanghebbenden
campagnes
fondsenwerving
organisatie
MVO

23
35
43
57
67
79

3

ONZE DROOM

samen met wie maken we deze droom waar

Partners
wat is er mis?

visie en missie

De vee-industrie in Nederland

De droom van Wakker Dier

Nederland
VEE-INDUSTRIELAND
gelijks
In ons land gaan er da
n
joe
mil
f
meer dan anderhal
.
cht
sla
de
dieren naar

``diervriendelijke consumenten
``bevlogen managers uit het bedrijfsleven
``geïnteresseerde journalisten
``andere dierenbeschermingsorganisaties
``Beter Leven boeren
``onze leveranciers
``donateurs en supporters

Alle dieren in de vee–industrie hebben
recht op een dierwaardig leven
met volop ruimte voor natuurlijk gedrag.
Wij streven naar een samenleving
waarin ook deze dieren
met respect behandeld worden.

ingrepen
als grove ddie bij huisdieren
ierenm
worden best ishandeling
empeld

bijna noo it naar bu
te wroeten of te sch iten om
arrelen
onze definitie

een leven vol leed en
ver veling in een krappe
wereld van beton en staal

Dierwaardig leven
``Moederzorg voor jonge dieren.
``Een gezond groeitempo.
``Geen pijnlijke ingrepen.
``Voldoende ruimte – binnen en buiten.

``Een zo natuurlijk mogelijke omgeving.
``Goede verzorging.
``Geen internationale veetransporten.
``Een goede verdoving bij de slacht.

IN VOGELVLUCHT
wat betekent deze droom

Boeren

voor…

wat betekent deze droom

voor…

Supermarkten

betere prijs voor hun die

iendelijke stappen

complimenten bij diervr

ren

n op dierenleed

aandacht voor dierenlee

publiekelijk aangesproke

d in de stallen
niet links of
rechts, maar
pro dier

focus op
landelijke
publiciteit

2014

10 medewerkers
1 directeur
(salaris € 2.593
netto)

voor…
wat betekent deze droom

Consumenten

lage overhead (5% van
de baten)

d

einde aan veel dierenlee

rden wat duurder

vlees, zuivel en eieren wo

onafhankelijk
en subsidievrij

bedrijfsvoering MVO
ingericht

6 bestuursleden
(onbezoldigd)

wat betekent deze droom

BV Nederland

voor…

toezicht door
accountant
en CBF

duurzaam platteland zo

nder megastallen

minder exportvolume do
or einde kiloknallers

HET JAAR 2014
wie hielpen er mee?

wat deden wij?

Supporters

Wakker Dier

81.000
Facebookfans

52
persberichten
& onderzoeken

109.000
e–mailabonnees

32. 0
dona00
teur s
wat deden zij?

Activiteiten

diervriendelijk
eten

ren
e
d
an kker
wa udden
sch

14
radio- &
2 tv-spots

€

online
actievoeren

doneren
(€ 2,6
miljoen)

78 e-mailnieuwsbrieven

doelstelling Wakker Dier

Voortgang
resultaten

Mediabereik
2014
internetvermeldingen

8.000

websitebezoekers

700.000

print perswaarde (€)

7.000.000

tv-kijkers

43.000.000 +
============
dierenleed
in de media

delijks
n
a
a
m
én
reclameen t v
o
op radi

Bedrijven aanspreken

STAND 2010:
86 kg

VOORTGANG 2014: 81 kg
DOEL 2030: 65 kg

42 bedrijven zetten diervriendelijke stap en
Jumbo stopt met plofkip
veel supermarkten stappen nog niet over
naar kip met 1 Beter Leven ster
resultaten

Samenleving wakker schudden

(vleesconsumptie per jaar
per hoofd van de bevolking)

DOELSTELLING:
In 2030 is de consumptie van vlees
in Nederland met 1/4 gedaald
en heeft dit altijd minimaal 1 Beter Leven ster

DOEL 2030: 100%

35% wil einde aan de vee-industrie
62% eet regelmatig een dagje zonder vlees

VOORTGANG 2014: 11%

BRON ‘VOGELVLUCHT’: SCOREKAART

IN VOGELVLUCHT

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM

B

bestuursverslag-scorekaart

B1 bestuursverslag
Evaluatie
Dit jaar stond een belangrijke doorbraak centraal: supermarkt Jumbo stapt van de plofkip af. Hierdoor krijgen
jaarlijks 20 miljoen kippen een aanmerkelijk beter leven.
Ook beloofden 12 A-merken om te stoppen met vlees
van industrievarkens. En schakelden 17 bedrijven om van
kooieieren naar diervriendelijkere varianten. In het totaal
zetten 42 bedrijven een diervriendelijke stap: een record!
Ook lukte het uitstekend om de wantoestanden van de
vee-industrie regelmatig in de media te brengen. Nog
nooit bereikten we in één jaar zoveel tv-kijkers (43 miljoen). Zo pakte het NOS-journaal groots uit met ons onderzoek over resistente bacteriën op kweekvis. RTL
Nieuws maakte een mooi item over de door ons gewonnen Reclame Code Commissie zaak over de misleidende
flopkip van AH.
Het maatschappelijk verzet blijft groeien en dat blijkt ook
uit de cijfers. De daling van de vleesconsumptie lijkt zich
door te zetten, terwijl de verkoop van vlees met een dierenwelzijnkeurmerk overduidelijk in de lift zit.
Organisatorisch en fondsenwervend verliep het jaar voorspoedig en in hoofdlijnen conform plan. De baten ontwikkelden zich zeer positief (+27%), mede gevoed door een
éénmalige bijdrage van 0,5 miljoen euro van de Nationale

niveau

Postcode Loterij. Wel bleef de groei in donateurs wat achter bij de ambitieuze verwachtingen, maar daar stond tegenover dat het gemiddeld giftbedrag hoger uitkwam.
Samenvattend is het bestuur zeer tevreden over
de in 2014 behaalde resultaten.
Verantwoordingsverklaring
Middels de verklaring in §B5 onderschrijft
het bestuur de principes van de code Goed
Bestuur voor goede doelen en lichten wij
toe op welke wijze wij daaraan invulling
niveau
geven.

3

1

niveau

2

effect op dieren & maatschappij
Wat levert dit op voor de dieren?
bijvoorbeeld: dieronvriendelijke vleesconsumptie daalt

effect op verkopers & consument
Wat verandert er bij verkopers & consument?
bijvoorbeeld: product met misstand verdwijnt uit schap

output
Wat leveren de activiteiten op?
bijvoorbeeld: aantal kijkers tv-programma over misstand

Scorekaart
We hechten zeer veel waarde aan
het behalen van concrete, meetniveau
activiteiten
bare resultaten. Daarom is de
rest van het bestuursverslag
Hoe worden de middelen ingezet?
bijvoorbeeld: onderzoek naar een misstand
ingericht volgens de opbouw
van onze scorekaart (§B3).
Zo kunt u in één oogopslag zien wat we dit jaar
niveau
input
hebben bereikt (§B2)
Wat is er nodig om het werk goed te doen?
en wat we in 2015
bijvoorbeeld: giften van donateurs
van plan zijn (§B4).

4

5

CHAMP

thod

Charity Assessment Me
of Performance
(zie ook §C1.6)
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HOOFDSTUK B: B2 RESULTATEN 2014

20
14

niveau

5

B2 resultaten 2014
input

4

Wat is er nodig om het werk goed te doen?

Als de organisatie haar werk goed wil doen, moet
aan de juiste voorwaarden worden voldaan. Denk
hierbij niet alleen aan voldoende bekendheid van
de stichting, steun van donateurs en natuurlijk de
financiële stand van zaken, maar ook aan de kwaliteit van het personeel en het bestuur.
In 2014 kende 88% van alle Nederlanders Wakker Dier:
een stijging van 8% in vergelijking met 2013 en een direct
gevolg van onze succesvolle campagnes. Naast een hoge
naamsbekendheid is ook ons imago belangrijk, want de
geloofwaardigheid van de afzender bepaalt de kracht van
de boodschap. Inmiddels vindt 52% van de Nederlandse
bevolking ons vasthoudend, waakzaam en vooroplopend.
Ondanks de economische stagnatie groeide het aantal
donateurs met 1.600 en kwam einde jaar uit op 32.100.
Ook steeg de gemiddelde jaarbijdrage met ruim 7% tot
57 euro. Het percentage doorlopende machtigingen
– een belangrijk teken van structurele betrokkenheid –
daalde licht en kwam uit op 65%. Veel instromers startten
het afgelopen jaar met een losse gift en dat drukte het
machtigingspercentage.

10

niveau

De baten stegen met 27%, mede gevoed door de eenmalige bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, en
kwamen uit op ruim 2,6 miljoen euro: 0,6 miljoen euro
hoger dan begroot. De groei in donaties bedroeg 13%.
Behoudens een beperkte continuïteitsreserve (0,8 miljoen
euro), potten we geen gelden op.
Het bestuur verwelkomde een nieuw lid en komt hiermee
op 6 bestuursleden. De voorzitter is met algemene stemmen herbenoemd voor een laatste periode van 3 jaar.
Het kantoorteam is uitgebreid met een extra campaigner
met ruime ervaring in de dagbladpers. Ook dit jaar was er
geen verloop. Mede hierdoor staat er een sterk team met
een goede opleiding en veel ervaring. Het ziekteverzuim
kwam uit op 0,3%.

INPUT
ekendheid
`` 88% naamsb
akker Dier
sitief imago W
`` 52% NL: po
teurs
`` 32.100 dona
(€ 2,6 miljoen)
`` baten +27%

niveau

5

activiteiten
Hoe worden de middelen ingezet?

Hier vindt u welke activiteiten we met de beschikbare middelen hebben ondernomen. Denk hierbij
onder andere aan onderzoek, persberichten, reclamespotjes, e-mailnieuwsbrieven maar ook aan
fondsenwerving en infrastructuur op kantoor.
We gaven dit jaar bijna 2,4 miljoen euro uit. 75% werd besteed aan een beter leven voor de dieren in de vee-industrie. Daarnaast kozen we ervoor om 20% te investeren in
fondsenwerving, omdat we het belangrijk vinden om te
groeien. We gaven 5% uit aan beheer en administratie,
een beperkt en keurig percentage: bij ons geen hoge salarissen of een duur kantoor.

HOOFDSTUK B: B2 RESULTATEN 2014

niveau

3

We brachten dit jaar 52 persberichten uit, vergelijkbaar
met vorig jaar. Vaak ging het over bedrijven die nog plofkip of vlees van industrievarkens verkopen. Maar ook
over A-merken die nog ‘stiekem’ kooieieren verwerken in
hun producten. Ook brachten we regelmatig onderzoek
naar buiten, bijvoorbeeld over resistente bacteriën op
kweekvis en voerden we een juridische procedure tegen
de misleidende flopkip van AH.
Verder zetten we 2 tv-spots, 14 radiocommercials, een
poster voor buitenreclame en een dagbladadvertentie in.
Bijna allemaal over bedrijven die nog dierenleed verkopen. We verstuurden 78 e-mailnieuwsbrieven en waren
zeer actief op Facebook en Twitter.

ACTIVITEITEN
: € 2,4 miljoen
`` bestedingen
en
hten/onderzoek
`` 52 persberic
ts, 2 tv-spots
`` 14 radiospo
uwsbrieven
`` 78 e-mailnie

niveau

4

output
Wat leveren de activiteiten op?

Hoeveel mensen hebben we via de pers bereikt?
Hoe vaak zag men onze reclameboodschappen
voorbij komen? Zo krijgen we een beeld van het
aantal ‘wakkerschudmomenten’.
Nog nooit bereikten we met onze onderzoeken en persberichten zoveel tv-kijkers als dit jaar (43 miljoen). Het
vorige record stond op 28 miljoen. Ook verschenen er
allerhande artikelen in de geschreven pers met een waarde van 7,0 miljoen euro. Het aantal internetvermeldingen
blijft groeien en kwam uit op 7.800. Prima resultaten
waar we erg trots op zijn.

Met reclame hadden we eveneens een fors bereik. Op
tv realiseerden we 615 GRP’s, wat betekent dat de
Nederlander gemiddeld 6 keer een boodschap over de
vee-industrie voorbij zag komen. Op de radio – ons belangrijkste medium – lag dit cijfer zelfs ruim 8 keer zo
hoog.
Het aantal fans op Facebook groeide met 60% en kwam
uit op ruim 81.000 volgers. Het aantal online abonnees
op onze e-mailnieuwsbrieven groeide van 85.000 naar
109.000. Ook de website deed het goed met 723.000
unieke bezoekers (+41%).

OUTPUT
-kijkers
`` 43 miljoen tv
en
print: € 7 miljo
`` perswaarde
-/radioreclame
`` frequente tv
sitebezoekers
`` 723.000 web

niveau

3
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HOOFDSTUK B: B2 RESULTATEN 2014 (VERVOLG)

20
14

niveau

2

B2 resultaten 2014 (vervolg)
effect op verkopers & consument

1

Wat verandert er bij verkopers & consument?

Alleen als verkopers diervriendelijkere producten
aanbieden en mensen hun voedingsgedrag aanpassen, krijgen de dieren in de vee-industrie een
beter leven. Daarom meten we welke supermarkten, A-merken en consumenten diervriendelijke
stappen zetten.
Dit jaar stond een belangrijke doorbraak centraal: supermarkt Jumbo stapt van de plofkip af. Hierdoor krijgen
jaarlijks 20 miljoen kippen een aanmerkelijk beter leven.
Ook beloofden 12 A-merken om te stoppen met vlees
van industrievarkens. En schakelden 17 bedrijven om van
kooieieren naar diervriendelijkere varianten. In het totaal
kwamen we uit op 42 ‘omschakelaars’: een record!

12

niveau

Het percentage vegetariërs en flexitariërs bleef tezamen
ongeveer gelijk op 62%, na forse stijgingen in de jaren
daarvoor. Inmiddels is 35% van de Nederlandse bevolking het niet alleen eens met onze doelstelling (een einde
aan de vee-industrie), maar vindt dit ook een belangrijk
maatschappelijk thema: een reflectie van een fors draagvlak voor onze missie. Ook geven steeds meer consumenten (34%) aan dat informatie van Wakker Dier een
(belangrijke) rol speelt bij hun meningsvorming over de
vee-industrie.

ONSUMENT
KOPERS & C
R
E
V
P
O
T
C
E
EFF
en
akelde bedrijv
`` 42 omgesch
niveau
- of vegetariër
`` 62% NL flexi
trie
af van vee-indus
`` 35% NL wil
angrijk bij oor`` 34% WD bel
e-industrie
		 deel over ve

2

effect op dieren & maatschappij
Wat levert dit op voor de dieren?

Hier gaat het om: een beter leven voor de dieren in
de vee-industrie. We bepalen de voortgang op onze
missie aan de hand van de Nederlandse vleesconsumptie en welk deel hiervan een meer diervriendelijk karakter krijgt. Ook meten we als neveneffect het totaal aantal dieren in de Nederlandse
vee-industrie.
De vleesconsumptie daalde dit jaar naar schatting met
1%. Hiermee komen we uit op 81 kg per hoofd van de
bevolking (2010: 86 kg). Het aandeel met een welzijnskeurmerk steeg tot 11%. Nog steeds een bescheiden
aandeel, maar wel een ontwikkeling in de goede richting
en een beter leven voor ongeveer 16 miljoen dieren.
Bij deze ontwikkelingen speelt niet alleen de aandacht
voor dierenwelzijn een rol, maar ook zorgen over bijvoorbeeld antibioticagebruik en milieu. Bovendien zetten ook
andere goede doelen, zoals de Dierenbescherming, zich
in voor de dieren in de vee-industrie. Met andere woorden: we dragen ons steentje bij, maar zijn natuurlijk onderdeel van een bredere beweging.

HOOFDSTUK B: B2 RESULTATEN 2014 (VERVOLG)

In 2014 stonden plofkip en
supermarkten centraal
Helaas neemt het aantal dieren dat in ons land wordt geslacht de laatste jaren alleen maar toe; in 2014 ging het
naar schatting om 580 miljoen dieren. Een onvoorstelbaar aantal waarop we voor een groot deel nog geen
invloed hebben, omdat er steeds meer industrievlees
wordt geëxporteerd. Wakker Dier is (vooralsnog) een kleine partij en focust zich op de Nederlandse consumptie.
Dat zijn al zo’n 150 miljoen dieren per jaar. Export komt
later.

PPIJ
& MAATSCHA
N
E
R
IE
D
P
O
EFFECT
eesconsumptie
`` 1% daling vl
niveau
er Leven: 11%
`` aandeel Bet
leven
eren een beter
`` 16 miljoen di
dieren naar
`` 580 miljoen
slacht

Deze ‘Wordle’ geeft weer welke woorden het vaakst werden gebruikt in onze persberichten in 2014.

BRON: WORDLE.NET & WAKKERDIER.NL
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HOOFDSTUK B: B2 RESULTATEN 2014 (VERVOLG)

DOELSTELLING
r
Wakker Die

In 2030 is de consumptie van vlees in Nederland met 1/4
gedaald en heeft dit altijd minimaal 1 Beter Leven ster

B3 scorekaart Wakker Dier
plan
2015

gerealiseerd
2014

plan
2014

gerealiseerd
2013

doelstelling

73%

75%

69%

75%

fondsenwerving

21%

20%

24%

19%

Als % van lasten. Bron: Wakker Dier

beheer & administratie

6%

5%

7%

6%

Als % van lasten. Bron: Wakker Dier

90%

88%

88%

88%

Totaal inclusief geholpen. Bron: 2-jaarlijks marktonderzoek

55%

52%

52%

52%

Topboxen. Bron: 2-jaarlijks marktonderzoek

aantal donateurs

32.500

32.124

34.000

30.523

Gift in het afgelopen jaar. Bron: Wakker Dier

gemiddelde jaarbijdrage

€ 60,34

€ 56,98

€ 54,25

€ 53,12

71%

65%

75%

67%

€ 2.188.000

€ 2.611.000

€ 2.036.000

€ 2.056.000

niveau

4

activiteiten

Activiteiten

Hoe worden de middelen ingezet?

Lasten

niveau

5

Als % van lasten. Bron: Wakker Dier

input
Wat is er nodig om het werk goed te doen?

Wakker Dier als merk
naamsbekendheid
Waardering Wakker Dier
vasthoudend/waakzaam/vooroplopend
Donateurs en fondsenwerving

percentage donateurs op machtiging

Excl. nalatenschappen. Bron: Wakker Dier
Per einde jaar. Bron: Wakker Dier

Financiën
baten

14

Bron: boekhouding Wakker Dier
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B3 scorekaart Wakker Dier (vervolg)
plan
2015

niveau

1

gerealiseerd
2014

plan
2014

gerealiseerd
2013

effect op dieren & maatschappij

Effect op dieren & maatschappij

Wat levert dit op voor de dieren?

Nederlandse consumptie
vleesconsumptie per hoofd van de bevolking

79,5 kg

81,0 kg

81,0 kg

81,9 kg

deel vleesconsumptie met welzijnskeurmerk

13%

11%

11%

10%

635 miljoen

580 miljoen

580 miljoen

566 miljoen

Op jaarbasis. Bron: CBS/PVE (publicatie Vee, vlees en eieren in NL)
Bron: Monitor duurzaam voedsel; schatting Wakker Dier

Neveneffect
aantal dieren per jaar naar slacht in Nederland

niveau

2

Bron: CBS aantal slachtingen; schatting Wakker Dier

effect op verkopers & consument

Effect op verkopers & consument

Wat verandert er bij verkopers & consument?

Consument
flexitariërs + vegetariërs als % NL bevolking

65%

62%

62%

62%

0-5x per week vlees. Bron: 2-jaarlijks marktonderzoek

eens met doelstelling Wakker Dier (WD)

39%

35%

35%

35%

Eens met doelstelling Wakker Dier en in enige mate belangrijk

WD belangrijk bij oordeel over vee-industrie

36%

34%

34%

34%

Onder de NL bevolking. Bron: 2-jaarlijks marktonderzoek

7

42

15

7

25 miljoen

43,0 miljoen

20 miljoen

25,3 miljoen

€ 6,0 miljoen

€ 7,0 miljoen

€ 5,0 miljoen

€ 7,5 miljoen

8.000

7.829

7.000

6.785

Cumulatief aantal meldingen op internet zonder social media. Bron: Clip-It

GRP’s tv

1.200

615

600

1.260

GRP: gem. contactfreq. * % bereik binnen doelgroep (NL 13+). Bron: mediabureau Zigt

GRP’s radio

2.000

5.112

2.000

2.559

GRP: gem. contactfreq. * % bereik binnen doelgroep (NL 13+). Bron: mediabureau Zigt

Handel en industrie
aantal omschakelingen t.g.v. company campaigning

niveau

3

Output

Bron: Wakker Dier

output
Wat leveren de activiteiten op?

Persbereik
tv
gedrukte perswaarde door free publicity
internetvermeldingen

Cumulatief bereik (aantal kijkers landelijk) Bron: Kijk- en luistercijfers
Bron: knipseldienst

Reclamebereik

15
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20
15

niveau

5

B4 plannen 2015
input

4

Wat is er nodig om het werk goed te doen?

Als de organisatie haar werk goed wil doen, moet
ze aan de juiste voorwaarden voldoen. Denk hierbij onder andere aan voldoende bekendheid van de
stichting, steun van donateurs en natuurlijk de financiële stand van zaken, maar ook aan de kwaliteit van het personeel en het bestuur.
We rekenen erop dat we naamsbekendheid met een
sterk publiciteitsprogramma licht kunnen verhogen tot
90%. Met diepgravend en impactvol onderzoek verwachten we het percentage van de Nederlandse bevolking dat
ons beoordeelt als waakzaam, vasthoudend en vooroplopend, verder te verhogen tot 55%.
We zetten in op een beperkte stijging van het aantal donateurs (+1%) waarmee we einde jaar op 32.500 zouden
uitkomen. Tegelijkertijd willen we het gemiddeld jaarbedrag verder verhogen tot ruim 60 euro (+6%). Daarnaast
zullen we investeren om het percentage donateurs op
machtiging verder te verhogen tot 71% (2014: 65%). Het
behalen van deze doelen hangt voor een belangrijk deel
af van de succesvolle implementatie van – voor ons nieuwe – geïntegreerde fondsenwervende acties, waarbij we
gebruikmaken van professioneel ontwikkelde geefproposities die we in meerdere kanalen inzetten.
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niveau

We verwachten dat de baten uitkomen op 2,2 miljoen
euro; 16% lager dan 2014. Enerzijds verwachten we een
stijging van de baten uit donaties en schenkingen met
10%, maar dit wordt meer dan teniet gedaan door het
wegvallen van de eenmalige gift van 0,5 miljoen euro van
de Nationale Postcode Loterij.
Het bestuur wil haar gelederen met één of twee leden
versterken. Er staan geen personele veranderingen op
kantoor gepland.
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activiteiten
Hoe worden de middelen ingezet?

Hier vindt u welke activiteiten we met de beschikbare middelen hebben ondernomen. Denk hierbij
onder andere aan onderzoek, persberichten, reclamespotjes, e-mailnieuwsbrieven maar ook aan
fondsenwerving en infrastructuur op kantoor.
Het budget komt uit op 2,4 miljoen euro. 73% wordt besteed aan een beter leven voor de dieren in de vee-industrie. We investeren 21% in fondsenwerving, omdat we het
belangrijk vinden om de geplande groei in donaties en
schenkingen daadwerkelijk te realiseren. We verwachten
6% uit te geven aan beheer en administratie. Dit is 1%
meer dan vorig jaar, omdat het budget in 2015 wat lager
uitkomt waardoor het percentage oploopt.
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3

We brengen naar verwachting z’n 50 persberichten en
15 verschillende reclameboodschappen naar buiten. We
maken hierbij gebruik van rapporten, onderzoek en juridische procedures om bedrijven aan te spreken en heel
Nederland wakker te schudden. Verder versturen we
meer dan 75 e-mailnieuwsbrieven en zijn we volop actief
op Facebook en Twitter.
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output
Wat leveren de activiteiten op?

Hoeveel mensen verwachten we via de pers te
bereiken? Hoe vaak ziet men onze reclameboodschappen voorbij komen? Zo krijgen we een beeld
van het aantal ‘wakkerschudmomenten’.
We streven er in 2015 naar om 25 miljoen tv-kijkers te
bereiken met onze onderzoeken en persberichten. In de
geschreven pers willen we uitkomen op een perswaarde
van 6 miljoen euro. Deze cijfers zijn lager dan in 2014
omdat we toen volop profiteerden van een groot aantal
bedrijven dat omschakelde en de commotie rond kweekvis. We verwachten wel een lichte stijging in het aantal internetmeldingen (+2%), omdat dit medium snel in belang
toeneemt.

We verwachten het aantal fans op Facebook tot 100.000
te kunnen uitbreiden. Daarnaast zetten we ons in om het
aantal abonnees op onze e-mailnieuwsbrieven te verhogen naar 125.000. We verwachten dat het websitebezoek wat terugloopt als gevolg van de lagere doelen in
tv- en persbereik.
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3

In reclame ligt de nadruk op de inzet van radio met een
bereik van 2.000 GRP’s, hetgeen betekent dat een gemiddelde Nederlander zo’n 20 keer per jaar een reclameboodschap over de vee-industrie voorbij hoort komen.
Op tv mikken we op een meer bescheiden bereik van
1.200 GRP’s. Daarnaast zullen we meer experimenteren
met andere mediatypes.
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B4 plannen 2015 (vervolg)
effect op verkopers & consument

1

Wat verandert er bij verkopers & consument?

Alleen als verkopers diervriendelijkere producten
aanbieden en mensen hun voedingsgedrag aanpassen, krijgen de dieren in de vee-industrie een
beter leven. Daarom meten we welke supermarkten, A-merken en consumenten diervriendelijke
stappen zetten.
Nu Jumbo is overgestapt naar een betere kip, spreken
we andere supermarkten aan om dit goede voorbeeld te
volgen en om te schakelen naar kip met een Beter Leven
ster. Ook gaan we aan de slag om een einde te maken
aan kiloknallers en Liegebeesten, die het met dierenwelzijn niet zo nauw nemen. We zetten ons in om minimaal
7 bedrijven te laten overschakelen naar diervriendelijkere productvarianten. Een aanmerkelijk lager cijfer dan in
2014, omdat veel ‘laaghangend fruit’ al is omgeschakeld.
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niveau

Met alle aanhoudende media-aandacht gaan we uit
van een lichte stijging in het percentage flexi- en vegetariërs tot 65%. We verwachten dat het percentage
Nederlanders dat het eens is met onze doelstelling (een
einde aan de vee-industrie) en dit een belangrijk thema
vindt ook dit jaar weer toeneemt en uitkomt op 39%. En
dat steeds meer consumenten (36%) aangeven dat informatie van Wakker Dier een (belangrijke) rol speelt bij hun
meningsvorming over de vee-industrie.
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effect op dieren & maatschappij
Wat levert dit op voor de dieren?

Hier gaat het om: een beter leven voor de dieren in
de vee-industrie. We bepalen de voortgang op onze
missie aan de hand van de Nederlandse vleesconsumptie en welk deel hiervan een meer diervriendelijk karakter krijgt. Ook meten we als neveneffect het totaal aantal dieren in de Nederlandse
vee-industrie.
Steeds meer mensen passen hun voedingspatroon aan
en we verwachten dat dit in 2015 leidt tot een verdere
daling van de vleesconsumptie. We schatten dit op basis
van de historische cijfers in op ruim 1%, waarmee het gemiddelde uitkomt op 80 kg per hoofd van de bevolking.
Omdat het aanbod van diervriendelijkere producten blijft
toenemen, verwachten wij dat het aandeel van vlees met
minimaal 1 Beter Leven ster van de Dierenbescherming
tot 13% zal stijgen. Dit is 2% hoger dan verwacht in 2014
en betekent een beter leven voor bijna 19 miljoen dieren.
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Helaas neemt het aantal in ons land geslachte dieren
de laatste jaren alleen maar toe, omdat er steeds meer
industrievlees wordt geëxporteerd. Naar verwachting
gaat het dit jaar in Nederland om zo’n 635 miljoen dieren. Een onvoorstelbaar aantal waar we voor een groot
deel (lees: export) nog geen invloed op hebben. Wakker
Dier is (vooralsnog) een kleine partij en focust zich op de
Nederlandse consumptie. Dat zijn al meer dan 150 miljoen dieren per jaar. Export komt later.
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Ons doel voor 2015: niet alleen Jumbo, maar ook alle andere supermarkten plofkip-vrij.

FOTO: WAKKER DIER
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B

verantwoordingsverklaring

B5 verantwoordingsverklaring van het bestuur
Uitgangspunten
Het bestuur onderschrijft de principes van de Code Goed
Bestuur voor Goede Doelen. De uitgangspunten van deze
code zijn:
``Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’
(vaststellen of goedkeuren van plannen, en het kritisch
volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk
gescheiden te zijn van het ‘besturen’ dan wel van de
‘uitvoering’.
``De instelling dient continu te werken aan een optimale
besteding van middelen, zodat effectief en doelmatig
gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling.
``De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen,
vragen en klachten.
In deze verklaring zetten we uiteen hoe de code binnen
Wakker Dier is geïmplementeerd.
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BESTUUR
toezicht houden

DIRECTEUR
besturen

Functiescheiding
Binnen Wakker Dier wordt – conform de Code Goed
Bestuur voor Goede Doelen – de volgende functiescheiding aangehouden:
``Bestuur:
toezicht houden
``Directeur:
besturen
``Medewerkers: uitvoeren
Zoals uitgewerkt in §C5.2 leidt deze functiescheiding
tot een voor het bestuur en de directeur bevredigende
rolverdeling, die formeel is vastgelegd in het bestuursreglement en directiestatuut. Hierdoor kan het bestuur
zich beperken tot het vaststellen van de hoofdlijnen van
het beleid, het ‘op afstand’ toezicht houden op de realisatie van het geaccordeerde beleid en het afleggen van
verantwoording.

MEDEWERKERS
uitvoeren

In §C5.3 zetten we uiteen hoe het bestuur zorg draagt
voor een optimale bestuurssamenstelling en welke maatregelen er zijn getroffen om belangverstrengeling, belangenconflicten en onverenigbaarheid van functies te
voorkomen. Hier staat eveneens omschreven hoe het
bestuur haar functioneren – ook op het punt van functiescheiding – formeel evalueert. Het functioneren van de
directeur wordt jaarlijks schriftelijk geëvalueerd door de
voorzitter en de secretaris, met input van de overige bestuursleden en diverse kantoormedewerkers. Het schriftelijk verslag wordt met de directeur en daarna in de bestuursvergadering besproken.
De bestuursagenda is opgebouwd rond de hoofdtaken
van het bestuur: beleid bepalen, toezicht houden en verantwoording afleggen (zie ook §C5.3).
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Wakker Dier

Optimalisatie van de bestedingen
Een optimale, effectieve inzet van de middelen is de centrale leidraad bij ons handelen. Op basis van de CHAMPscorekaart zijn er meetbare doelen – prestatie-indicatoren – benoemd op alle relevante gebieden en niveaus.
Jaarlijks evalueert het bestuur welke doelstellingen op de
scorekaart thuishoren en stelt deze waar nodig bij.
Het monitoren en evalueren van de uitvoering activiteiten
en interne processen is verankerd in de planning- en controlcyclus zoals omschreven in §C5.2. Zo kan het bestuur
de plannen toetsen aan de geaccordeerde strategie en
de voortgang beoordelen in het licht van de gewenste
effectiviteit en efficiëntie. Hierbij wordt zij ondersteund
door actuele en gedetailleerde operationele en financiële informatie die in de bestuursvergaderingen wordt besproken. De directeur stuurt de activiteiten voortdurend
bij, om een zo groot mogelijk rendement uit de bestedingen te halen. Aan de hand van formele evaluaties worden leer- en verbeterpunten vastgelegd. Op de jaarlijkse
beleidsdag evalueert het kantoor de activiteiten van het
lopende jaar. Bij het driejaarplan wordt deze evaluatie gezamenlijk met het bestuur uitgevoerd. De uitkomsten dienen als input bij het opstellen van het daaropvolgende
jaarplan.

HANDEL &
INDUSTRIE

belanghebbenden
DIEREN

PERS

BOEREN

BREDE PUBLIEK

OVERHEID

DONATEURS &
SYMPATHISANTEN
DOCENTEN &
JONGEREN

OPINIEMAKERS
MEDIA-EXPLOITANTEN

Omgang met belanghebbenden
Wakker Dier streeft naar een beter leven voor de dieren
in de vee-industrie. Alleen als mensen wakker worden en
hun (consumptie)gedrag aanpassen, zullen deze dieren
het beter krijgen. Dit betekent dat omgang en communicatie met belanghebbenden de essentie van ons werk is.
Hierbij laten we ons leiden door de uitgangspunten van
onze gedragscode: respect, openheid, betrouwbaarheid
en kwaliteit. Bij het voeren van campagnes zijn in onze
code Verantwoord Campagnevoeren een aantal aanvullende regels vastgelegd. Verder kan elke belanghebbende zich beroepen op onze klachtenprocedure. Meer hierover in §C2.2.

Dit betekent overigens niet dat wij met alle stakeholders
een goede relatie nastreven. Bij sommige campagnes is
er sprake van confrontatie met partijen die grote economische belangen in de vee-industrie hebben. Dit roept
soms forse spanningen op, die wij uitdrukkelijk niet uit de
weg gaan. Wel zijn wij bereid tot dialoog, maar niet onder
de voorwaarde dat we onze campagnes opschorten.
Omdat wij zoveel belang hechten aan omgang met belanghebbenden, hebben wij geheel §C2 hieraan gewijd.
Hierin beschrijven we wie onze belanghebbenden zijn en
hoe wij omgaan met informatieverstrekking. Tot slot lichten we in dit hoofdstuk toe hoe wij de dialoog aangaan en
feedback zoeken, waarbij we gebruikmaken van diverse
instrumenten zoals marktonderzoek, publicaties en informele gesprekken.
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missie

Wat ging er mis?
Na de voedselschaarste in de Tweede Wereldoorlog moesten vlees en andere dierlijke producten goedkoop en in
grote hoeveelheden worden geproduceerd. Om dit te bereiken wordt de veehouderij steeds verder geïntensiveerd
en worden dieren als levenloze producten behandeld.

Supermarkten hebben vlees gedegradeerd tot een stuntartikel om klanten mee naar de winkel te lokken. Zo is de
prijs van een kilo kipfilet in de aanbieding soms lager dan
die van een kilo groente of luxe kattenvoer. Hierdoor hebben diervriendelijke alternatieven geen schijn van kans.
Ze zijn al gauw ‘te duur’.

…tot stuntartikel om klanten de winkels in te lokken.

FOTO: WAKKER DIER

1.1 inleiding

Inmiddels gaan in de Nederlandse vee-industrie elke dag
meer dan anderhalf miljoen dieren (!) naar de slacht. Bijna
nooit konden ze naar buiten om te wroeten of te scharrelen; zij leidden een leven vol leed en verveling in een
krappe wereld van beton en staal. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, worden er massaal ingrepen
gepleegd die bij huisdieren als grove dierenmishandeling
zouden worden bestempeld.

…naar industriële productie in een wereld van beton en staal…

FOTO: WAKKER DIER

Van “Nooit meer honger!” na de Tweede Wereldoorlog…

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM / WAKKER DIER

De lage prijzen in de winkel worden afgewenteld op de
boer, die steeds goedkoper moet produceren. Alleen met
schaalvergroting (de megastal) kan hij het hoofd nog boven water houden. Uiteindelijk betalen de dieren – maar
ook vaak milieu en mensen – hiervoor de prijs.

Interne en externe analyse
Alleen met een goed plan kunnen we een eind maken aan
deze wantoestanden. Als eerste stap vereist dit een uitgebreide interne en externe analyse, die door de medewerkers gezamenlijk wordt opgesteld (zie volgende pagina).
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sterktes

zwaktes

I [AANGEPAST]Onze campagnestrategie
werkt. Met relatief bescheiden middelen
wordt er veel bereikt. Focus speelt hierbij
een doorslaggevende rol. We concentreren
ons op company campaigning, wakker
schudden en onze rol als reclamewaakhond.

I [NIEUW]Wij voeren gelijktijdig diverse campagnes, waarbij bedrijven over verschillende onderwerpen benaderd worden. Dit kan
tot verwarring of irritatie leiden.

II [NIEUW]Wij verbinden ons niet aan andere
organisaties of bedrijven. Hierdoor zijn wij
vrij om altijd onze eigen koers te varen en
kunnen zo zeer slagvaardig opereren.
III [ONGEWIJZIGD]Veel van onze stakeholders
zien ons als een professionele en betrouwbare partij waarmee men rekening dient
te houden. Men is niet altijd blij met onze
campagnes, maar de feiten kloppen.
IV [ONGEWIJZIGD]Er staat een stevig en
hecht team dat creatief en slagvaardig
opereert en goed werk aflevert.
V [NIEUW]De verslaglegging van Wakker Dier
is zeer transparant, hetgeen door het Nederlandse Donateurspanel als belangrijkste
factor bij het vertrouwen in een goed doel
wordt aangewezen.
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kansen

bedreigingen

I [ONGEWIJZIGD]Er is groeiende aandacht
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), waaronder dierenwelzijn.
Hierdoor staan meer bedrijven open voor
een diervriendelijker beleid.

I [ONGEWIJZIGD]Hoewel we veel aandacht
generen voor onze doelstelling, leven er nog
steeds zeer veel dieren in Nederland onder
erbarmelijke omstandigheden. De vee-industrie verbetert minimaal en te langzaam.

II [ONGEWIJZIGD]Het merendeel van de
producten uit de Nederlandse vee-industrie
is bestemd voor de export (bron: PVE).
Onze strategie richt zich op de 25% die in
Nederland wordt verkocht. Aan de overige
75% kunnen we nu nog weinig doen, omdat
we geen directe invloed hebben in de
landen waar dit wordt verkocht.

II [ONGEWIJZIGD]Nu de publieke discussie
over de consequenties van goedkoop
vlees goed op gang komt, verschijnen er
bondgenoten ten tonele, zoals boeren die
Wakker Dier goed gezind zijn. Dit biedt
kansen om een bredere beweging op gang
te brengen.

II [ONGEWIJZIGD]Verkeerd uitgewerkte ‘successen’ kunnen contraproductief werken.
Denk aan varkens die hun staartje mogen
houden terwijl de stalsystemen niet worden
aangepast, hetgeen tot staartbijten en
verwondingen kan leiden. Of vee-industrie
die naar het buitenland wordt verplaatst.

III [NIEUW]Er is maar in beperkte mate
betrouwbaar en onafhankelijk onderzoek
beschikbaar naar het welzijn van de dieren
in de vee-industrie.

III [ONGEWIJZIGD]Voedselschandalen vormen
een thema dat veel consumenten aanspreekt. Dit biedt goede aanknopingspunten voor onze campagnes.

IV [NIEUW]De fondsenwervende methodes
die we nu inzetten, kunnen we onvoldoende
opschalen om aanhoudende, significante
groei in aantallen donateurs te bewerkstelligen.

IV [NIEUW]We hebben een zodanig effectieve
reputatie opgebouwd, dat veel bedrijven
op ons verzoek gelijk omschakelen zodat
een relatief dure publiekscampagne niet
noodzakelijk is.

III [NIEUW]Wakker Dier richt zich op bedrijven, met name retail en A-merken. Zo
beïnvloeden we het aanbod dat in de winkel
ligt. Maar bedrijven zullen hier niet aan
meewerken als consumenten de diervriendelijkere producten laten liggen.

V [ONGEWIJZIGD]Wakker Dier kiest voor
werken met een compact team. Dit maakt
ons afhankelijk van een beperkt aantal sleutelfunctionarissen. Bij onverwacht vertrek
van werknemers kan de effectiviteit in het
gedrang komen.

V [NIEUW]Kennismaking met de Nationale
Postcode Loterij opende nieuwe deuren en
gaf toegang tot extra financiële middelen.

In het blauw is
hoe de
aangegeven of en
gd ten
teksten zijn gewijzi
.
opzichte van 2013

IV [ONGEWIJZIGD]De plofkip-campagne
loopt tweeënhalf jaar, men is ondertussen
bekend met onze boodschap. Het risico
bestaat dat betrokkenen niet meer in actie
komen indien wij dit op dezelfde manier
onder de aandacht blijven brengen.
V [AANGEPAST]Het consumentenvertrouwen
in goede doelen is kwetsbaar voor berichtgeving in de media over directiebeloningen,
onduidelijke vormen van fondsenwerving en
inefficiënte bestedingen.
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1.2 doelstelling, strategie en beleid

ker Dier
De droom van Wvoak
or alle dieren.
een dierwaardig leven

Visie en missie
De statutaire doelstelling van de stichting luidt: “het bevorderen van het welzijn en de rechtspositie van landbouwhuisdieren, het bestrijden van de bio-industrie en het
stimuleren van een mens-, dier- en milieuvriendelijke veeteelt.” In onze visie hebben alle dieren in de vee-industrie
recht op een dierwaardig leven met volop ruimte voor natuurlijk gedrag.

``Professionele omgang met belanghebbenden.
``Campagnefocus op een beter winkelaanbod en vergroting van maatschappelijk draagvlak.
``Krachtige fondsenwerving voor maximale groei in
middelen.
``Bouwen van een zakelijke, resultaatgerichte organisatie.
``Financieel beleid gericht op maximaal vrij besteedbaar
budget en zo beperkt mogelijke reserve.
``Activiteiten op een maatschappelijk verantwoorde
(MVO) wijze uitvoeren.

We zien het als onze missie om een samenleving te bewerkstelligen waarin ook deze dieren met respect behandeld worden. Te beginnen met de dieren die in Nederland
op ons bord eindigen. Wat dat praktisch voor de dieren
betekent is uitgewerkt in onderstaand kader.

definitie volgens Wakker Dier

Dierwaardig leven
`` Moederzorg voor jonge dieren.
`` Een gezond groeitempo.
`` Geen pijnlijke ingrepen.
`` Voldoende ruimte – binnen en buiten.
`` Een zo natuurlijk mogelijke omgeving.
`` Goede verzorging.
`` Geen internationale veetransporten.
`` Een goede verdoving bij de slacht.

Strategie
Om deze doelstelling te realiseren kiezen wij voor de volgende speerpunten:

Doelstelling
Deze droom kunnen we realiseren door “minder maar beter vlees” te eten. Wij hebben dit vertaald in de volgende
doelstelling:
In 2030 is de consumptie van vlees in
Nederland met 1/4 gedaald en heeft
dit altijd minimaal 1 Beter Leven ster.
Dit betekent dat de jaarconsumptie per persoon in 2030
uitkomt op 65 kg (peiljaar 2010: 86 kg) en dat dit vlees afkomstig is van dieren uit een houderijsysteem dat minimaal
1 Beter Leven ster van de Dierenbescherming draagt.

Beleid
Hierbij nemen wij de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden in acht:
``Een zakelijke en op resultaat gerichte werkwijze.
``Scherp en pittig, eerlijk en betrouwbaar.
``Onafhankelijk en subsidievrij.
``Politiek neutrale opstelling.
``Werken volgens onze gedragscodes en spelregels CBF.
``Fair play met open vizier.
``Verplichtende vormen van samenwerking mijden.
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1.3 werkwijze
De politiek staat vaak machteloos
In Haagse kringen wordt er vaak om verandering geroepen, maar helaas weinig bereikt. De politieke arena is
complex, er zijn veel partijen bij betrokken en het wetgevingsproces is langzaam en onzeker. Ook ontbreekt vaak
de politieke wil vanwege de grote economische belangen. Tot slot is men gebonden aan EU-recht.

Zo moet een vleeskuiken volgens de regels worden gehuisvest op 500 cm2. Dat is nog geen A4’tje. De wetten die er zijn, worden vaak slecht gecontroleerd en door
sommige boeren – om de kosten laag te houden – niet
altijd goed nageleefd. Voor veel diersoorten zijn er in het
geheel geen specifieke welzijnsvoorschriften.

Wie heeft de macht in de keten?
In tegenstelling tot de politiek kan het bedrijfsleven – mits
op de juiste wijze aangespoord – vaak wél snel schakelen
en goede resultaten behalen. Maar eerst dient men goed
te analyseren welke schakel in de keten deze enorme bedrijfstak in beweging kan brengen. Het overzicht hieronder
geeft een duidelijk beeld van de macht en onmacht in de
landbouw- en veeteeltsector.

Vijf inkoopkantoren beslissen over het vlees in het Nederlandse winkelschap.
Speerpunt campagnes

Levensmiddelenfabrikanten

Boeren en
tuinders

1.500
Leveranciers

5

Inkoopkantoren

25
Supermarktformules

De sterke concentratie in de
voedselketen geeft inkoopkantoren
van supermarkten veel macht

De Nederlandse keten voor landbouw- en veeteeltproducten
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7
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Huishoudens

Supermarkten

Consumenten besteden
10 tot 15% van hun
inkomen aan voedsel

16,7
miljoen
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AANTAL KILOKNALLERS
BIJ DE 8 GROOTSTE SUPERMARKTEN

320

* kiloknaller = vleesaanbieding van minder dan € 4,12/kg.
Dit is de gemiddelde kiloprijs van luxe kattenvoer.
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Tegen alle afspraken en beloftes in, stuntten supermarkten
in 2014 meer dan voorheen met industrievlees.

Er zijn in Nederland tienduizenden boerenbedrijven, maar
slechts vijf retail-inkoopkantoren beslissen welke producten in het schap van de supermarkt verschijnen. In werkelijkheid beslist dus een handvol managers over ons vlees.
Zij bepalen wat boeren moeten produceren, tegen zo laag
mogelijke kosten. De consument mag wel kiezen, maar
alleen uit wat er wordt aangeboden En wie kiest er voor
diervriendelijker geproduceerd vlees, als daarnaast plofkip
voor afbraakprijzen hoog opgestapeld in het schap ligt?

Voedingsbedrijven zijn verantwoordelijk
Producten die op een onverantwoorde wijze zijn gemaakt,
horen simpelweg niet in het winkelschap. Via de inkoopcondities kunnen bedrijven hun leveranciers verplichten
om meer aandacht aan dierenwelzijn te besteden. Zij dienen de boer dan wel een betere prijs voor zijn producten
te bieden, zodat hij beter voor de dieren kunnen zorgen.
Het is een kwestie van fairtrade in eigen land.
Daarom richt Wakker Dier zich op supermarkten en
A-merken. Dat dit werkt, bleek al eerder. Bijvoorbeeld
toen de supermarkten stopten met de verkoop van het
zeer dieronvriendelijke legbatterij-ei. Alle klanten stapten
geruisloos over op de wat duurdere scharrelvariant. Er
heeft geen consument of haan naar gekraaid en miljoenen dieren kregen een wat beter leven.

Dankzij Wakker Dier is er in
de Nederlandse supermarkten
geen legbatterij-ei meer te
krijgen en neemt ook het aantal
verwerkte kooieieren fors af.

Met deze aanpak worden vlees en zuivel weer kwaliteitsproducten die wat meer mogen kosten. Dat kan ook,
want deze productcategorie maakt nog maar een schamele 4% uit van de huishoudknip. De impact van een
prijsverhoging op de koopkracht is dus zeer beperkt. En
door er wat minder van te eten, houden we het extra betaalbaar. Dat laatste is ook beter voor onze gezondheid
en het milieu.
Zo kan er op korte termijn aan veel leed een einde worden gemaakt. De dieren kunnen niet wachten tot Den
Haag en Brussel zijn uitgepraat.

dieren in de vee-industrie:

Varkens
Bij een biggetje worden het staartje verwijderd, en soms ook
zijn tandpuntjes en balletjes. Na vier weken wordt hij al bij zijn
moeder weggehaald. Varkens leven zes maanden lang in een hok
zonder stro of ander wroetmateriaal. Elk dier heeft maximaal één
vierkante meter ruimte. Als de varkens gemiddeld 117 kilo wegen,
gaan ze naar het slachthuis. Soms moeten ze daarvoor ruim 20
uur in een volgepropte veewagen.

FOTO: MENNO HERSTEL

aantal
kiloknallers*
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1.4 resultaten en neveneffecten
Werkterrein en werkwijze zijn uniek
Wakker Dier is de enige landelijk bekende organisatie die
zich speciaal richt op deze vergeten groep dieren. Want
een groot deel van de zoogdieren en vogels in ons land
leeft niet als huisdier of in het wild, maar zit verborgen in de
fabrieken van de vee-industrie. Onze inspanningen richten
zich op het verbeteren van het aanbod in de winkel, want
daar wordt over het lot van deze dieren beslist. We doen
maar heel beperkt aan voorlichting: consumenten proberen over te halen terwijl het schap vol ligt met kiloknallers,
werkt veel te langzaam en is budgettair niet erg effectief.
Wij zijn niet bang voor een publiek conflict. Men hoeft niet
ons niet altijd aardig te vinden; als men maar in beweging komt. Een beter leven voor de dieren staat voorop. Innovatief en soms confronterend gebruik van free
publicity en reclame staan centraal in ons werk. Dat is
voor veel bedrijven even wennen: reclame was toch hun
speelterrein?! Andere zaken doen we niet, want focus is
de sleutel tot succes (zie kader).
Samenwerkingsverbanden
Bij onze werkwijze zijn onafhankelijkheid, beweeglijkheid
en snelheid belangrijke randvoorwaarden. Deze zijn het
best gewaarborgd als we snel kunnen schakelen en niet
van derden afhankelijk zijn. We beperken samenwerking
dus bewust tot incidenteel en vrijblijvend overleg. Ook
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alle bestedingen worden zelf uitgevoerd en vereisen dus
geen ingewikkelde samenwerkingsverbanden.
Periodiek hebben we gezamenlijk overleg met
de Dierenbescherming, Varkens in Nood en CIWF
(Compassion in World Farming). Deze organisaties
spannen zich ook in tegen de vee-industrie. We ervaren dit als zeer nuttig, omdat met een beperkt tijdsbeslag snel helder wordt wat er op ons vakgebied
speelt. Op ad hoc basis vindt overleg plaats met diverse andere organisaties, zoals andere goede doelen, de
Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), supermarkten en
A-merkfabrikanten.
Uit deze vormen van overleg vloeien geen verplichtingen
voort.

Resultaten
We schatten dat de vleesconsumptie per hoofd van de
bevolking dit jaar opnieuw met 1% is gedaald en uitkomt
op 81 kg per hoofd van de bevolking (2010: 86 kg). En
dat het aandeel van vlees met een dierwelzijnkeurmerk
is gestegen tot 11%. Nog steeds bescheiden, maar wel
een ontwikkeling in de goede richting en een beter leven
voor ongeveer 16 miljoen dieren.
Bij deze ontwikkelingen speelt niet alleen de aandacht
voor dierenwelzijn een rol, maar ook zorgen over bijvoorbeeld antibioticagebruik en milieu. Bovendien zetten ook
andere goede doelen, zoals de Dierenbescherming, zich
in voor de dieren in de vee-industrie. Met andere woorden: we dragen ons steentje bij, maar we zijn onderdeel
van een bredere beweging.

De werkwijze van Wakker Dier

Wat doen we niet?
`` Wij hebben geen verstand van alle dieren, maar wel van dieren in de vee-industrie.
`` Wij redden geen individuele dieren. Dierennoodhulp doen anderen.
`` Wij richten ons (nog) niet op het buitenland. Eerst ons land op orde.
`` Wij bedrijven geen demagogie. De feiten zijn erg genoeg.
`` Wij doen niet mee aan eindeloos overleg dat geen resultaten oplevert.
`` Wij werken niet mee aan lokale initiatieven, maar doen alleen landelijke campagnes.
`` Wij willen niet terug naar vroeger, maar naar een eerlijker toekomst.
`` Wij vinden dat duurzame oplossingen niet ten koste mogen gaan van dierenwelzijn.
`` Wij streven niet naar 100% vegetarisch, maar naar minder en diervriendelijker geproduceerd vlees.

HOOFDSTUK 1: MISSIE | RISICOMANAGEMENT

GESCHAT AANTAL DIEREN IN DE VEE-INDUSTRIE MET EEN BETER LEVEN
MINIMAAL 1 BETER LEVEN STER INCLUSIEF BIOLOGISCH

1.5 risicomanagement

BRON: SCHATTING WAKKER DIER OBV DIVERSE BRONNEN (CBS, DB, PVE)

16 mln

14 mln

12 mln

10 mln

8 mln

6 mln

4 mln

2 mln

0
2007

2008

2009

Neveneffecten
De samenleving vraagt steeds vaker aan goede doelen om neveneffecten van hun werkzaamheden in kaart
te brengen. Gezien onze beperkte omvang brengen we
één neveneffect – het aantal in Nederland gehouden landbouwhuisdieren – kwantitatief in kaart, de andere neveneffecten zijn alleen kwalitatief uitgewerkt op onze website.
http://www.wakkerdier.nl/over-wakker-dier/missie/neveneffecten

2010

2011
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[NEGATIEF] Het aantal dieren dat in ons land wordt geslacht neemt de laatste jaren toe, omdat er steeds meer
vlees wordt geëxporteerd. In 2014 ging het naar schatting om ongeveer 580 miljoen dieren. Een onvoorstelbaar
aantal, waar we voor een groot deel (driekwart is export)
nog geen invloed op hebben. Wakker Dier is (vooralsnog) een kleine partij en focust zich op de Nederlandse
consumptie. Dat zijn al zo’n 150 miljoen dieren per jaar.
Export komt later.

Achtergrond en aanpak
Wakker Dier werkt met een multidisciplinair team dat periodiek onze risico’s in kaart brengt, identificeert welke
maatregelen er al getroffen zijn en welke aanvullende acties noodzakelijk zijn. Het team, bestaande uit twee bestuursleden, onze advocaat, twee kantoormedewerkers
en de directeur, komt om de twee jaar bij elkaar. In het
tussenliggende jaar – zo ook in 2014 – wordt deze exercitie schriftelijk uitgevoerd. Er zijn dit jaar geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.
Daarnaast werkt het kantoor met een risicochecklist,
waarmee jaarlijks wordt gecontroleerd of de afgesproken
maatregelen worden nageleefd en of alle procedures en
protocollen nog up-to-date zijn. Deze controle is vastgelegd in de activiteitenkalender en is afgerond in het tweede kwartaal van 2014. Er zijn hierbij geen bijzonderheden gevonden.

Met goedkoop vlees lokken supermarkten consumenten de
winkels in. Maar voor goedkoop vlees betalen dieren de prijs.

29

HOOFDSTUK 1: MISSIE | RISICOMANAGEMENT

Externe risico’s en onze antwoorden
Onze definitie: risico’s die om ons heen kunnen optreden,
en het bereiken van onze doelstellingen lastiger maken.
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Veel aandacht, weinig verandering
Wakker Dier genereert veel aandacht voor het
leed van de dieren in de vee-industrie. Maar
betaalt de media-aandacht zich ook uit in betere omstandigheden voor de dieren? Zo ligt er na veel
media aandacht voor het leed van de plofkip een slap
plan van de supermarkten om ‘De Kip van Morgen’ te introduceren. Het vleeskuiken krijgt het slechts een heel
klein beetje beter en dat pas in 2020.

Te lage vleesprijzen
De structureel te lage prijs van vlees – versterkt door de prijzenoorlog en de aanhoudende economische stagnatie – is de belangrijkste
hindernis voor de verwezenlijking van onze doelstelling.
Als hier geen einde aan komt en de weg naar boven met
betere prijzen niet wordt gevonden, is er onvoldoende
marge beschikbaar voor verbeteringen voor de dieren.
Hierdoor kan onze doelstelling niet gerealiseerd worden.

Goedkope, dieronvriendelijke export
75% van de producten uit de Nederlandse
vee-industrie is bestemd voor export
(bron: PVE). Maar lage prijzen staan centraal op de internationale markten voor dierlijke producten. Daarom staat bij de productie kostprijsverlaging voorop. Hierdoor blijven de welzijnscondities in
deze sector laag en ligt de nadruk op schaalvergroting.

Kans: gemiddeld. Wakker Dier groeit, en wordt serieuzer
genomen. De hele vleeskuikenketen – boer, slachter en supermarkt – zat voor het eerst in de geschiedenis gezamenlijk aan tafel. Impact: hoog. Als marktpartijen niet bewegen,
verandert er niks voor de dieren.

Kans: gemiddeld. Enigszins dalend mede door het succes
van onze kiloknaller- en plofkip-campagne. Impact: hoog.
Dit is funest voor duurdere, diervriendelijkere initiatieven.

Kans: gemiddeld. Er ontstaat steeds meer maatschappelijk verzet tegen kostprijsverlaging door schaalvergroting.
Impact: hoog. De bouw van megastallen doet letterlijk definitief de deur dicht voor kleinschaligere meerwaarde
concepten waar de dieren naar buiten kunnen.

Wij werken met parameters om veranderingen in de vleesproductie en -consumptie
tijdig te signaleren. Mochten de gewenste resultaten achterwege blijven, dan zullen wij onze strategie
herijken.

We willen bewustwording creëren over deze
vernietigende cyclus. Daarom blijft onze
campagnefocus gericht op de onderkant van de
vleesmarkt. Maar we steunen ook actief de ontwikkeling
van tussensegmenten tussen vee-industrieproducten en
biologische producten, zodat men stapsgewijs kan verbeteren. Tot slot stimuleren we ‘minder maar beter’,
waardoor de consument in de portemonnee niet meer
kwijt is.

Om exportmarkten te beïnvloeden, zijn grote campagnes nodig in de belangrijkste
buitenlandse afzetmarkten. Hiervoor is Wakker
Dier momenteel nog te klein. Daarom kiezen wij ervoor
om eerst de Nederlandse consumptie op een diervriendelijk niveau te brengen. Export komt later. Naast onderzoek over de economische waarde van deze bulkexport,
monitoren wij de ontwikkelingen rond de export, om indien nodig onze strategie te herijken.

HOOFDSTUK 1: MISSIE | RISICOMANAGEMENT

Interne risico’s en onze antwoorden
Onze definitie: risico’s die intern kunnen optreden, waardoor de organisatie niet goed meer kan functioneren.
Afhankelijkheid van sleutelfunctionarissen
Wakker Dier kiest voor werken met een compact team. Hierdoor houden we de kosten
laag en kunnen we slagvaardig en snel opereren. Maar dit maakt ons ook afhankelijk van een beperkt
aantal sleutelfunctionarissen. Bij onverwacht vertrek van
werknemers kan de continuïteit in het gedrang komen.

Claim uit onrechtmatige daad
Bij veel issues die we aankaarten, hebben we
te maken met uitgesproken tegenstanders.
Dit kan leiden tot een rechtszaak met een
claim tot schadevergoeding gebaseerd op onrechtmatige daad. Toewijzing zou de financiering van onze activiteiten in gevaar kunnen brengen.

Kans: gemiddeld. Er is al jarenlang laag verloop wat de
kans op een vertrek verhoogt, aan de andere kant verkleinen extra ARBO-maatregelen het risico op uitval. Impact:
gemiddeld. Dit hangt sterk af van het aantal werknemers
dat tegelijk zou vertrekken.

Kans: gemiddeld. Onze uitgesproken koers levert een verhoogd risico op, maar dit wordt deels gecompenseerd door
een stevig preventief programma. Impact: hoog. Bij een
hoge schadevergoeding komt de bedrijfsvoering snel in gevaar, omdat onze financiële reserve zeer beperkt is.

We werken met een volwaardige functioneringcyclus, zodat we issues snel kunnen signaleren. We proberen werknemers te ‘binden’ met
goede opleidingsmogelijkheden, passend salaris, (externe) coaching, aantrekkelijke werkplek en een zakelijke, informele werksfeer. Veel taken in het team kunnen door
meerdere leden worden uitgevoerd en we werken regelmatig met freelancers die tijdelijk posities kunnen overnemen. Aanvullend is een ARBO/RI&E-plan opgesteld en
een vertrouwenspersoon aangesteld. Ook zijn er opvolg
scenario’s uitgewerkt en houden we als team regelmatig
overleg over ons doorlopende project ‘Samen Werken’.

Wij toetsen onze campagnes aan onze gedragscode Verantwoord Campagnevoeren.
Daarnaast beoordeelt onze advocaat al onze uitingen op hun rechtmatig karakter. Verder controleren wij
periodiek de juistheid van door ons verstrekte, openbare
informatie. Tot slot is de directeur opgeleid als jurist.

Onze campagnes
en uitingen worden
juridisch getoetst.

Imagoschade
De geloofwaardigheid van een boodschap
wordt niet alleen bepaald door de inhoud,
maar voor een belangrijk deel ook door de
geloofwaardigheid van de afzender. Daarom bouwen we
aan een goed imago. Indien dit – door welke oorzaak dan
ook – schade oploopt, heeft dit onmiddellijk een negatieve impact op het beoogde effect van ons verhaal.
Kans: gemiddeld. Als campagneorganisatie kiezen we voor
een uitgesproken koers, maar dankzij onze succesvolle campagnes zijn wij voor velen een geloofwaardige partij. Impact:
hoog tot zeer hoog. Ernstige imagoschade kan er zelfs toe
leiden dat onze activiteiten contraproductief werken.

Wij toetsen onze campagnes aan onze gedragscode Verantwoord Campagnevoeren.
Daarnaast voeren we een actief beleid om ons
imago te verbeteren (o.a. deelname aan Transparant
Prijs, CBF-Keur, beneficiënt van de Postcode Loterij).
Verder controleren wij periodiek de juistheid van door ons
verstrekte openbare informatie en monitoren we de berichtgeving over Wakker Dier in de media. Tot slot werken we met een heldere en toegankelijke klachtenprocedure die voldoet aan de CBF-richtlijnen.
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1.6 impactmeting
Het belang van meten
Steeds vaker klinkt vanuit de samenleving en betrokken
stakeholders de vraag of de ter beschikking gestelde
middelen optimaal worden ingezet. En hoe dit op een objectieve, transparante en meetbare manier kan worden
vastgesteld.

Driekwart van de productie van de Nederlandse vee-industrie gaat
naar het buitenland. Wij blijven letterlijk met de ‘shit’ zitten.
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FOTO: WAKKER DIER (INCL. BEWERKING)

Ook voor Wakker Dier zelf is dit belangrijk. We zijn een
kleine organisatie met een grote missie. En wie nog niet
groot en sterk is, moet extra slim zijn. Dat betekent werken met een uitgekiende strategie, de beperkte middelen effectief en efficiënt inzetten en meten wat je doet
om te weten wat je bereikt. En vaststellen wat er minder goed ging, en waarom. Alleen zo kunnen we continu
verbeteren.
Wij hechten hier een bovenproportioneel belang aan, omdat wij werken met geld dat niet van ‘ons’ is. Wij staan
voor 100% op de schouders van onze donateurs en zien
het als onze plicht om zo goed mogelijk inzichtelijk te
maken wat wij met hun giften hebben gedaan en bereikt.

5
input

4
activiteiten

Het CHAMP-model
Om onze impact zo goed mogelijk te meten werkt
Wakker Dier met een scorekaart. Deze is gebaseerd
op het ‘CHAMP’-model en ontwikkeld door stichting
Nationale Goede Doelen Test, in samenwerking met het
accountantskantoor PwC en een aantal grote goede doelen. Er wordt gewerkt met PI’s (Prestatie Indicatoren) op
5 niveaus, waarbij niveau 5 staat voor de basis (dat wat
je nodig hebt om goed te kunnen functioneren) en niveau
1 voor de effecten die je in de samenleving en voor de
dieren realiseert. Dit geeft een goed handvat om onze cijfers op een logische manier te ordenen.
Hoe rapporteren we?
De belangrijkste PI’s worden halfjaarlijks in de bestuursvergadering besproken. De cijfers van de scorekaart
worden uitgebreid behandeld in het jaarverslag (§B3).
Daarnaast werkt het kantoor met een fors aantal extra
PI’s, vaak op een meer operationeel niveau. Deze worden
gebruikt in de voortgangsrapportages, die tijdens de bestuursvergaderingen aan de orde komen.

3
output

1
effect op maatschappij
2
effect op doelgroep

CHAMP: prestaties
meten op 5 niveaus.
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Dips
``Het aantal in Nederland geslachte dieren blijft stijgen.
``Het aantal kiloknalleraanbiedingen is gestegen.
Hits
``De consumptie van industrievlees uit de vee-industrie
blijft dalen.
``Het aanbod van producten met het Beter Leven
Kenmerk stijgt snel.

Dilemma’s & knelpunten
Bij meten van impact in de pers kunnen we
2011
ongewijzigd
positieve en negatieve aandacht nog niet
goed scheiden. Er is software in ontwikkeling die berichtgeving waardeert op sentiment. Mits betaalbaar en goed
werkend, willen wij deze op termijn toepassen.
Het blijft lastig om een direct causaal verband vast te stellen tussen onze campagnes en de veranderingen in de publieke opinie.
2011
aangescherpt

Onze meetbare doelen hebben betrekking
2013
ongewijzigd
op vlees, terwijl wij ook opkomen voor
melkvee, kweekvis en legkippen. In het volgende driejaarplan werken we dit verder uit.
Met de opheffing van het PVE is een betrouwbare informatiebron voor sommige
PI’s verdwenen. Goede alternatieven zijn niet direct
voorhanden.
2014
nieuw

Wakker Dier wil dat alle
Nederlandse vleesconsumptie
in 2030 afkomstig is uit een
houderij met minimaal één
ster Beter Leven kenmerk
van de Dierenbescherming.

Voor kweekvissen (zoals paling op deze foto) heeft Wakker
Dier nog geen meetbare dierenwelzijnsdoelen opgesteld.

FOTO: MENNO HERSTEL

1.7 evaluatie

Evaluatie
``De interne/externe analyse en de risicoanalyse zijn
grondig uitgevoerd; de geformuleerde actiepunten
worden verwerkt in de activiteitenprogramma’s voor de
komende jaren.
``De uitkomsten van de beleidsdag en bovengenoemde
analyses geven geen aanleiding om onze visie, missie,
doelstelling, beleid en strategie bij te stellen.
``De scorekaart functioneert naar behoren; het bestuur
zag geen aanleiding om indicatoren toe te voegen of
te wijzigen.
``De resultaten over 2014 stemmen tot tevredenheid en
zijn een goede stap richting de langetermijndoelstelling
voor 2030.
``Wel tekenen we hierbij aan dat de groeiende productie
van industrievlees voor de export ons (grote) zorgen
baart.
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belanghebbenden

2.1 visie, strategie en beleid
Visie
De omgang met belanghebbenden dient het bereiken van
de stichtingsdoelstelling zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit betekent dat we streven naar het optimaal benutten van de relaties met belanghebbenden om onze doelstelling te bereiken.
Strategie
Om deze visie te realiseren kiezen wij voor de volgende
speerpunten:
``Goed in kaart brengen wat het belang is van iedere
stakeholder.
``Prestatie-indicatoren en doelen ontwikkelen voor de belangrijkste belanghebbenden.
``Per stakeholder een plan van aanpak formuleren om
deze doelen te halen.
``Stakeholder feedback systematisch borgen in onze
beleidscyclus.

We gebruiken de
der’
termen ‘stakehol
de’
en ‘belanghebben
door elkaar, ze
de.
betekenen hetzelf

Beleid
Hierbij nemen wij de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden in acht:
``Omgang met belanghebbenden dient in lijn te zijn met
onze gedragscodes.
``Werken met communicatie op maat.

``Bereid tot dialoog, maar niet tot permanent overleg onder opschortende voorwaarden.
``Waar zinnig, gaan we spanningen in de omgang niet uit
de weg.
``Het belang van een stakeholder kan over tijd variëren.

Wat betekent een ‘diervriendelijke’
wereld eigenlijk voor de…
…CONSUMENT

…SUPERMARKT

``koopt minder en duurzamer vlees
``voor een wat hogere prijs
``krijgt een gebalanceerder dieet

…BOER
``eerlijke prijs
``geen veefabriek
``minder maar beter

``geen kiloknallers
``diervriendelijk meerwaardevlees
``ruim aanbod van plantaardig ‘vlees’

…OVERHEID
``faciliteert omschakeling
``stimuleert ‘nieuwe eten’
``handhaaft wetgeving

…BV NEDERLAND
``mooier platteland
``schoner milieu
``duurzame export
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2.2 gedragscodes & klachten
Gedragscodes
Wakker Dier heeft bij de uitvoering van haar werkzaamheden te maken met een breed scala aan personen, groepen en instanties. De stichting erkent dat zij verantwoordelijkheden heeft jegens deze belanghebbenden. Deze
zijn uitgewerkt in onze Algemene Gedragscode en onze
gedragscode Verantwoord Campagnevoeren (zie kaders).
Verder is Wakker Dier gebonden aan de richtlijnen van het
CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving), waarin de Code
voor Goed Bestuur voor Goede Doelen is verweven.
Belanghebbenden kunnen bij vragen hierover met het
CBF in contact treden en/of aldaar een klacht indienen.
Klachten
De stichting werkt met een openbare klachtenprocedure
op de website. Men kan schriftelijk of per mail een klacht
indienen en deze wordt in beginsel binnen 5 werkdagen
afgehandeld. Indien de klager niet tevreden is, kan men
in beroep bij de directeur. Ook wijzen we op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het CBF of bij de
Reclame Code Commissie (RCC).
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Basiswaarden

Basiswaarden

Verantwoord campagnevoeren

Algemene gedragscode

`` Aantoonbaar respect voor de wet en publiekelijk afwijzen van
geweld.
`` Personen die betrokken zijn bij onze organisatie dienen onze
werkwijze te ondersteunen.
`` Voorkomen dat onze kennis en expertise worden misbruikt
door derden.
`` Transparantie over het gevoerde beleid en de financiën.
`` Controle en toezicht door onafhankelijke derden.

Ons klachtenbeleid is gebaseerd op de volgende
uitgangspunten:
``We nemen klachten serieus en zien deze als
verbeterkansen.
``Openheid en transparantie staan voorop, zowel inhoudelijk als procedureel.
``Het klachtenoverzicht wordt jaarlijks met het bestuur
geëvalueerd.
In 2014 ontvingen we 57 klachten, 4 minder dan vorig
jaar. We hadden gerekend op maximaal 55 en minimaal
35. We definiëren bewust een ondergrens, omdat een gebrek aan klachten over onze campagnes aangeeft dat we
ons werk niet goed doen. Discussie hoort er immers bij.
Op andere gebieden – zoals fondsenwerving – streven we
natuurlijk naar een zo laag mogelijk aantal.

`` Respect: Eerbiedigen van menselijke waardigheid, privacy en
keuzevrijheid.
`` Openheid: Alle belanghebbenden worden geïnformeerd over
voor hen relevante gegevens.
`` Betrouwbaarheid: Professioneel werken, juiste informatie verstrekken en verantwoording afleggen.
`` Kwaliteit: Streven naar deskundig, slagvaardig en kostenbewust handelen.

43 klachten (2013: 48) gingen over onze campagnes en
meestal over onze reclame-uitingen die men ongepast,
smakeloos of onjuist achtte. Of men is het niet eens met
onze doelstelling en strategie. Vaak willen klagers alleen
hun hart luchten. Geen enkele campagneklacht werd gegrond verklaard.
Er kwamen 12 klachten (2013: 13) over fondsenwerving
binnen. Het merendeel ging over (teveel) post of telefoontjes met giftverzoeken. Al deze klachten zijn in goed
overleg opgelost. We verklaarden een drietal klachten
gegrond.
Niemand ging in beroep bij de directeur. Verder ontving
de RCC 3 klachten over Wakker Dier. Deze werden allen afgewezen, omdat onze advertenties volgens de
Commissie niet in strijd waren met de gedragscode. Ook
bij het CBF zijn in 2014 geen klachten binnengekomen.

HOOFDSTUK 2: BELANGHEBBENDEN | HANDEL EN INDUSTRIE

De belangrijkste veroorzaker
Supermarkten en A-merken zijn in onze ogen verantwoordelijk voor veel dierenleed. Zij zijn de baas in de keten en
beslissen welke producten tegen welke prijs in het schap
liggen. Zij wentelen de lage prijzen af op de boeren die
steeds goedkoper moeten produceren ten koste van het
dierenwelzijn. Daarom zijn handel en industrie vaak onderwerp van onze campagnes.

JUMBO HAKT
ALBERT HEIJN
IN DE PAN
Winst voor de kip
Pijnlijke zaak voor Albert Heijn: De Nieuwe
Standaardkip van Jumbo krijgt wél daglicht,
heeft 56% meer leefruimte dan plofkip en groeit
langzamer. AH propt nog steeds 19 kippen op
een vierkante meter. En daar win je de oorlog
niet mee. Want geen consument die dat soort
dierenleed nog pikt of koopt. Toch?

2.4 pers
Wakker Dier gebruikt
graag ‘shaming & faming’:
benoemen welke partijen
het ‘fout’ doen, maar
ook wie het goed doen.
In deze advertentie
gaat dit hand in hand.

kijk op wakkerdier.nl

Bij deze groep hebben wij een professioneel, maar soms
ook negatief imago. Wij benoemen immers misstanden
die hun bedrijfsvoering aangaan. In dit kader is het logisch dat wij volledig onafhankelijk van het bedrijfsleven
opereren.

Communicatie & feedback
Bij deze belanghebbenden verloopt communicatie primair via mails en persberichten over onze company campagnes. Daarnaast legt het campagneteam regelmatig bedrijfsbezoeken af en volgt men trainingen over de
werkwijze van handel en industrie.

Hoewel de belangen op korte termijn vaak verschillen,
streven we op langere termijn vaak hetzelfde na: een betere prijs voor dierlijke producten, waardoor alle partijen
een betere marge krijgen en er meer kan worden geïnvesteerd in dierenwelzijn.

Feedback ontvangen we uit diverse bronnen. Bijvoorbeeld
via de vakliteratuur en diverse knipseldiensten waar we
op zijn geabonneerd. Ook zijn er regelmatig gesprekken
met deskundigen of marktpartijen, met name indien men
onderwerp van een campagne is.

De belangrijkste klant
De pers neemt in onze strategie een sleutelpositie in: via
hen kunnen we onze boodschap naar buiten brengen. We
onderhouden met vele specialisten in dit veld intensief
contact. Onze berichten dienen voor de media nieuwswaardig, betrouwbaar en relevant te zijn. Alleen dan gaat
de pers ermee aan de slag.

BRON: NOS JOURNAAL 7-11-2014

2.3 handel en industrie

De pers speelt een sleutelrol bij het verspreiden van onze boodschap.

De prijzenoorlog tussen de grote supermarktketens wordt gevoerd over de rug van de dieren: met goedkoop vlees lokken zij klanten de winkel in.
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Wakker Dier verstuurde dit
jaar 50 persberichten.

2.5 brede publiek
Een belangrijke beïnvloeder
In de visie van Wakker Dier ligt het lot van de dieren in de
vee-industrie met name in handen van handel & industrie.
Zij bepalen wat boeren moeten produceren tegen zo laag
mogelijke kosten. De consument heeft maar beperkt invloed. Men mag wel kiezen, maar alleen uit wat er wordt
aangeboden. Wel kan men invloed uitoefenen door in de
publieke opinie zijn of haar ongenoegen kenbaar maken.
Vaak zijn zorgen over het imago immers voldoende om
handel & industrie in beweging te krijgen.

Communicatie & feedback
Met deze stakeholder verloopt de communicatie voornamelijk via persberichten en persoonlijke contacten met
onze campaigners. Ook maken we gebruik van Twitter en
bieden we informatie aan op de website, die regelmatig
wordt vernieuwd en gecontroleerd.
In de afgelopen 2 jaar is er veel werk verzet om deze stakeholder nog beter te bedienen. Dit jaar hebben we het
campagneteam versterkt met een journaliste uit de dagbladwereld, om zo kennis en ervaring uit deze branche in
huis beschikbaar te maken.
38

Communicatie & feedback
Gezien de omvang van deze stakeholder – zo’n 5 miljoen
mensen – verloopt de communicatie van ons campagneprogramma (zie §C3) voornamelijk via massamedia.
Om dezelfde reden is kwantitatief marktonderzoek de
belangrijkste bron voor het verkrijgen van betrouwbare
feedback.

We richten ons met name op dat deel van de bevolking
dat het eens is met onze doelstelling en dit ook een belangrijk onderwerp vindt (35%, aldus marktonderzoek uit
2013). In deze groep zijn hoogopgeleide, relatief welstandige vrouwen vanaf 25 jaar woonachtig in de Randstad
sterk oververtegenwoordigd.

Inmiddels kent 88% van de Nederlanders Wakker Dier.
Dit is een hoge score, vergelijkbaar met een landelijk
goed bekend A-merk. Ook onze imagoscores verbeteren
stap voor stap. Zo ziet 52% van de Nederlanders ons als
(zeer) vasthoudend, waakzaam en vooroplopend. Verder
meten we hoe belangrijk Wakker Dier is bij de oordeelsvorming over de vee-industrie; 35% van de bevolking
geeft aan dat onze informatie hierbij een (zeer) belangrijke rol speelt.

Voor de consument is het lastig om een diervriendelijke keuze te maken,
als de supermarkt het dierenleed tegen dumpprijzen aanbiedt.

Daarnaast zijn wij geabonneerd op diverse (internet-)
knipseldiensten, die een goed beeld geven over hoe er
in de samenleving over de vee-industrie wordt gedacht
en geschreven. Tot slot hebben we dagelijks contact
met mensen uit alle lagen van de samenleving, aangezien de teamleden ombeurten post, telefoon en de algemene e-mailbox afhandelen. Hierbij besteden we veel
aandacht aan een correcte afhandeling van vragen en
opmerkingen.

HOOFDSTUK 2: BELANGHEBBENDEN | DONATEURS EN SYMPATHISANTEN

2.6 donateurs en sympathisanten

2.7 overige belanghebbenden

Donateurs uit alle lagen van de samenleving, met een groot hart voor dieren.

FOTO: SIETSKE BON-VAN DEN BROEK

Het belangrijkste fundament
Wakker Dier is ontstaan uit zorgen van verontruste burgers die – tot hun afgrijzen – zagen hoe er met de dieren in de vee-industrie wordt omgesprongen. En hoe het
economisch gewin deze dieren steeds verder in de knel
brengt. Tezamen vormen zij de basis: hele gewone mensen met een groot hart, uit alle lagen van onze samenleving. De stichting staat op hun schouders, zij dragen
de organisatie. Zonder hun hulp en giften kunnen wij niet
werken. Hun aantal groeit gestaag en het verloop is laag;
velen zijn al jarenlang zeer trouw bij ons doel betrokken.

Communicatie & feedback
Met deze stakeholder communiceren we natuurlijk regelmatig (zie ook §C4.6). Naast ons magazine Wakker
Nieuws dat drie keer per jaar verschijnt, kan men zich
abonneren op diverse e-mailnieuwsbrieven. Gezien het
grote aantal donateurs – meer dan 32.000 – is kwantitatief marktonderzoek een belangrijk instrument ter verkrijging van feedback. Het meest recente onderzoek vond in
december 2014 plaats.
Maar liefst 98% van onze donateurs is (zeer) tevreden
over onze acties en 96% over de behaalde resultaten.
94% is (zeer) tevreden over onze communicatie. Wel verstrekken we nu regelmatiger informatie over onze financiën, omdat slechts 43% van de donateurs vond dat wij
hierover voldoende communiceren. Van de donateurs die
contact opgenomen hebben met onze donateurservice
was slechts een enkeling ontevreden over de afhandeling. Bijna de helft is zeer tevreden.

Opiniemakers
Wij geven veel aandacht aan opiniemakers. Zij zetten
vaak de (nieuwe) toon en kunnen helpen om de mening
over een onderwerp in de samenleving te laten kantelen.
Denk hierbij niet alleen aan toonaangevende wetenschappers, bekende Nederlanders en gezaghebbende managers uit de voedingsindustrie, maar ook aan politici, columnisten en bekende koks.
Media-exploitanten
In de afgelopen jaren is de inzet van reclame als onderdeel van onze campagnestrategie belangrijker geworden. Hierbij zijn we afhankelijk van de opstelling van media-exploitanten. In samenwerking met ons mediabureau
Zigt hebben we goed contact met de voor ons belangrijkste aanbieders.

In 2014 hebben we voor het eerst groepsgesprekken met onze achterban gevoerd. 24 donateurs en/of
e-mailabonnees zijn bij ons op kantoor uitgenodigd om
hun mening te geven over allerlei zaken, variërend van de
campagnes tot fondsenwervende activiteiten.
Onze lesvideo wordt vaak klassikaal bekeken en besproken.
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Docenten en jongeren
Jongeren krijgen van ons extra aandacht. Zij staan open
voor onze boodschap en zijn de consument van morgen.
Wij bedienen deze groep zowel rechtstreeks (met speciale webpagina’s) als via docenten met een online lesprogramma. Bij periodieke revisies van het online materiaal
vragen we beide groepen actief naar feedback om verbeteringen door te voeren.
Overheid
Wij zien binnen onze strategie maar een beperkte rol voor
de politiek. Een beter leven voor de dieren is nu vooral
een bedrijfseconomische issue. De overheid kan een omschakeling wel enigszins faciliteren en bijvoorbeeld het
nieuwe eten stimuleren. Daarnaast kan bestaande dierenwelzijnwetgeving veel beter gehandhaafd worden.

Boeren
Voor boeren is het werken met dieren – naast liefde voor
het vak – in de eerste plaats een bedrijfseconomische
kwestie. Onderaan de streep moet er genoeg overblijven
om een nette boterham te verdienen. Binnen deze randvoorwaarde zullen verreweg de meesten zo goed mogelijk voor hun dieren zorgen, ook omdat ziekte en uitval
slecht zijn voor het resultaat.
Maar zij werken binnen een economisch systeem dat hen
dwingt om tegen zo laag mogelijke kosten te produceren. Het zijn de dieren die daarvoor de prijs betalen, bijvoorbeeld in leefomstandigheden, te snelle groei of te
hoge productie. Voor welzijn is domweg geen geld meer
over.

thema’s in de vee-industrie:

Bij de uitbraak van een dierziekte worden dieren op grote schaal
geruimd. Zo zijn er de afgelopen 15 jaar meer dan 40 miljoen
zieke én gezonde dieren gedood in Nederland. Denk aan de
vogelgriep, varkenspest, MKZ, BSE en Q-koorts. Nederland
heeft de grootste veedichtheid ter wereld. Bovendien importeren
en exporteren we grote hoeveelheden vee over internationale
grenzen. Het is dan ook niet de vraag óf, maar wannéér een
nieuwe grootschalige uitbraak van ziekte plaatsvindt.
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FOTO: WAKKER DIER

Dierziekten

In onze visie hebben boeren weinig invloed op het bereiken van onze doelstelling. Wel zijn zij een bondgenoot tegen de te lage prijzen in de supermarkt. Wij spreken hen
regelmatig bij bedrijfsbezoeken en op vakbeurzen. En we
blijven natuurlijk op de hoogte via vakliteratuur zoals het
blad ‘Boerderij’.
Dieren
Last but not least: onze belangrijkste stakeholder. We
zetten ons in om het leven van de dieren in de veehouderij te verbeteren. Maar hun lot ligt vooral in handen van
anderen, hun mening telt letterlijk niet.
Helaas kunnen wij de dieren niet rechtstreeks vragen wat
ze nodig hebben. We zijn aangewezen op indirecte vormen om dat te achterhalen. Wij blijven op de hoogte door
regelmatige bezoeken aan boerenbedrijven, het uitpluizen van wetenschappelijk onderzoek, het bijwonen van
seminars en het lezen van vakliteratuur. Hiervoor hebben
wij een team van biologen, deels gespecialiseerd in diergedrag, in dienst.
Tot slot
Wij zien onze vrijwilligers, een beperkt aantal die allemaal
kantoorwerk doen, niet als externe stakeholders. Zij komen aan bod in §C5.4.

HOOFDSTUK 2: BELANGHEBBENDEN | EVALUATIE

2.8 evaluatie

De klacht over onze
plofkipreclame werd
door de Reclame Code
Commissie afgewezen.

Dilemma’s & knelpunten
Relevante prestatie-indicatoren ontwikkelen
2013
aangepast
voor alle belanghebbenden blijkt lastig.
We genereren veel media-aandacht met behulp van onze vaste mediarelaties. Mogelijk
zijn we hierdoor te afhankelijk van een beperkt aantal
contacten.
2014
nieuw

Evaluatie
``Visie, strategie en beleid inzake omgang met belanghebbenden zijn actueel en blijven ongewijzigd van kracht.
``De gedragscodes zijn up-to-date. Het hieraan toetsen van onze activiteiten wordt vanaf 2015 nog beter
geborgd, door deze periodiek in het werkoverleg te
bespreken.

``Het klachtenbeleid functioneert goed. Noch de aard
noch het aantal geven aanleiding tot bezorgdheid. De
afhandeltermijn is van 2 weken teruggebracht naar 5
werkdagen.
``We kennen onze stakeholders en we hebben een goed
begrip van hun rol bij het bereiken van de doelstelling.
Met name in de omgang met de pers zijn forse stappen gezet.

``Er is communicatie op maat ontwikkeld die goed past
bij het relatieve belang van elke belanghebbende.
``Het ontwikkelen van nieuwe prestatie-indicatoren – met
name voor handel & industrie – loopt enigszins achter
op het driejaarplan. Dit wordt in 2015 alsnog afgerond.
``Ontvangen feedback wordt goed ingezet als input voor
nieuw of aangepast beleid.

dieren in de vee-industrie:

Vleeskalveren
Kalfjes zijn het restproduct van de ‘bloeiende’ melkindustrie in
Nederland. Ze worden na de geboorte bij de moeder weggehaald
en de eerste weken alleen in een hok gezet, gevoed met
kunstmelk uit een emmer. Daarna delen ze een kaal hok met wat
andere kalfjes. Kalfjes die bestemd zijn voor de export krijgen
vaak ijzerarm voer, zodat het vlees blank kleurt. Een kalfje wordt
na zes à negen maanden geslacht.

FOTO: ROB VOSS

Hits
``Na diverse gesprekken staan steeds meer media-exploitanten company campaigning toe.
``Smart.pr, het platform waarmee we onze persberichten versturen, geeft veel betere feedback over de wijze
waarop de pers hierop reageert.

BEELD: COMMERCIAL WAKKER DIER

Dips
``Het ontwikkelen van prestatie-indicatoren voor de stakeholder Handel & Industrie verloopt trager dan verwacht.
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3

campagnes

3.1 visie, strategie en beleid
Visie
De wijze waarop we campagne voeren dient het bereiken
van de stichtingsdoelstelling zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit betekent dat we streven naar het verminderen van dieronvriendelijk aanbod en het stimuleren van
diervriendelijkere consumptie, waarbij we dit proces met
zoveel mogelijk publiciteit ondersteunen.
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Strategie
Om deze visie te realiseren kiezen wij voor de volgende
speerpunten:

Beleid
Hierbij nemen wij de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden in acht:

``Company campaigning gericht op concrete resultaten
heeft de hoogste prioriteit.
``Daarna gevolgd door het genereren van publicitaire
aandacht.
``Voorlichting alleen met strikte focus, vaak gecombineerd met werving.
``Wetgevingbeïnvloeding heeft geen prioriteit bij gebrek
aan perspectief.
``Focus ligt op Nederland en dieren op je bord.
``Inzet van reclame en social media dient de eerste twee
prioriteiten te ondersteunen.

``Campagnevoering in lijn met onze gedragscodes.
``Werken als een mediabureau dat deze dieren een stem
geeft.
``Luis in de pels met een actieve, pittige en luide stijl.
``Geen demagogie: de feiten zijn erg genoeg.
``Alert, actief en gericht op resultaat.
``Duurzame oplossingen mogen niet ten koste gaan van
dierenwelzijn.
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3.2 company
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Activiteiten Stop de Plofkip
Onze belangrijkste campagne was ook in 2014 ‘Stop
de Plofkip’. Dit is nog steeds het meest gehouden
dier van Nederland; jaarlijks gaan er zo’n 500 miljoen naar de slacht. We vragen kipverkopers om over
te schakelen naar kip met 1 Beter Leven ster van de
Dierenbescherming. Veel toonaangevende A-merken en
andere bedrijven gaven in eerdere jaren al gehoor aan
onze oproep. Maar het was nog niet gelukt om een landelijke supermarktketen te overtuigen. Dat is wel noodzakelijk, omdat in dit kanaal verreweg het meeste kippenvlees wordt verkocht. En de ervaring leert dat als er één
schaap over de dam is…!

CARTOON: NOZZMAN

#1

Onze op Albert Heijn gerichte radiospot, met hamsters
in de hoofdrol, ondersteunden we op Facebook.

We startten het jaar met een breed ingezette radiospot
waarin de hamsters van supermarkt AH optraden. Zij gaven luidkeels te kennen dat ook zij genoeg hadden van
de plofkip bij hun werkgever. Een paar weken later waren
we opnieuw op de radio om klanten van AH en Jumbo
te wijzen op het goede voorbeeld van supermarktketen
EkoPlaza. Daar ligt immers geen plofkip in de schappen.

Ondanks de geboekte successen is het leed van de plofkip nog altijd actueel.
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PRIORITEIT

Doelgroep
We richten ons met name op bekende A-merken uit de
levensmiddelenindustrie, grote supermarktketens en andere verkopers van dierlijke producten.

HOOFDSTUK 3: CAMPAGNES | COMPANY CAMPAIGNING

Met een opvallende
tv-reclame stelden
we het gekiloknal
met kip van C1000
en Albert Heijn
aan de kaak.

Ook herhaalden we onze tv-spot uit 2013, waarin we consumenten lieten zien dat één op de twee plofkippen kreupel is, ook bij AH en Jumbo.

In dezelfde periode brachten we een onderzoek naar buiten, waaruit bleek dat maar liefst 80% van alle in de winkel aangeboden kipproducten nog steeds van plofkippen
afkomstig was. Van alle mooie supermarktbeloften is in
de praktijk nog maar weinig te merken.

In augustus waren we opnieuw volop op tv en radio
om het stunten met plofkip aan de kaak te stellen. Met
name C1000 en AH bleken echte stuntkampioenen.
Gelukkig was er ook goed nieuws: supermarkten Dirk en
Dekamarkt zegden ons toe te stoppen met het maken
van reclame voor plofkippenvlees.

€ 901.000

Company Campaigning 2014
KOOIEI-CAMPAGNE (15%)

Jokken over dierenwelzijn
wordt niet gewaardeerd.
De kranten berichtten
uitgebreid over de misplaatste
borstklopperij van Albert Heijn.

VARKENSCAMPAGNE (18%)

STOP DE PLOFKIP (67%)

BRON: BOEKHOUDING WAKKER DIER

2014
BRON: PAROOL, 16 JULI

BRON: NRC NEXT, 16 JULI 2014

In mei startten we een procedure bij de Reclame Code
Commissie over de onzes inziens misleidende flopkip-reclame van AH. In juli konden we melden dat de
Commissie ons gelijk gaf. AH misleidt met claims als
“verantwoord” en “goede leefomstandigheden”. Deze
uitspraak bevestigt dat deze vervanger van de plofkip
– door AH ‘Hollandse kip’ gedoopt – veel minder voorstelt
dan AH de consument wil doen geloven.
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MEER OVER ONZE COMPANY CAMPAGNES: WAKKERDIER.NL/DIERENNIEUWS

JUMBO HAKT
ALBERT HEIJN
IN DE PAN
Winst voor de kip

In de landelijke
dagbladen
feliciteerden
we Jumbo
en pakten
we Albert
Heijn aan.

Pijnlijke zaak voor Albert Heijn: De Nieuwe
Standaardkip van Jumbo krijgt wél daglicht,
heeft 56% meer leefruimte dan plofkip en groeit
langzamer. AH propt nog steeds 19 kippen op
een vierkante meter. En daar win je de oorlog
niet mee. Want geen consument die dat soort
dierenleed nog pikt of koopt. Toch?

Overige activiteiten
De supermarkten zetten al eerder verbeterstappen voor
de varkens, maar veel A-merken bleven nog achter. We
schreven een groot aantal bedrijven aan, om ook hen
tot actie aan te zetten. Waar nodig ondersteunden we
dit met passende radiospots. Zo werd bijvoorbeeld de
Keurslager te kijk gezet als verkoper van industrievarken
(en plofkip).
Ook spoorden we bedrijven op die nog stiekem kooi-eieren
in hun producten verwerkten en spraken ze daarop aan.
Bij sommigen had dit direct resultaat, anderen beterden
hun leven pas na inzet van radiospots. Veel Nederlandse
boeren waren blij verrast met deze actie, omdat de goedkope kooieieren vaak uit het buitenland komen.

kijk op wakkerdier.nl

In oktober keerde eindelijk het tij: na meer dan 2,5 jaar
campagne besloot Jumbo – als eerste landelijke supermarkt – definitief te stoppen met plofkip. Hierdoor krijgen
jaarlijks 20 miljoen kippen een aanmerkelijk beter leven
met onder andere meer ruimte, daglicht en een langzamere groei.

46

De verbeteringen verdienen nog net geen ster van het
Beter Leven Keurmerk, maar er is sprake van een forse
stap vooruit. Hierdoor degradeert Jumbo andere supermarkten tot achterblijvers. We feliciteerden Jumbo uitgebreid in de media met grote advertenties in de landelijke
dagbladen. Tegelijkertijd spoorden we Albert Heijn aan
om dit goede voorbeeld te volgen.

Op Facebook vroegen we onze achterban om
hulp bij het opsporen van kooieieren.

HOOFDSTUK 3: CAMPAGNES | COMPANY CAMPAIGNING

Kikkerbilletjes bij EMTÉ?
NIET OKÉ!

Olvarit, Burger King, Stegeman, Mora,
Domino’s, Hanos, Subway, Johma,
Qizini, Bakker Bart, NH Hotels, Ikea

Ex-kooieigebruikers
Honig, Heinz Sandwich Spread,
Subway, Olvarit, Gijs Streekproducten,
Yil’driz, Unox, Cup-a-Soup, Wild Bean
Café (BP), Sapori, IJscuypje

Resultaten
Nog nooit schakelden zoveel bedrijven door onze campagnes om naar diervriendelijkere producten. In totaal
kwamen we uit op 42 omschakelaars: een record!

Via Facebook spraken we een aantal verkopers aan op
hun handel in kikkerbillen. Deze ‘delicatesse’ wordt onverdoofd van levende kikkers afgesneden.

Behalve de Jumbo stapten nog 5 andere bedrijven (o.a.
hotelketen Bilderberg en Weight Watchers) van de plofkip af en 2 beloofden er geen reclame meer voor te maken. Maar liefst 12 bedrijven stapten over van het industrievarken naar varkensvlees met 1 Beter leven Ster. De
zeer effectieve campagne tegen het verborgen kooiei
zette 17 bedrijven aan om voortaan voor diervriendelijkere eieren te kiezen.

dieren in de vee-industrie:

FOTO: WAKKER DIER

Vleeskuikens
Het meest gehouden productiedier in de Nederlandse vee-industrie
is het vleeskuiken. Van alle dieren die voor hun vlees worden
gehouden, scoort het vleeskuiken het slechtst op dierenwelzijn.
Deze zogenaamde ‘plofkip’ is ontstaan door jarenlang doorfokken
op steeds goedkoper vlees. In 6 weken tijd wordt een kuikentje
van 50 gram afgemest tot vleeshomp van ruim 2,2 kilo. Ze staat
haar hele leven in de eigen poep.

Ex-Industrievarkenverwerkers

OMSCHAKELAARS 2014

In het najaar stond onze jaarlijks terugkerende
Liegebeest-verkiezing op de rol, voor voedingsbedrijven
die jokken over dierenwelzijn. Winnaar was supermarkt
Plus met hun Goudse kaas die suggereert dat de melk
afkomstig is van koeien die met hun kalfje in de wei lopen. Maar de kaas heeft geen weideganggarantie en de
kalfjes worden direct na geboorte bij hun moeder weggehaald. Bijna alle andere kandidaten beloofden goede
stappen voor de dieren te maken. Daarmee was dit de
meest succesvolle Liegebeest-verkiezing ooit!

Tot slot haalden Emté, Makro en Deli XL de beruchte kikkerbillen uit het schap en leverde de Liegebeestverkiezing nog 4 ‘omschakelaars’ op.
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Activiteiten
We brachten 52 persberichten uit (2013: 50), regelmatig
met grote items of diepgravende studies. Zo’n 70% hiervan werd – naar oordeel van het campagneteam – redelijk
tot goed opgepakt. Zo’n 20% liep niet zo goed als verwacht en de laatste 10% deed zo goed als niets in de media. Hier bespreken we de meest bekende en markantste
voorbeelden. Voor een compleet overzicht verwijzen we
naar de website: www.wakkerdier.nl/persberichten.

Hoe ver gaan we voor goedkope karbonade?
Hormonen ingezet om kosten te verlagen
De varkenssector zet hormonen in om het natuurlijk gedrag van de varkens aan te passen aan
het productieproces. Op deze manier kunnen de kosten verder omlaag. Wakker Dier wil dat de
overheid het hormoongebruik in de vee-industrie aan banden legt.
Varkenshouders staan enorm onder druk om steeds goedkoper te

Efficiency is leidend in het productieproces; het welzijn van de zeu-

produceren. Daarom komen verreweg de meeste varkens nooit meer

gen is ondergeschikt. De moedervarkens raken uitgeput door de

buiten en slijten ze hun leven in kale hokken zonder stro en met amper daglicht. Maar door de aanhoudende prijzenslag in de supermarkt
moeten de kosten verder omlaag. Dus worden megastallen neergezet, waarin nog industriëler en grootschaliger kan worden gewerkt.

snelle opeenvolging van zwangerschappen en het extreem hoge aantal biggen per worp. Na circa 80 biggen gaat de versleten zeug naar
het slachthuis. Ze is dan nog geen vier jaar oud.
Dit hormoongebruik is grotendeels overbodig bij een minder industriële vorm van varkenshouderij, maar deze kost natuurlijk wat meer.
Supermarkten vinden dit niet aantrekkelijk. Zij zetten de varkensboeren juist onder druk om nog goedkoper te produceren.

Fokzeugen worden in grote aantallen gelijktijdig kunstmatig bevrucht.

Bij zo’n fabrieksmatige manier van werken, zitten het natuurlijk gedrag en de verschillen tussen individuele dieren in de weg. Dit speelt
Een fokzeug wordt 4 weken opgesloten in een kraamhok. Hierna kan
zij met hormonen geforceerd weer vruchtbaar worden gespoten.

met name bij de moedervarkens: zij moeten grote aantallen biggen
‘leveren’ die na afmesten tot varkensvlees worden verwerkt. Bij het
standaardiseren van deze biggenproductie worden regelmatig hormonen ingezet.

Toediening van dergelijke hormonen vindt vaak plaats buiten het directe toezicht van een veearts. Wakker Dier vraagt de overheid om

Bij groepen moedervarkens wordt de vruchtbaarheidscyclus met hor-

het hormoongebruik in de vee-industrie zo snel mogelijk aan banden
te leggen.

monen gesynchroniseerd, zodat zij gelijktijdig kunstmatig bevrucht
kunnen worden. Weer andere hormoonpreparaten zoals prostaglandinen zorgen ervoor dat de dieren gelijktijdig bevallen. Om het geboor-

Bent u geïnteresseerd, lees dan het rapport ‘Hormoongebruik in de
vee-industrie’, waarin zowel varkens als melkvee aan bod komen. Het

teproces zelf te versnellen, wordt regelmatig oxytocine ingezet.

rapport vindt u op onze website.

Na de bevalling moeten de moedervarkens herstellen: van nature zijn
zij niet altijd direct opnieuw vruchtbaar. Maar uitstel van een nieuwe
zwangerschap kost geld. Met behulp van gonadotrope hormonen

www.wakkerdier.nl

kunnen deze dieren geforceerd weer vruchtbaar worden gespoten.

stem van de vergeten dieren
in de Nederlandse vee-industrie

In 2013 wonnen wij de NRC Charity Award. In 2014 verzilverden we de
bijbehorende prijs: meerdere dubbele pagina’s advertentieruimte in NRC.
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In januari brachten we een rapport naar buiten over het
gebruik van hormonen in de melkvee- en varkenssector.
Met 59 verschillende hormoonpreparaten wordt de productie in de veesector verder opgevoerd. We plaatsten
paginagrote advertenties in de NRC om dit breed bekend
te maken.

VARA’S KASSA 15 MAART 2014

PRIORITEIT

Doelgroep
Bij deze campagnevorm richten wij ons primair op de
pers. Bij de ontwikkeling van deze campagnes staat centraal dat deze journalistiek interessant zijn, het liefst voor
brede publicatie.

Voor onze verborgen camera verkondigden veel
vishandelaren feitelijke onjuistheden.

Ons undercover onderzoek bij haringboeren kwam in
maart uitgebreid aan bod in het programma Kassa.
Hieruit bleek dat veel vishandelaren liegen over het (gebrek aan) dierenwelzijn bij de vangst van de haring. Ook
tekenden we beroep aan tegen de bouw van de eerste
Nederlandse Gigastal in het plaatsje Grubbenvorst.

HOOFDSTUK 3: CAMPAGNES | PUBLICITAIRE AANDACHT

Op Facebook was men flink verontwaardigd over de
enorme investeringen in buitenlands dierenleed.

In het tweede kwartaal kwamen we met cijfers naar buiten waaruit blijkt dat de supermarkten met Pasen steeds
meer kiloknallen. Ook bleek uit een door ons uitgevoerd
marktonderzoek dat Nederlanders het veetransport met
varkens als het ergste dierenleed beoordelen. Verder
vroegen we met een radiospot aandacht voor de toenemende industrialisatie van de geitensector, waar de
meeste dieren nooit buiten komen. We eindigden het
kwartaal met een opzienbarend rapport over de betrokkenheid van grote Nederlandse banken en pensioenfondsen bij de wereldwijde vee-industrie, waaronder legbatterijen in China.

Op Dierendag organiseerden we voor de vierde maal met
succes de EetGeenDierendag. De actie werd ondersteund
met een radiospot. Verder bereikten we goede pers met
een inventarisatie van verkoop van ‘dierenleed’ bij pretparken. In november behaalden we een echte mediaklapper
met ons onderzoek naar ESBL bij kweekvis. Alle journaals
en de staatssecretaris besteedden uitgebreid aandacht

aan het rapport. We eindigden het jaar met een publieke analyse over de gevolgen van de vogelgriep voor eendagskuikens en het traditionele gekiloknal rond kerst,
waarbij we ook een speciale radiospot inzetten.
Resultaten
Nog nooit bereikten we met onze onderzoeken en persberichten zoveel tv-kijkers als dit jaar, maar liefst 43 miljoen (2013: 25 miljoen). Ook verschenen er allerhande
artikelen in de geschreven pers ter waarde van 7,0 miljoen euro (2013: 7,5 miljoen). Het aantal internetvermeldingen blijft groeien en kwam uit op 7.800.
Kortom, prima resultaten waar we blij mee zijn. Ook dit
jaar viel weer op dat de insteek bij veel programma’s en
artikelen ten faveure van ons gedachtegoed was. Onze
zorgen rond de vee-industrie lijken in steeds bredere
kring te worden gedeeld.

Veetransport: volgens het Nederlandse publiek het ergste dierenleed.

FOTO: MENNO HERSTEL

Dit onderzoek kreeg in het 3e kwartaal een vervolg, toen
hieruit bleek dat de ING en de Rabobank Amerikaanse
vleesgiganten financierden, die bij ernstige vormen van
dierenmishandeling waren betrokken. Met de publicatie
van een onderzoeksrapport luidden we de alarmbel over
de toenemende biggensterfte. En natuurlijk reikten we de
jaarlijkse modderpoeltrofee uit. Ditmaal aan de biologische varkensboerin Nieske Neimeijer. Aan het einde van
het kwartaal kwamen we met onderzoek naar buiten over
dieronvriendelijk en soms besmet barbecuevlees.
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PRIORITEIT
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Doelgroep
Voorlichting op brede schaal aan het Nederlandse publiek is een kostbare aangelegenheid. Wakker Dier heeft
hier nog niet voldoende middelen voor. We concentreren
ons daarom op twee groepen, waarvan we weten dat ze
openstaan voor onze boodschap.
Onze belangrijkste doelgroep bestaat uit hoogopgeleide, relatief welstandige vrouwen vanaf 25 jaar in eenof tweepersoonshuishoudens: in Nederland zijn dit zo’n
3 miljoen personen. We weten uit marktonderzoek dat
zij openstaan voor onze boodschap en bereid zijn om te
sleutelen aan hun eigen consumptiegedrag. Daarnaast
richten we ons op jongeren en hun docenten.
Activiteiten
Onze website is naast donateurwerving met name ingericht op voorlichting, zowel aan bovengenoemde groepen, als aan specialisten zoals pers en opinieleiders. De
site bevat veel informatie over dieren en diverse vee-industriethema’s. Ook bieden we consumenten praktische
tips over diervriendelijk eten en zelf in actie komen.
In social media ligt de nadruk op Facebook. We plaatsten ongeveer 1 post per dag over een breed scala aan
onderwerpen, van diervriendelijke recepten en ludieke foto’s tot actie-oproepen. Twitter wordt ondersteunend ingezet – zo’n 4 tweets per dag – waarbij de nadruk ligt op
het snel verspreiden van nieuws en wetenswaardigheden.
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Op wakkerdier.nl/docent is ons lespakket te vinden.

Jongeren kunnen terecht bij een op
maat gemaakt deel van onze website, waar ze informatie kunnen
vinden voor het houden van
een spreekbeurt. Docenten
worden bediend met het lespakket dat eveneens
via de website wordt
aangeboden.
Via @wakkerdier versturen
we dagelijks gemiddeld
ongeveer 4 tweets.

HOOFDSTUK 3: CAMPAGNES | CONSUMENTENVOORLICHTING

Een vast wakkerschudmoment
elke maandagochtend: de EyeOpeners van Wakker Dier. Hier
rechts een greep uit 2014.

Resultaten
Dankzij ons online-bannerprogramma realiseerden we
bijna 450.000 unieke bezoeken aan speciale informatiepagina’s over diverse onderwerpen in de vee-industrie.
Bijvoorbeeld over het het leed van varkens in verstikkende ammoniakdampen of de wantoestanden bij de productie van foie gras. Hieraan werd altijd een giftverzoek of
een oproep tot actie gekoppeld.

€ 482.000

Consumentenvoorlichting 2014

WAKKER NIEUWS (12%)

ALGEMENE
VOORLICHTING (83%)

BRON: BOEKHOUDING WAKKER DIER

WEBSITE EN SOCIAL
MEDIA (5%)

Mede dankzij een uitgekiend SEO (Search Engine
Optimization) programma kwamen we einde jaar uit op
723.000 unieke websitebezoekers, een stijging van
41%. De gemiddelde tijd die men op de site doorbracht
kwam uit op 106 seconden, vergelijkbaar met 2013 (112
seconden).
Facebook blijft zich snel ontwikkelen. Het aantal fans
kwam einde jaar uit op 81.000, een stijging van ruim
60% in vergelijking met vorig jaar. Op Twitter steeg het
aantal volgers van 13.500 naar 16.000.

De webpagina’s over het houden van een spreekbeurt telden dit jaar ruim 4.000 unieke bezoekers. De teller voor
de docentenpagina’s kwam boven de 500 uit. In beide
gevallen gaat het om nieuwe proposities en hebben we
geen vergelijkingscijfers met voorgaande jaren.
Het percentage vegetariërs en flexitariërs bleef tezamen
ongeveer gelijk, op 62% in 2014 versus 63% in 2011, na
forse stijgingen in de jaren daarvoor. De aandacht voor
diervriendelijke keurmerken zit volop in de lift. 28% van
de bevolking geeft aan hierop te letten versus 17% twee
jaar terug.
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HOOFDSTUK 3: CAMPAGNES | RECLAME

3.5 reclame

Activiteiten
Ter ondersteuning van onze activiteiten hebben we 2
tv-spots, 14 radiocommercials, 2 series dagbladadvertenties en 1 keer buitenreclame ingezet. Vaak ter ondersteuning van onze plofkip-campagne, maar er waren
ook radiospots over het industrievarken, het verborgen
kooi-ei of met een meer algemeen, voorlichtend karakter.
Verder bood Google ons de mogelijkheid om gratis online
te adverteren met Google Ads.
In het totaal bedroeg onze investering in deze vormen van
reclame € 794.000, hetgeen overeenkomt met 33% van
de lasten. Dit was hoger dan in 2013 (€ 631.000; 28%),
omdat onze middelen blijven toenemen. Daarnaast kochten we voor bijna € 150.000 aan online advertenties in,
die naast voorlichtend deels ook wervend bedoeld zijn.
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Met deze poster, gebaseerd op onze tv-spot, hingen we op bijna alle NS-stations van Nederland.

Resultaten
Naar de maatstaven van reclameland zijn onze budgetten
nog steeds relatief bescheiden, maar door de verrassende vorm en inhoud realiseren we hiermee een forse impact met af en toe een mooie spin-off in free publicity.

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM/WAKKER DIER

Inleiding
Hoewel reclame vanuit haar aard minder overtuigingskracht heeft dan een boodschap van de onafhankelijke
pers, is voor ons de meerwaarde dat we deze uiting zelf
kunnen vormgeven. Hier vatten we de jaarinzet samen.
Ook geven we aan wat dat heeft gekost en welke resultaten dit heeft opgeleverd.

Met de tv-spots bereikten we meer dan 600 GRP’s (= %
bereik binnen de doelgroep * de gemiddelde contactfrequentie), hetgeen betekent dat iedere Nederlander gemiddeld 6x een boodschap over de vee-industrie voorbij
zag komen. Op de radio kwamen we uit op ruim 5.100
GRP’s, bijna 2 keer zo hoog als in 2013.

HOOFDSTUK 3: CAMPAGNES | ONDER EN BOVEN DE MAAT

3.6 onder en boven de maat
Wakker Dier neemt jaarlijks de campagneresultaten
nauwgezet onder de loep.
Onder de maat
Mede omdat de personele bezetting niet op volle sterkte
was, profiteerden we niet optimaal van de zomerse komkommertijd. Acties zoals de Mooiste Modderpoel en het
onderzoek naar dieronvriendelijk en soms besmet barbecuevlees liepen vertraging op.

De Mooiste Modderpoel van 2014 ligt in Heino.

FOTO: JOOST VAN MANEN

FOTO: JOOST VAN MANEN

Impact: De kosten voor het barbecue-onderzoek bedroegen circa € 10.000 (ongeveer 1% van het campagnebudget) en kostte ongeveer 50 uur aan begeleiding. De modderpoelverkiezing bracht nauwelijks
financiële kosten met zich mee, maar vereiste zo’n
30 uur aan voorbereiding en begeleiding.
De aangekondigde Russische boycot van agrarische producten, dreigde te leiden tot massaal doordraaien van
Nederlands varkensvlees. We wilden dit risico op de kaart
zetten en oproepen tot adequate maatregelen. Er was
weinig aandacht voor ons persbericht. Met meer kennis
hadden we dit probleem beter kunnen agenderen.
Impact: Aan dit persbericht waren geen kosten verbonden. Uitzoekwerk en schrijven vergden circa 20 uur.
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Boven de maat
De nieuwe campagnes over verborgen kooi-eieren en
vlees van industrievarkens bleken zeer succesvol. Onze
oproep aan achterblijvende bedrijven tot een diervriendelijker beleid leidde vaak tot succes.

BEELD: ARTBOX I.O.V. WAKKER DIER

Impact: Maar liefst 29 bedrijven zegden in deze 2
campagnes toe om over te schakelen naar diervriendelijkere producten. Velen kwamen zelfs al in actie
zonder dat een (dure) publiekscampagne noodzakelijk was. De kosten per omgeschakeld bedrijf bedroegen nog geen € 8.500.

De klacht die wij bij de Reclame Code Commissie (RCC) indienden over de Hollandse kip bij Albert Heijn, pakte goed
uit. De borstklopperij van AH – met grote advertenties –
verstomde snel nadat de RCC gehakt had gemaakt van de
claims op het gebied van dierenwelzijn en duurzaamheid.

De Hollandse kip van Albert Heijn: al snel omgedoopt
tot ‘flopkip’ en ‘plofkip in flauwekulsaus’.

thema’s in de vee-industrie:

In de vee-industrie worden dieren als producten behandeld. Ze
worden in ‘fabrieken’ geproduceerd, vermeerderd en verhandeld.
Zo veel mogelijk en zo snel mogelijk, tegen minimale kosten. Op
arbeidskracht, grond en energie wordt tot het uiterste bespaard.
Daarom worden dieren in minimale ruimtes gehouden en staan
veel dieren altijd binnen met alleen kunstlicht. De meeste
handelingen in het proces gebeuren machinaal.
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FOTO: STILL UIT OUR DAILY BREAD

Industriële productie

Impact: De uitstraling van deze veroordeling was
groot. De nieuwe kip van AH stond al snel bekend als
een typisch voorbeeld van greenwashing. Voor andere supermarkten een duidelijke signaal dat men met
verdergaande stappen dient te komen. De kosten
van de procedure bedroegen minder dan € 1.000. De
tijdsinvestering bedroeg circa 40 uur.

HOOFDSTUK 3: CAMPAGNES | EVALUATIE

3.7 evaluatie
Dips
``Goed gebruik maken van andere mediatypes dan radio
en tv vraagt meer tijd dan verwacht.
Hits
``De omschakeling van Jumbo naar een betere kip
bracht nieuw elan in de plofkip-campagne.
``Het lukte ons goed om het dierenleed achter de Kip
van Morgen in de pers te krijgen.

Knelpunten & dilemma’s
Ondanks jarenlange ervaring en regelmati2011
ongewijzigd
ge analyse blijft het vaak een raadsel waarom het ene persbericht uitstekend wordt opgepakt en
het andere niets doet. In dit opzicht lijkt het gebruik van
de pers op reclame. Ogilvy – een beroemde reclamemaker – zei hier ooit vrij vertaald over: “Een deel van je geld
is weggegooid, maar het probleem is dat je vooraf nooit
weet welk deel.”
Facebook en Twitter zijn nieuwe, deels interactieve communicatiekanalen. We experimenteren volop, maar hebben nog niet helder waar op
termijn het accent dient te liggen: bij campagnevoering
of bij achterbancommunicatie.
2012
ongewijzigd

n?
melk vandaa
Waar komt
12 miljoen
varkens in
Nederland
Waar leve
?!
n die dan?

Bij diverse grotere onderzoeken bleek het
lastig om budget en tijdsbesteding goed in
te schatten. Inmiddels hebben we hier meer ervaring
mee en is de werkwijze aangescherpt, waarmee dit probleem goeddeels is opgelost.
2013
opgelost

De Nederlandse veehouderij: alle leerlingen hebben ermee te maken. Elke
dag opnieuw. Op hun bord of via tv of internet. Wat weten uw leerlingen over
de miljoenen kippen, varkens en koeien in Nederland?
Dier & Industrie, het lespakket van Wakker Dier, prikkelt kinderen
om na te denken over hun eten en de dieren die daarvoor gehouden
worden. Het lesmateriaal is gratis, direct te gebruiken en helemaal
digitaal, inclusief een educatieve film die via YouTube te bekijken is. Ga

GESCHIKT
VOOR
GROEP 7 & 8

meteen aan de slag en kijk op www.wakkerdier.nl/docent.

In de vakmedia adverteerden we voor ons online lespakket.

Bij de inzet van reclame kiezen we vaak
voor radio vanwege de lage kosten en het
hoge bereik. Nu het reclamebudget blijft stijgen, dienen
we andere kanalen te ontwikkelen om overmatige inzet
op radio te voorkomen.
2014
nieuw

Hij heeft zijn hele leven
nog voor zich…
in verst ikkende ammoniakdampen�
Miljoenen varkens krijgen ademhalingsproblemen of longontsteking.
Schadelijk ammoniakgas is hiervan één van de belangrijkste oorzaken.
Help de varkens! Kijk in de envelop bij deze gids.

www.wakkerdier.nl

Met een advertentie in de VPRO-gids vroegen we
aandacht voor het leed van varkens.

Evaluatie
``Campagnevisie, beleid, strategie zijn actueel en blijven
ongewijzigd van kracht.
``Het campagneprogramma was in lijn met de geaccordeerde strategie en is uitstekend uitgevoerd.
``Er zijn veel concrete verbeteringen voor de dieren gerealiseerd. 42 bedrijven namen diervriendelijke maatregelen, met als hoogtepunt de beslissing van Jumbo om
met plofkip te stoppen.
``Publicitair hadden we een prima jaar, met een kijkcijferrecord voor tv.
``De bereikcijfers in voorlichting laten een fraaie stijgende lijn zien.
``Er is voldoende oog voor missers en tegenvallers:
twee belangrijke bronnen om te leren en te verbeteren.
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4

fondsenwerving

4.1 visie, strategie en beleid
Visie
De wijze waarop we fondsen werven dient het bereiken
van onze stichtingsdoelstelling optimaal te ondersteunen.
Dit betekent dat we streven naar maximale groei van de
baten door een optimale inzet van het beschikbare budget, binnen de grenzen van het financieringsmodel.
Strategie
Om deze visie te realiseren kiezen wij voor de volgende
speerpunten:
``Maximaal investeren in fondsenwerving volgens
CBF-norm.
``Voorkeur voor kanalen en vormen waarbij de nadruk
ligt op onze kracht: massacommunicatie.
``Groei van bestand door werving bij particulieren, bij
voorkeur op maandmachtiging.
``Optimaliseren van opbrengst huisbestand door behoud, segmentatie en upgrading.
``Selectief aanvullend werven indien met weinig inspanning een hoog rendement kan worden behaald.
``Kosten verlagen door administratieve optimalisatie en
het benutten van nieuwe ICT-mogelijkheden.

4.2 financieringsmodel
Beleid
Hierbij nemen wij de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden in acht:
``Werven in lijn met onze gedragscode en de spelregels
van het CBF.
``Fondsenwerving ondersteunt campagnevoering (en
nooit andersom).
``Geen subsidies of giften ‘in ruil’ voor onze merknaam.
``Fondsenwerving mag niet ten koste gaan van onze
onafhankelijkheid.
``Geloof in ‘meten is weten’ en ‘analyseren is leren’.
``Een open oor voor feedback van onze achterban.
``Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor doeleinden van derden.

€

We kiezen voor een financieringsmodel dat het beste aansluit bij onze strategie en daarbinnen het beste potentieel biedt: periodieke donaties en nalatenschappen van
particulieren. Deze keuze betekent dat we subsidievrij en
onafhankelijk kunnen werken. Het biedt ook de mogelijkheid om ons te profileren als een organisatie die staat
op de schouders van een maatschappelijke beweging en
haar eigen broek ophoudt. En niet vastgeketend zit aan
de vaak verstikkende voorwaarden van subsidieverstrekkende instanties.
Omdat we geloven in focus, steken we geen energie in
loterijen en collectes. We voeren ook geen gezamenlijke
fondsenwervende acties uit omdat we – in lijn met onze
stichtingsstrategie – verplichtende vormen van samenwerking liever vermijden. Baten uit acties van derden, zoals de Nationale Postcode Loterij, aanvaarden we alleen
indien deze onze onafhankelijkheid niet in gevaar brengen. Omdat Wakker Dier geen grote bedragen wil oppotten zullen de baten uit beleggingen relatief gezien altijd
symbolisch van aard zijn.
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percentage
van de baten

26%

25%
20%
15%

Baten 2014: € 2.611.000
uitgesplitst naar giftbedrag op jaarbasis

overige
baten (o.a.
Transparant
Prijs, bijdrage
Loterij en nalatenschappen)

19%

18%

10%
5%
0%

5%
< € 50

€ 50-100

€ 100-500

In lijn met deze keuze was 70% van onze middelen afkomstig van particuliere donateurs waarvan het merendeel
een (maand)machtiging heeft afgegeven. Binnen deze
groep is er sprake van een gezonde spreiding; er waren
slechts 8 giftgevers met een jaarbedrag van € 5.000 of
meer. Tezamen vormde dit ruim 2% van onze baten. De
overige baten kwamen uit een beperkt aantal verschillende – en soms eenmalige – bronnen.

€ 500-5.000

2%
€ 5.000-50.000

4.3 werving

30%

BRON: DONATEURSDATABASE

30%

giftbedrag op jaarbasis

Dit model levert natuurlijk ook risico’s op. Bij tegenwind
kan het aantal donateurs en dus ook de hoeveelheid baten snel teruglopen. In zo’n geval zouden we de broekriem
fors moeten aanhalen. Gelukkig kunnen we dat ook: onze
campagnes bestaan alleen uit kortlopende verplichtingen.
De vaste kosten zijn laag en we kunnen gemakkelijk snijden zonder onze infrastructuur op te heffen. Daarnaast
wordt een beperkte continuïteitsreserve aangehouden om
ons door een moeilijke periode heen te helpen.

dieren in de vee-industrie:

In Nederland worden geen ganzen gehouden in de vee-industrie.
Maar we eten wel foie gras d’oie: vervette ganzenlever. Deze
wordt geïmporteerd, omdat de productie ervan in Nederland
verboden is. Voor vette lever wordt de gans in de laatste twee tot
drie weken voor de slacht onder dwang gevoerd, wat angst, pijn
en ernstige ademhalingsproblemen veroorzaakt.
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Ganzen

Doelgroep
Voor Wakker Dier is het van levensbelang om scherpe
doelgroepkeuzes te maken. Wij zetten een issue op de
kaart waarover de meningen sterk verdeeld zijn. Dit leidt
tot een gepolariseerd imago: een deel van de bevolking
is uitgesproken negatief, een ander deel is juist zeer positief. De impact is tweeledig. Wij kunnen (extra) goede
resultaten behalen als we werven binnen de groep die
ons goed kent en een warm hart toedraagt. Maar omgekeerd zal werving buiten deze groep zeer slecht uitpakken. Deze mensen zijn soms niet alleen onverschillig,
maar zelfs een uitgesproken tegenstander.
Regelmatig marktonderzoek en databaseanalyses zijn
daarom essentieel. Hieruit blijkt dat onze wervingsdoelgroep bestaat uit ongeveer 10% van de Nederlandse bevolking: met name hoogopgeleide vrouwen met een hoge
welstandsklasse, ouder dan 35 jaar en uit een- of tweepersoonshuishoudens. Deze groep staat achter onze
doelstellingen en heeft een positief beeld van onze organisatie. Zij consumeren vaak ook al (deels) diervriendelijk.
Pas 0,5% van de Nederlandse huishoudens steunt Wakker
Dier financieel. Er zijn dus nog volop groeimogelijkheden.
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Activiteiten
Nieuwe donateurs komen bijna allemaal online binnen.
Naast spontane instroom via onze website loopt er een
online wervingsprogramma, waarbij men via banners,
google ads en advertenties op social media uitkomt
op diverse op maat gemaakte webpagina’s met een
machtigingsformulier.
Daarnaast beschikken we over een uitgebreid e-mailbestand en een zeer succesvolle Facebookpagina. Steeds
vaker werven we ook in deze kring nieuwe donateurs.
Hoewel de resultaten procentueel gezien bescheiden
zijn, is het rendement hoog vanwege de lage kosten.
Einde jaar stuurden we een brief met de VPRO Gids mee
met een oplage van 180.000 exemplaren.

2011

2012

2013

2014

Op de website hebben we een pagina opgenomen die
speciaal bedoeld is voor individuen of instellingen die een
grotere gift overwegen met een vorm van persoonlijke
betrokkenheid. We kiezen bij deze groep voor een reactief wervingsbeleid. Onze kracht is massacommunicatie
en we gaan dus niet actief op zoek naar individuele, sterk
interactieve vormen van fondsenwerving.
Daarnaast ontvingen we een eenmalige gift van de
Nationale Postcode Loterij ter grootte van € 500.000. Dit
bedrag is – verdeeld over 2014 en 2015 – toegevoegd
aan het campagnebudget. Gezien het eenmalig karakter
hebben we voor 2015 geen nieuwe bijdrage in de begroting opgenomen.

Resultaten
Voor 2014 hadden we ingezet op een groei in het aantal
donateurs van 11%, waarmee we jaareinde zouden uitkomen op 34.000. In de loop van het jaar bleek dit te
ambitieus. Bruto stroomden er 4.530 nieuwe donateurs
in; het overgrote deel (72%) online. Daarnaast wisten we
2.479 eerder uitgestroomde donateurs te reactiveren.
Na aftrek van de uitstroom in 2014 (5.408 donateurs)
eindigden we met 32.124 donateurs; een groei van 5%.
Het lukt ons dus (nog) niet om met het online wervingsprogramma de gewenste groei te realiseren.
De terugverdientijd op de online wervingsactiviteiten bedroeg ongeveer 1 jaar. Dit is een rendement waar we redelijk tevreden mee zijn in het licht van de economische
tegenwind waar ook wij bij de werving last van hadden.

De eenmalige bijdrage van de Nationale Postcode Loterij
was een mooie impuls voor ons campagnebudget.
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4.4 behoud

thema’s in de vee-industrie:

Doelgroep
Ons behoudsprogramma richt zich met name op giftgevers die in de laatste 18 maanden hebben gedoneerd.
Incidenteel wordt dit tijdvak tot maximaal 36 maanden
opgerekt om achterblijvers terug te halen. Overigens telt
iemand in onze definitie als donateur indien hij/zij in de
afgelopen 12 maanden een gift heeft gedaan. Deze norm
is qua tijdsvak vrij streng en heeft als voordeel dat het
cijfer goed vergelijkbaar is met een vereniging met leden
die jaarlijks lidmaatschapsgeld betalen. En het zorgt ervoor dat we snel in actie komen als iemand afhaakt. Het
nadeel is dat we ook alle mensen meetellen die pas één
gift hebben gedaan en zich misschien nog niet zo met de
stichting verbonden voelen.
in €

Jaarlijks gaan miljoenen dieren in overvolle vrachtwagens de grens
over. Pasgeboren of ‘slachtrijpe’ biggen gaan op veetransport naar
Zuid-Spanje of Rusland om afgemest of geslacht te worden. Dat
kan daar goedkoper dan in Nederland. De besparing: een paar
cent per kilo. Ventilatie, verwarming en/of drinkwater zijn vaak
onvoldoende aanwezig. Regelgeving wordt slecht nageleefd en is
moeilijk te controleren over de vele grenzen.

Activiteiten
Donateurs werden minimaal driemaal schriftelijk benaderd, in combinatie met de verzending van ons magazine
Wakker Nieuws. Een deel ontving daarnaast nog twee extra brieven met informatie en een giftverzoek.
De schriftelijke giftverzoeken werden opgevolgd met een
vergelijkbare e-mail aan het gehele e-mailbestand, die het

Gemiddelde jaarbijdrage per donateur
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Veetransport

onderwerp nogmaals ter sprake bracht. Daarnaast stuurden we nog 3 e-mailings uit met andere giftverzoeken.
Tot slot gaven we met een speciaal belprogramma extra
aandacht aan achterblijvers en uitvallers.
In november deden we voor het eerst een giftverzoek dat
we hadden ontwikkeld op basis van groepsgesprekken
met onze achterban. Het onderwerp van dit giftverzoek
– varkens die in verstikkende ammoniakdampen leven –
brachten we ook via de radio en ons magazine naar buiten. We vertelden dit verhaal ook bij diverse online wervingsactiviteiten en belprogramma’s.
Natuurlijk bedankten we iedereen voor alle hulp: donateurs op machtiging met een mooie kaart en grote giftgevers per brief of telefonisch door de directeur. Gulle
gevers en mensen bij wie we in het testament staan ontvingen einde jaar ook nog een kerstkaart die door alle
medewerkers was ondertekend.
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Onze post in 2014

februari

Met uw jaarbijdrage
houden we onze poot stijf

Met uw hulp is omschakelen zó gebeurd

november

Een adembenemend
vooruitzicht

juni
!

Amsterdam, november 2014

www.wakkerdier.nl

U helpt de varkens door de bijgesloten
acceptgiro in te vullen. Met uw
hulp kunnen we een
einde maken aan de wrede en
dieronvriendelijke manier waarop
we deze en miljoenen
andere dieren in Nederland behandelen.

Ondanks eerder aandringen van Wakker
Dier, zijn deze achterblijvers niet omgeschakeld
naar een beter leven
voor de varkens. Tijd voor hardere
maatregelen! Iedereen moet weten
wat deze bedrijven de dieren aandoen.
Met radiospots gaan we ze publiekelijk
aansporen om te stoppen met het
veroorzaken van dit dierenleed. Zo’n
bedrijf besluit meestal snel tot omschakelen,
om schade aan hun imago te voorkomen.

P.S. Maak uw jaarbijdrage vandaag
nog over met bijgevoegde acceptgiro,
of rechtstreeks naar onze Triodosrekening NL56 TRIO 0254 6688 44.

tel. 020 460 42 10

Hij heeft zijn hele leven
nog voor zich…

Aan de verkoop van varkensvlees
zonder keurmerk moet zo snel
mogelijk een einde komen!
U helpt de varkens door bij te dragen
aan onze radiocampagne, waarmee
we de bedrijven die
dit dierenleed nog steeds verkopen,
publiekelijk aanspreken en aansporen
tot omschakelen.

mr. Arthur Wiltink
directeur

1090 AA Amsterdam

In de vee-industrie leven varkens in
de stank van de eigen uitwerpselen.
24 uur per dag, 7 dagen per week
zitten zij in slecht geventileerde schuren
en ademen zij de zure lucht in van
hun eigen poep en pies – en die
van hun stalgenoten. Deze uitwerpselen
zorgen voor een zeer hoge concentratie
bijtend ammoniakgas in de
stal. Stelt u zich eens voor, de hele
dag in die verstikkende dampen…
waar geen ontsnappen aan is.
Als u een toilet bezoekt op een camping
of in de trein, knijpt u misschien uw
neus al dicht. Een varkensneus
echter, is nog veel beter ontwikkeld
dan die van de mens. Het varken zoekt
voedsel met zijn neus,
communiceert ermee en herkent andere
varkens of mensen aan hun geur. De
bijtende ammoniak tast
niet alleen de slijmvliezen in de neus,
maar ook luchtpijp en longen aan.
De condities in de benauwde en
volgepropte stallen zijn zo slecht, dat
jaarlijks ongeveer twee miljoen varkens
een longontsteking oplopen.
Dankzij uw structurele bijdrage voert
Wakker Dier campagne om deze varkens
en andere dieren in de veeindustrie een beter leven te geven.
Zij hebben immers recht op voldoende
ruimte
en frisse (buiten)lucht. Ik
hoop dat u een extra donatie wilt doen
om betere leefomstandigheden voor
deze dieren te realiseren.

Nog niet alle bedrijven
zijn omgeschakeld!
Helpt u de varkens?

Met uw hulp houden
wij ook in 2014
onze poot stijf!

in verstikkende ammoniakdampen�

Zoals u weet is de aanpak van Wakker
Dier effectief en succesvol. Maar waarom
eigenlijk? Om dat uit te
leggen, neem ik u mee naar de wereld
van supermarkten en A-merken. Deze
partijen doen er alles aan om de
prijs van vlees zo laag mogelijk te
houden en er zelf zoveel mogelijk aan
te verdienen. Daarom zetten zij de
boer constant onder druk om steeds
goedkoper te produceren. Een boer
die niet meedoet, omdat hij beter
voor zijn dieren wil zorgen, staat buitenspel
en kan zijn bedrijf wel sluiten. Supermarkten
en A-merken bepalen
in dit systeem niet alleen de prijs van
een stuk vlees, maar ook hoe het leven
van een varken eruit ziet.

Envelop C5
Postbus 92024

IBAN: NL56 TRIO 0254 6688 44

1090 AA Amsterdam

tel. 020 460 42 10

www.wakkerdier.nl

NR. 3 november 2014

Met vriendelijke groet,

Het vooruitzicht voor een pasgeboren
biggetje is adembenemend: net als
port betaald
miljoenen andere varkens in ons
land, zal hij zijn hele leven in verstikkende
Amsterdam
ammoniaklucht doorbrengen. Dit schadelijke
gas is één van de
belangrijkste oorzaken van ernstige
ademhalingsproblemen en longontstekinge
n bij deze dieren. U kunt helpen
om hen een beter leven te geven.
POSTBUS 92024 ∙ 1090 AA ∙ AMSTERDAM

Voor regulier varkensvlees – dus zonder
welzijnskeurmerk – worden de intelligente
en speelse varkens
opgesloten in krappe, kale hokken.
Dit veroorzaakt zo’n stress, dat de
dieren soms zelfs maagzweren
oplopen. De verveling en frustratie
van het alsmaar in die ene benauwde
ruimte moeten leven, maken het
varken zo chagrijnig dat het andere
varkens in de staart gaat bijten. In
plaats van afleiding te bieden, wordt
krulstaart onverdoofd afgesneden
de
als het biggetje enkele dagen oud
is. Beeldt u zich eens in, dag in dag
zo’n deprimerende omgeving te moeten
uit in
leven. En dan ook nog eens in de eigen
ontlasting, terwijl varkens van
nature zindelijk zijn!

Er is dus een hoop werk te doen en
wij popelen om aan de slag te gaan.
Sterker nog, wij hebben de
afgelopen weken al flink van ons laten
horen. Maar alleen met uw hulp kunnen
wij ook de rest van 2014 gáán
voor resultaat. Uw jaarbijdrage is onmisbaar.
Mogen de dieren ook dit jaar op uw
bijdrage rekenen?

Postbus 92024

NR. 2 juni 2014

2014

Geachte mevrouw Zaal,

in de komende tijd iets op vooruit.
Een groot aantal bedrijven schakelt
namelijk om naar
varkensvlees met 1 Beter Leven ster
van de Dierenbescherming. Voor varkens
in de vee-industrie is deze stap
van groot belang: hun leven wordt
iets draaglijker. Zo krijgt het varken
25 procent meer ruimte en materiaal
om mee te spelen of aan te wroeten.
Maar niet alle bedrijven gunnen het
varken deze stap vooruit. Samen
zorgen we ervoor dat deze achterblijvers
ook omschakelen. Hoe dat kan, leest
u verderop in deze brief.

NR. 1 februari 2014

Toch moeten we eerlijk zijn. Ons belangrijkste
doel voor 2013, een einde aan de
verkoop van plofkip in de
landelijke supermarkten, is nog niet
bereikt. Wij houden onze poot stijf
en laten ons niet inpalmen door de
miljoenenbedrijven. Onze campagne
stopt pas als we een keiharde toezegging
hebben dat de plofkip uit de winkels
verdwijnt! In 2014 blijft de plofkip onverminderd
hoog op onze agenda.
U kunt dit jaar echter meer van ons
verwachten. Zo maakt Wakker Dier
zich
hard voor minimaal 1 Beter
Leven ster voor alle varkensvlees,
inclusief vleeswaren en verwerkte
producten. Dit levert een belangrijke
verbetering op in de levensomstandi
gheden van miljoenen varkens in ons
land. Voor de melkkoeien blijven wij
inzetten op beweiding. Een koe in
de wei voelt zich prettiger en krijgt
veel minder onstekingen aan poten
uiers. Verder is een importverbod
en
van foie gras in 2014 volgens ons
juridisch haalbaar.

drage
jaarbij
reclamepraatjes van deze

port betaald
Amsterdam

POSTBUS 92024
AA ∙ AMSTERDAM
Veel∙ 1090
varkens
gaan er

WAKKER NIEUWS 17E JAARGANG

Er zijn nog maar weinig mensen in
Nederland die niet weten wat een plofkip
is. Dat is mooi, want we hebben
er – samen met u – keihard aan gewerkt
om iedereen ervan te doordringen
hoe erg het gesteld is met deze
dieren. Gelukkig vertaalt dit zich ook
in concrete resultaten: veel grote A-merken
zoals Unox en Struik,
kantines en ziekenhuizen stappen
af van de plofkip. Ook daalt de consumptie
van plofkip in Nederland en
stijgt de consumptie van kip met een
dierenwelzijnskeurmerk.

WAKKER NIEUWS 17E JAARGANG

Amsterdam, juni 2014

WAKKER NIEUWS 17E JAARGANG

Geachte mevrouw Zaal,

Amsterdam, februari 2014

Geachte mevrouw Zaal,

Postbus 92024

IBAN: NL56 TRIO 0254 6688 44

1090 AA Amsterdam

tel. 020 460 42 10

www.wakkerdier.nl

IBAN: NL56 TRIO 0254 6688 44

mix voor

PANNEN
KOEKEN

april

september
LET
OP!

Van nature is de kip een vogel die
het liefst de hele dag haar kostje bij
elkaar scharrelt in een beschutte weide.
Voor dit dier bestaat er geen grotere
straf dan de hele dag op draadgaas
te moeten zitten, met nauwelijks
ruimte om haar kont te keren of zelfs
maar haar vleugels uit te slaan. Toch
is dit precies wat een kip wordt
aangedaan die in een ‘verrijkte kooi’
zit: de opvolger van de inmiddels verboden
legbatterij. Jaarlijks gaat het
om bijna 5,5 miljoen kippen. Hun eieren
belanden bij fabrikanten om in producten
te verwerken.

Amsterdam, april 2014

WELK EI KIES JIJ VOOR JE GELD?
CODE 0

biologisch ei
De diervriendelijkste eieren! De kippen
worden zo natuurlijk
mogelijk gehouden.
Ze krijgen veel ruimte, een uitloop naar
buiten en biologisch
voer. Mogen hun snavel houden.

Geachte mevrouw Zaal,

CODE 2

Rondeel-ei
Ondanks de code 2
een zeer goede
keuze! De kippen
krijgen 3 Beter Leven
sterren van de Dierenbescherming, volop
ruimte en een uitloop
naar buiten. Mogen
hun snavel houden.

Als vissen konden gillen, zou het lawaai
oorverdovend zijn: in Nederland worden
jaarlijks ongeveer 4 miljard
vissen onder afschuwelijke omstandigheden
gevangen, gekweekt en gedood. Ondanks
hun enorme aantal
bestaan er geen specifieke welzijnsregels
voor deze dieren.

FACTSHEET VIS

Wie varkens, kippen of koeien houdt,
moet zich aan regels voor dierenwelzijn
houden. Ook al laat die regel
geving te wensen over, deze ís er
wel. Maar wie zijn geld verdient met
vis – gevangen of gekweekt – kan met
deze dieren doen wat hij wil. Het enige
waar men op let, is hoeveel vis er
uit zee gehaald wordt.

De grootste groep vergeten dieren
uit kweek en de rest uit wildvangst.
ongeveer 4 miljard vissen: 23 miljoen
Nederland vangt én kweekt jaarlijks

Met uw gift kunnen we dit realiseren!
Samen zetten we de producenten
onder druk: zij moeten ophouden met
het verstoppen van kooieieren in hun
producten en overstappen op diervriendelijker
geproduceerde eieren. Van
kippen die lekker mogen scharrelen
mix voor
PANNENin een beschutte weide. Helpt u de kippen met een extra gift?
KOEKEN
Met vriendelijke groet,

Miljoenen kooieieren
zitten verstopt…
Helpt u mee ze te vinden?

Resultaten
De gemiddelde jaarbijdrage kwam uit op € 56,98: bijna
7% hoger dan in 2013 en ook € 2,73 hoger dan gepland.
Deze extra stijging vloeit deels voort uit de lagere groei in
nieuwe donateurs dan begroot, hetgeen een verhogend
effect heeft op het gemiddeld jaarbedrag. Maar voor een
deel is dit ook het gevolg van onze succesvolle inspanningen gericht op een hogere giftfrequentie en een succesvol upgrading programma (zie volgende paragraaf).
Postbus 92024

1090 AA Amsterdam

tel. 020 460 42 10

www.wakkerdier.nl

Onverdoofd geslacht
zijn de meeste
onverdoofd geslacht. Volgens wetenschappers
Bijna alle vis (wild én kweek) wordt
op gemak, vleeskwaliteit en
worden gedood, bedacht met het oog
methoden waarmee vissen traditioneel
op dierenwelzijn.
kostenbeheersing. Niet met het oog

VISSEN
kunnen niet gillen

Met vriendelijke groet,

informatie over verschillende soorten
eieren en wat dit
ook zelf makkelijk de diervriendelijkste
keuze maken!

diersoorten is dit wel het geval.

Bent u het met ons eens dat het hoog
tijd is, dat er regelgeving komt voor
het welzijn van vissen? En dat deze
wordt nageleefd? Hiervoor hebben we
nog een lange weg te gaan. Ik hoop
dat u de vissen wilt helpen en er
samen met ons voor wilt zorgen dat
de noodzakelijke welzijnsregelgeving
er komt, met een goede verdoving
de slacht als speerpunt. Ik beloof u:
voor
wij gaan voor resultaat voor de vissen.
Helpt u mee met een extra bijdrage?

P.S. Op de achterzijde van deze brief
vindt u meer
betekent
voor de kip. Zo kunt u in de winkel

Regelgeving ontbreekt
en stress kunnen ervaren. Toch
vissen, net als alle andere dieren, pijn
De wetenschap heeft vastgesteld dat
Er is niet vastgelegd hoeveel
kweekvis en in het wild gevangen vis.
ontbreekt specifieke regelgeving voor
gedood kunnen worden. Voor andere
hebben, of hoe zij snel en pijnloos
ruimte zij tot hun beschikking moeten

Is er dan niets geregeld voor vissen?
In Nederland en Europa bestaat immers
wetgeving die voorschrijft
dat alle dieren snel en pijnloos gedood
moeten worden. Maar die wordt ofwel
niet nageleefd, ofwel wordt
vis specifiek uitgezonderd. Wetgever
en handhaver laten de vissen letterlijk
en figuurlijk stikken. De
hoeveelheid leed die dit veroorzaakt,
is immens. Vissen worden niet direct
gedood, maar sterven tijdens het
verwerkingsproces: op het dek, in
het ijs of nadat hun ingewanden met
een mes verwijderd zijn.

Wakker Dier wil dat Nederland helemaal
kooiei-vrij wordt. We sporen producten
op waar deze eieren in
verstopt zitten en dringen er bij de
producenten op aan om deze te vervangen
door biologische, Rondeel- of
vrije-uitloopeieren. Zo zorgen we ervoor
dat miljoenen kippen naar buiten mogen.

mr. Arthur Wiltink
directeur

levende vissen

CODE 3

port betaald

Amsterdam
In de supermarkt ziet u ze niet, maar
zijn ze er nog wel: kooieieren. Niet
in de gebruikelijke kartonnen
eierdoosjes,
weggemoffeld in bijvoorbeeld sauzen,
koekjes of roomijs. Met uw hulp willen
ervoor zorgen dat alle producten kooiei-vrij
we
worden, zodat de kippen een beter
leven krijgen.

stiekem
POSTBUS 92024 ∙ 1090 AA maar
∙ AMSTERDAM

Help mee: stop het opensnijden van

kooiei

Staat er alleen
‘verse eieren’ of
‘ei(wit/geel)’ op de
verpakking? Ga er
dan vanuit dat het
kooiei is.

Amsterdam, september 2014
Geachte mevrouw Zaal,

Zeer dieronvriendelijk. Kippen zitten
levenslang in een
kooi waarin zij hun
natuurlijke gedrag
nauwelijks kunnen
uitoefenen. Snavels
worden gekapt.

Samen maken we
Nederland kooiei-vrij

envelop VR.indd 1

mr. Arthur Wiltink
directeur

Item 01:

vis
Gruwelijk einde voor wild gevangen
op een van de volgende manieren:
Vis die uit de zee wordt gehaald, sterft
∙ verdrukking in het net
water
het drukverschil aan dek en diep onder
∙ openbarstende ingewanden door
vis levend ingevroren werd
de
doordat
vertraagd
∙ verstikking, soms
te zijn
∙ doodbloeden na levend opengesneden
3-4-2014 16:15:50

P.S. Wees gewaarschuwd: de allerergste
C5de achterkant van
feiten overEnvelop
vis vindt u op
deze brief.
Help ons alstublieft om de situatie
voor de vissen snel te verbeteren.

De ROI (return on investment) op de huismailings verbeterde behoorlijk en kwam uit op 4,9 (2013: 3,8). Dit is
het resultaat van diverse testen om de opbrengst te verhogen en de keuze om post selectiever te versturen en
zo de kosten te beperken.
Postbus 92024

IBAN: NL56 TRIO 0254 6688 44

1090 AA Amsterdam

tel. 020 460 42 10

www.wakkerdier.nl

IBAN: NL56 TRIO 0254 6688 44

brief.indd 1

10-4-2014 09:53:22

Onze uitstroom daalde fors, maar is nog steeds aan de
hoge kant en kwam uit op 16% (2013: 20%). Dit wordt

Hoge sterfte bij kweekvissen
worden dicht op elkaar
meerval en forel gekweekt. De vissen
In Nederland wordt onder andere paling,
ziektes, kannibalisme en stress is
amper ruimte om te zwemmen. Door
gehouden in grote watertanks met
10 tot 20 procent vroegtijdig, bij de
Bij de meerval bijvoorbeeld, sterft
de sterfte onder kweekvissen enorm.
paling loopt dit op tot wel 50 procent.

enerzijds veroorzaakt door onze strenge 12-maandsdefinitie waardoor donateurs die infrequent geven regelmatig
in- en dan weer uitstromen. Anderzijds dienen wij eenmalige giftgevers beter aan ons te binden. Einde jaar zijn we
gestart met een online welkomsttraject om nieuwkomers
beter te informeren en emotioneel sterker aan ons werk
te binden.
Kweek geen alternatief voor wildvangst
worden de meeste kweek
voor overbevissing. Maar in de praktijk
In theorie lijkt kweekvisserij een oplossing
meerdere kilo’s wilde vis gestorven.
zee; voor elke kilo kweekvis zijn dan
vissen gevoerd met wilde vis uit de

vis
Viskeurmerken blind voor welzijn
dodingmethode. Zo is wild gevangen
over het welzijn van de vissen of de
Keurmerken voor vis zeggen niets
het visbestand op peil te houden. Het
vissers die zich actief inzetten om
de
met het MSC keurmerk afkomstig van
van de kwekerij. Groene soorten in
alleen iets over de milieuaspecten
ASC keurmerk voor kweekvis zegt
schade aan de natuur.
zijn en gevangen worden met minimale
overbevist
niet
die
vissoorten
VISwijzer zijn wilde
niet te vervuild en ongezond is.
De EetVisWijzer vermeldt of de vis
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4.5 upgrading
Doelgroep
We vragen bestaande donateurs periodiek of ze bereid
zijn om hun bijdrage voor de dieren te verhogen of voor
langere tijd vast te leggen.
Activiteiten
Er werden dit jaar meerdere belcampagnes ingezet voor
verschillende groepen donateurs. Eenmalige giftgevers
werd gevraagd om een (maand)machtiging af te geven.
Anderen kregen het verzoek om het bedrag van de lopende machtiging te verhogen. Zo’n 2.000 vijftigplussers
kregen telefonisch het aanbod om kostenloos een folder
over nalaten aan Wakker Dier te ontvangen.
Daarnaast ontvingen ruim 6.000 donateurs een brief
met het aanbod om een schenkingsovereenkomst aan te
gaan. Dit leidt tot een extra belastingteruggave, die men
(deels) kan gebruiken voor een hoger donatiebedrag.
Ook bindt men zich voor langere tijd aan de stichting. Een
notariële akte is hierbij niet meer nodig, hetgeen sterk
drempelverlagend werkt op deze vorm van doneren.
Waar passend werden al deze activiteiten met e-mails
ondersteund.

62

% op maandmachtiging

Donateurs op machtiging

% op machtiging (totaal)

80%
70%
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50%
40%
30%
20%
10%
0%

2007

2008

2009

Resultaten
De belcampagnes leverden overall uitstekende resultaten op met een terugverdientijd variërend van rond de
8 maanden. De respons op de bijbehorende mails (nog
in testfase) was niet heel hoog, maar de kosten zijn laag
waardoor ook daar de resultaten er prima uitzien.
Het percentage doorlopende machtigingen – een belangrijk teken van structurele betrokkenheid – daalde van 69%
naar 65%. Veel instromers startten het afgelopen jaar
met een losse gift en dat drukte het machtigingspercentage. In maandmachtigingen – voor ons de meest aantrekkelijke vorm met de hoogste jaarbedragen – kwamen
we uit op 50% van de donateurs, een verbetering van 1%.

2010

2011

2012

2013

2014

Ons schenkingsaanbod leverde fraaie resultaten op. We
verdubbelden het aantal donateurs dat hier gebruik van
maakt. Er lopen nu ruim 600 overeenkomsten, waarbij
een groot deel een doorlopend karakter heeft.
Ons activeringsprogramma inzake nalaten loopt goed en
zal in 2015 verder worden onderhouden en uitgebreid. Dit
jaar vroegen ruim 450 mensen de folder aan. Inmiddels
hebben ruim 200 mensen ons gemeld dat Wakker Dier
als begunstigde in hun testament is opgenomen.

HOOFDSTUK 4: FONDSENWERVING | ACHTERBANCOMMUNICATIE

4.6 achterbancommunicatie
Doelgroep
De communicatie met onze achterban heeft een heel ander karakter dan dat van onze campagnes. Ze dienen
verschillende doelen. Met onze campagnes proberen we
de samenleving te veranderen, maar bij onze achterban
lopen informeren, involveren, binden, hulp bij campagnevoering, fondsenwerving en verantwoording afleggen
door elkaar heen.
Verder maken we in onze achterban onderscheid tussen
donateurs en sympathisanten. Donateurs lopen mee in
de jaarlijkse cyclus van behoud, upgraden en bedanken.
Met sympathisanten hebben we contact, bijvoorbeeld via
een e-mailnieuwsbrief of social media, maar zij zijn (nog)
geen donateur. Zij helpen wel mee bijvoorbeeld bij campagnes, met hun eigen voedingspatroon of door het delen van een boodschap.

Activiteiten
In onze jaarkalender zijn de frequentie en aard van de
diverse contactmomenten vastgelegd. Zo zorgen we ervoor dat we onze achterban niet te veel of te weinig benaderen en dat zij alleen informatie of verzoeken ontvangen die voor hen relevant zijn.
Ons papieren magazine Wakker Nieuws verscheen driemaal en heeft een vaste opbouw die goed aansluit bij
onze werkwijze: Actie, Resultaat, Zo kan het ook en Wat
kun jij doen. Het wordt verstuurd aan onze donateurs en
vaste relaties.

onderwerp. Hierbij bieden we de mogelijkheid om zelf in
actie te komen, bijvoorbeeld door een petitie te tekenen,
een actie te ondersteunen of gift te doen.

omst

Uw voordeel bij een schenkingsovereenk

per jaar*
Uw voordeel is minimaal DD euro
uit
nu AA euro per BB. Dat komt jaarlijks
Volgens onze gegevens doneert u
doneren, dan krijgt u voortaan minimaal
op CC euro. Als u belastingvrij gaat
dit
in een hoger belastingtarief, dan kan
DD euro van de fiscus terug. Valt u
opnieuw!
voordeel oplopen tot EE euro. Elk jaar
Tip: doneer meer voor hetzelfde

geld!

*schatting gebaseerd op IB 2014,
leeftijd onder 65 jaar

Uw donatie voor de dieren:
aftrekbaar van de belasting!

te helpen! Indien u

om de dieren extra
Gebruik uw belastingvoordeel (deels)
overeen
komst bent
ú niet duurder uit. Want het verschil
voortaan FF euro per jaar doneert,
de Belastingdienst.
periodie
krijgt u terug vanke
schenking
mensen wakker en krijgen meer dieren

meer
Zo schudden we
Ondergetekende
komt met Stichting

Bedrag

Al langere tijd draagt u bij aan een
beter leven voor de dieren in de vee-industrie.
We zijn u daar zeer
dankbaar voor. U kunt hiermee ook
een persoonlijk voordeel behalen! Namelijk
door uw donaties aan
Wakker Dier heel eenvoudig 100%
belastingaftrekbaar te maken.

periodieke schenking te doen.

€
Schenken is zo geregeld

Vast bedrag per jaar in cijfers

Vast bedrag per jaar in letters

werkt het?

Hoe
Looptijd periodieke schenking
teken op voor- en achterzijde.
∙ Vul het bijgevoegde formulier in en

Looptijd (minimaal 5 jaar)
Ingangsdatum

envelop op de post.
het formulier
tijd in bijgevoegde
∙ Doeonbepaalde
.........deze
jaar aan u retour.
ook en stuurt
∙ Wakker Dier tekent de overeenkomst
in uw administratie.
∙ Bewaar de overeenkomst als bewijsstuk
Als het inkomen van de schenkerudaalt
op als belastingvrije schenking.
door omstandigheden
e geeft het jaarbedrag
waarop de schenker niet of
de belastingaangift
∙ Bij
nauwelijks
invloed heeft (zoals

werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid
of het overlijden van
de partner), vervalt de verplichting
tot schenking. Dit geldt ook als Wakker
Dier de ANBIstatus verliest, of als de schenker
overlijdt.

Waar u verder op moet letten

Geslacht
uw partner ook te ondertekenen.
∙ Indien van toepassing dient
vrouw
enkomst.
man de schenkingsovere
buiten uw schuld om, dan vervalt
uw inkomen door omstandigheden
Achternaam
∙ Daalt
schenker

tellen niet mee.
voor de tekendatum van de overeenkomst
komt deze te vervallen.

Deze overeenkomst levert u al gauw
enkele tientjes per jaar op, en u verzekert
Wakker Dier langdurig
van uw donatie. Zo schudden we meer
mensen wakker en krijgen meer dieren
een beter leven! Uw
belastingvoordeel kunt u natuurlijk
ook (deels) gebruiken om de dieren
extra te helpen.
Bent u bereid deze moeite te nemen
voor de dieren? Invullen van het formulier
kost niet veel tijd, maar
levert wel veel op. Op de achterzijde
krijgt u een indruk van uw financiële
voordeel. Mocht u nog vragen
hebben, neem dan gerust contact
met ons op via donateur@wakkerdier.nl
of 020 - 460 42 10.

dan
∙ Heeft u een lopende machtiging,

DE WERELD
OP Z’N KOP!

Met vriendelijke groet,

Burgerservicenum
Vragen? mer (sofinr.)
erdier.nl of 020 - 460 4210.
contact op met Judith Zaal via donateur@wakk
Neem
Straat en
huisnummer

In oktober verstuurden
we een speciale brief over
belastingvrij schenken.

Postcode en woonplaats

Zij doneert meer voor hetzelfde geld

Telefoonnummer

mr. Arthur Wiltink
directeur

P.S. Stuur het formulier vóór 1 december

ingevuld retour, dan geldt uw voordeel

E-mailadres

die niet naar buiten kunnen.
dichte varkensschuur rij… Al die varkens
Ik word zo verdrietig als ik langs zo’n
Ik ben blij dat ik
Gelukkig
enkomst? Om het simpele feit dat ik
Achternaam partner bijdragen. Waarom ik heb gekozen voor een schenkingsovere
hieraan kan
hetzelfde geld.
Voornamen
deze manier meer kan doneren voor
op(voluit)

al per terug
1 januari 2015!
Krijg geld
dankzij uw donatie aan de dieren

Dier.
Persoonlijke gegevens partner
voor de dieren, met de hulp van Wakker
stapjes
(indien
maken we telkens kleine
vanvooruit
toepassing)

Handtekening schenker
Plaats en datum
Handtekening schenker

Handtekening partner
(indien van toepassing)

PROFITEER AL IN 2015!

Postbus 92024

Handtekening Wakker Dier
(niet zelf invullen)
Plaats en datum Amsterdam,
Handtekening

Transactienr.

Stichting Wakker Dier

Daarnaast verzenden wij verschillende e-mailnieuwsbrieven, gericht op zowel donateurs als sympathisanten. Zo
verschijnt periodiek de Wakker Mail, een verkorte afgeleide van ons papieren magazine. Daarnaast verzenden we
regelmatig de Wakker in Actie, een korte mail met één

Tot slot publiceren we wekelijks de Wakkere Winkelaar
met diervriendelijke supermarktaanbiedingen, recepten
en andere tips. Over het gehele jaar verstuurden wij 78
e-mailnieuwsbrieven.
Natuurlijk communiceren we ook via Facebook en Twitter,
maar deze kanalen zien wij primair als een campagne-instrument. Meer hierover in §C3.4.

STUUR IN VÓÓR
1 DECEMBER 2014

– Sylvia van de Wetering (44)

Geboortedatum en -plaats

port betaald
Amsterdam

U kunt uw donatie aftrekken van de
belasting, indien u deze opneemt in
een schenkingsovereenkomst
voor een periode van ten minste vijf
jaar. Het enige dat u hiervoor hoeft
te doen is bijgaand formulier in
te vullen en aan ons terug te sturen.

Geboortedatum en -plaats

Burgerservicenummer (sofinr.)

Voor verschillende doelgroepen zetten we verschillende e-mailnieuwsbrieven in.

POSTBUS 92024 ∙ 1090 AA ∙ AMSTERDAM

5 jaar zijn verplicht door de Belastingdienst.
Persoonlijke gegevens
bedrag en de minimumlooptijd van
∙ Het jaarlijkse, vaste schenker

∙ Donaties
Voornamen
(voluit)

Amsterdam, augustus 2014

Geachte mevrouw Zaal,

een beter leven!

Wakker Dier overeen haar de volgende

Elke
woensdag
ontvangen
meer dan
30.000
abonnees
de Wakkere
Winkelaar.

1090 AA Amsterdam

tel. 020 460 42 10

www.wakkerdier.nl

IBAN: NL56 TRIO 0254 6688 44
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4.7 evaluatie

We hebben een speciale folder over nalaten aan de dieren.

Resultaten
Wakker Nieuws viel in 2014 driemaal bij 32.000 adressen op de mat en heeft een 8,2 als rapportcijfer. De
e-mailnieuwsbrieven belandden in 130.000 verschillende
mailboxen. De Wakker Mail/In Actie heeft een openingsratio van 33% en een waardering van 8,1. De Winkelaar
wordt door 39% van de abonnees geopend – een zeer
hoog percentage voor een online nieuwsbrief – en krijgt
een 8,0 als rapportcijfer. Prima scores, afkomstig uit het
donateursonderzoek van eind 2014.
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Dips
``De groei in aantal donateurs verloopt te traag in vergelijking met onze ambities.
``Het uitstroompercentage is significant gedaald, maar
nog niet tot het niveau dat wij voor ogen hebben.
Verder werk blijft noodzakelijk.
Hits
``De gemiddelde jaarbijdrage is boven verwachting gestegen, met name door een mooie stijging van de gemiddelde waarde van de machtigingen.
``De eenmalige bijdrage van de Nationale Postcode
Loterij en de Transparant Prijs vormden samen een
meevaller van bijna 0,6 miljoen euro.

Wakker Dier respecteert het Bel-me-niet-register.

dieren in de vee-industrie:

Melkkoeien
Elk jaar krijgt de melkkoe een kalf om de melkproductie te
stimuleren. Het kalf wordt meestal direct na de bevalling bij haar
weggehaald. Melkrobotten en krachtvoer jagen de melkproductie
op tot wel 8.000 liter per jaar: twee keer zoveel als in 1950. De
uier staat vaak strak gespannen en veel koeien hebben last van
uierontsteking. Ook ontstekingen aan de hoeven komen vaak voor.
De hoorns van melkkoeien worden standaard verwijderd.

FOTO: MENNO HERSTEL

een beter leven voor dieren via uw testament

Feedback
Naast zendende communicatie zoeken we natuurlijk ook
actief de dialoog met en feedback van onze achterban:
meer hierover in hoofdstuk C2. Ook klachten zien wij
als feedback en deze bieden ons de kans verbeteringen
door te voeren. §C2.2 bevat ons klachtenbeleid, inclusief
een korte toelichting op de procedure en een rapportage over de formele klachten die wij in 2014 ontvingen.
Eveneens vindt u daar informatie over de gedragscode
die ook op de fondsenwerving van toepassing is.

HOOFDSTUK 4: FONDSENWERVING | EVALUATIE

Knelpunten & dilemma’s
Een belangrijk deel van onze donateurs rea2010
opgelost
geert niet op post en we beschikken ook niet
over hun telefoonnummer. Inmiddels is onze database aanmerkelijk verrijkt met e-mailadressen en telefoonnummers
waardoor dit probleem in voldoende mate is opgelost.
We werken in fondsenwerving met twee databases (donateurgegevens en e-mailing
lijsten) die separaat functioneren. Dit beperkt onze mogelijkheden om online en offline werving optimaal te integreren. Inmiddels is er een technische oplossing uitgedacht
die in 2015 wordt geïmplementeerd.
uit 2011
opgelost

We krijgen van donateurs regelmatig het verzoek om minder papieren post te sturen en
we willen ons postbeleid beter afstemmen op hun behoeftes. We zijn in 2014 begonnen met het selectiever versturen van post. Deze lijn willen we in 2015 doortrekken.
uit 2012
deels opgelost

Evaluatie
``Visie, beleid en strategie inzake fondsenwerving zijn
actueel en blijven ongewijzigd van kracht.
``Het financieringsmodel sluit goed aan bij de
stichtingsstrategie.
``De uitvoering van het fondsenwervingprogramma is
in lijn met de strategie en wordt naar tevredenheid
geëxecuteerd.
``De groei in baten uit eigen fondsenwerving kwam
enigszins onder de begroting uit, omdat de toename
in het aantal donateurs enigszins achterbleef. Dit werd
deels gecompenseerd door een hoger gemiddeld giftbedrag. Voor de financiële uitkomsten verwijzen we
naar hoofdstuk D.
``De achterbancommunicatie verliep conform plan, maar
de snelle online ontwikkelingen blijven nieuwe kansen
bieden waar we alert op dienen in te spelen.

We maken voor werving van nieuwe donateurs in hoofdzaak gebruik van online kanalen. Dit genereert onvoldoende volume en het lijkt niet
goed mogelijk dit kostenefficiënt op te schalen. Voor verdere groei is waarschijnlijk een extra kanaal nodig.
Mensen willen om uiteenlopende redenen geen post van ons ontvangen.

FOTO: WAKKER DIER

uit 2014
nieuw

Op onze site kunnen donateurs precies lezen hoe wij met
hun gegevens (en dus met hun privacy) omgaan.
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organisatie

5.1 visie, strategie en beleid

5.2 organisatie

Visie
De wijze waarop de organisatie is ingericht dient het bereiken van de stichtingsdoelstelling zo goed mogelijk te
ondersteunen. Dit betekent dat we streven naar een effectieve en efficiënte structuur, waarbinnen een kundig
en professioneel bestuur toezicht houdt op een compact
en hoogopgeleid team dat slagvaardig kan werken.¬

Strategie
Om deze visie te realiseren kiezen wij voor de volgende
speerpunten:
``Werken binnen een professionele organisatie- en
planningstructuur.
``Kiezen voor kwalitatief hoogwaardige partners.
``Baten sneller laten groeien dan fte’s.
``Uitbouwen van de expertise van het bestuur.
``Investeren in het trainen van een sterk team.
``Vrijwilligerinzet beperken tot kantoorfuncties.

Wakker Dier werkt vanuit een gehuurde kantoorunit in een oude kazerne.

FOTO: MENNO HERSTEL

Beleid
Hierbij nemen wij de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden in acht:
``Focus op kerntaken, andere zaken uitbesteden.
``Bevoegdheden en budgetten waar mogelijk delegeren.
``Werkwijze bestuur conform code Wijffels.
``Actief waken voor belangenverstrengeling of
-conflicten.
``Combineren van een informele sfeer met zakelijke
werkwijze.
``Transparant en eerlijk beloningsbeleid.

Structuur
De ‘Wakker Dier’-groep werkt zelfstandig en is geen onderdeel van een grotere organisatie. Zij opereert vanuit
een tweetal stichtingen, die hetzelfde statutaire doel nastreven: het bevorderen van het welzijn van landbouwhuisdieren. De stichtingen zijn statutair met elkaar verbonden en hebben een identiek bestuur, zowel in functies
als in personen: voorzitter, penningmeester, secretaris
en minimaal twee leden. De twee stichtingen zijn:
``Stichting Beheer Welzijn Landbouwhuisdieren heeft
een sturende, beherende en controlerende functie. Zij
houdt stichting Wakker Dier in stand, geeft richting aan
de strategie en beheert het grootste deel van de financiële reserve. Er is sprake van een bestuurlijke unie en
de stichting houdt kantoor bij Wakker Dier.
``Stichting Wakker Dier omvat de overige activiteiten
inclusief de inzet van campagnes en fondsenwerving.
Alle werknemers, inclusief de directeur, zijn in dienst
van deze stichting. Zij heeft haar feitelijke en statutaire
zetel in Amsterdam.
Dit jaarverslag is een consolidatie van beide stichtingen.
In dit verslag worden zij aangeduid als ‘Wakker Dier’ of
‘stichting Wakker Dier’.
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ORGANOGRAM ORGANISATIE
bestuur stichting Beheer
Welzijn Landbouwhuisdieren
bestuur stichting Wakker Dier
voorzitter
secretaris

registeraccountant
externe controle

penningmeester
drie leden

Het bestuur houdt toezicht op de voortgang van jaarplan
en -budget. Dit gebeurt op basis van schriftelijke rapportages, die in bestuurvergaderingen worden behandeld.

directeur

kantoor
10 medewerkers

Planning en control
Stichting Wakker Dier werkt vanuit een stelsel waarin functiescheiding centraal staat. De functie van ‘uitvoeren’ is belegd bij de medewerkers, de functie van ‘besturen’ bij de directeur, en de functie van ‘toezichthouden’ bij het bestuur.
Het bestuur is eindverantwoordelijk. Zij stelt het beleid
vast, houdt toezicht, legt verantwoording af en geeft op
hoofdlijnen leiding aan de directeur. Externe beoordeling
van het functioneren vindt achteraf plaats door twee partijen: het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en de
accountant.
Op de jaarlijkse beleidsdag, waaraan alle personeelsleden deelnemen, wordt het lopende jaar geëvalueerd en
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plan, moeten vooraf in de vorm van een projectvoorstel
ter goedkeuring aan het bestuur worden voorgelegd.

aantal betaalde medewerkers
per 31-12-2014:
9,5 fte

Alle kostenposten en campagnebestedingen worden individueel gebudgetteerd en in de maandrapportage strikt
gevolgd, zowel in relatie tot de begroting als tot het voorgaande jaar. Penningmeester en accountant ontvangen
iedere maand de financiële rapportage en hebben periodiek ook rechtstreeks contact.

de belangrijkste kansen & sterktes en bedreigingen & risico’s vastgesteld. Verder worden doelstellingen, strategie, belangrijkste activiteiten en de financiën besproken.

BEELD: INK IN OPDRACHT VAN PWC/TRANSPARANT PRIJS

Centraal Bureau
Fondsenwerving
externe controle

Hierna stelt de directeur het concept jaarplan op (en eenmaal per drie jaar een driejaarplan) met bijbehorend budget. Deze worden ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. Vóór aanvang van het betreffende jaar bespreekt
het bestuur deze documenten en stelt deze, met eventuele aanpassingen, in de bestuursvergadering vast.
Bij de uitvoering is de directeur autonoom in zijn initiatieven, mits deze vallen binnen de parameters van jaarplan
en -budget. Acties die niet zijn opgenomen in het jaar-

Met een aantrekkelijk animatiefilmpje maakte de Transparant
Prijs bekend dat Wakker Dier gewonnen had.
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dieren in de vee-industrie:

Vissen

Bij de twee externe partijen die Wakker Dier jaarlijks beoordelen staan geen opmerkingen of corrigerende maatregelen open. Tot slot wordt hier vermeld dat de accountant wordt benoemd en ontslagen door het bestuur. Ook
verricht het accountantskantoor geen andere werkzaamheden voor Wakker Dier.
Activiteiten
De eerste maanden van het jaar is er hard gewerkt aan
het opstellen van het jaarverslag en de doorvertaling hiervan naar de website. Daarnaast vroeg de driejaarscontrole van het CBF de nodige tijd, omdat hiervoor een groot
aantal documenten dient te worden aangeleverd.
Ook hebben we in april met hulp van onze makelaar het
huurcontract met 4 jaar verlengd. Hoewel we tegen betere voorwaarden hebben verlengd, was dit wel wat minder
scherp dan we hadden gehoopt omdat er in het gebouw
waar we kantoor houden weinig leegstand is.

In Nederland kweken we veel vissoorten; in betonnen bakken, met
soms meer vis dan water. Voor vissen bestaan geen welzijnsregels.
Sterker nog: ze zijn expliciet uitgesloten van de algemene
dierenwelzijnsregelgeving. Slachten gebeurt meestal onverdoofd:
de organen worden uit de nog levende vis gesneden. Vissen
sterven hier niet direct aan: zij worden meestal ingevroren terwijl zij
bij bewustzijn zijn. Of de vis sterft een trage verstikkingsdood.

Bij het lengen der dagen organiseerden we de traditionele voorjaarsschoonmaak en opruimronde op kantoor.
In de zomer zijn we gestart met het project Schraplijst.
Hierbij droegen alle teamleden ideeën aan om onze werkwijzen te stroomlijnen. Er zijn een twintigtal voorstellen
overgebleven die we stapsgewijs implementeren.
Samen met onze leverancier is er op ict-gebied veel werk
verzet. We implementeerden een betere vorm van beveiliging, zowel voor de toegang tot onze eigen server als
bij web based werkzaamheden. Ook voerden we diverse
maatregelen door om ons systeem stabieler te maken en
voorzagen we het team van een ict-handleiding.
Einde jaar voerden we de jaarlijkse website-check uit. Zo
houden we de informatie die we online presenteren up-todate. Net als vorig jaar hebben we een top 20 van onze
crediteuren opgesteld en de samenwerking geëvalueerd.
Tot slot werkten we jaarplan en -budget voor 2015 uit.

FOTO: MENNO HERSTEL

Na afloop van het jaar wordt verantwoording afgelegd in
het jaarverslag inclusief jaarrekening. In de bestuursvergadering van maart is de accountant persoonlijk aanwezig om zijn bevindingen omtrent het jaarverslag met het
bestuur te bespreken, waarna het bestuur deze – mits
akkoord – goedkeurt.

Resultaten
Het jaarverslag is goedgekeurd door het bestuur en de
onafhankelijke accountant heeft de controleverklaring afgegeven. Ook het CBF had geen verbeterpunten en we
hebben een nieuw 3 jaar keurmerk certificaat ontvangen.
We waren zeer blij verrast dat ons jaarverslag over 2013
als winnaar was geëindigd in de categorie ‘groot’ van de
Transparant Prijs, met een triple A rating en een 8,8 als
rapportcijfer. Dat is de tweede keer in 3 jaar en daar zijn
we behoorlijk trots op.

Als winnaar van de Transparant Prijs ontvingen we € 75.000,
beschikbaar gesteld door de Nationale Postcode Loterij.
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5.3 bestuur
Vergaderingen
Het bestuur kwam vier maal bijeen voor een reguliere
avondvergadering. De agenda (zie hiernaast) is ingedeeld
op basis van de bestuurlijke kerntaken, zoals uitgewerkt
in het CBF-reglement en de Code Goed Bestuur voor
Goede Doelen van de commissie Wijffels. Dit zijn beleid
bepalen, toezicht houden en verantwoording afleggen.
Daarnaast kwamen de volgende zaken aan de orde:

opbouw

Bestuursagenda
Stichting*

Onderwerpen

Frequentie

Doel

1. Bestuurszaken
SBWL/WD

Notulen

altijd

Goedkeuring

SBWL/WD

(Her-)benoeming & aftreden

variabel

Beslissing

SBWL/WD

Belangenverstrengeling

1x per jaar

Ter informatie

SBWL/WD

Bestuursevaluatie

1x per jaar

Discussie

2. Beleid bepalen
``Evaluatie inrichting governance en juridische structuur
``Opzetten externe benchmark met ander bestuur
``Aanpassing normen spreiding liquiditeiten
``Aanvraag Nationale Postcode Loterij
``Ontwikkeling procedure benoeming nieuwe voorzitter
``Uitkomsten toetsingsrapport CBF
Bezoldiging
Het bestuur kiest ervoor om zich niet te laten bezoldigen.
Zo geven de bestuursleden uitdrukking aan hun betrokkenheid en de beperkte werkdruk die deze functie met
zich meebrengt. Alleen gemaakte onkosten worden – op
verzoek – vergoed. Verder wordt er een vegetarische
maaltijd aangeboden bij vergaderingen. In 2014 bedroegen de bestuurskosten, inclusief een aansprakelijkheidsverzekering, € 3.385.
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SBWL

Eén-/driejaarplan (incl. SWOT) 1x per jaar

Goedkeuring

SBWL/WD

Deelbeleid, o.a. risico & MVO

3x per jaar

Discussie

Nevenfuncties en belangenverstrengeling
In dit verslagjaar was er geen sprake van relevante nevenfuncties bij bestuur (en directeur). Het voorkómen van
belangverstrengeling of onverenigbaarheid van functies
is – conform de vereisten van het CBF – statutair geregeld. Elk bestuurslid heeft hier een schriftelijke verklaring
over ondertekend. In grote lijnen dient een bestuurslid,
indien een dergelijke situatie optreedt, daarvan onmiddellijk aan het bestuur melding te maken en zich van beraadslaging en stemming te onthouden. Hiervan was in 2014
geen sprake.

3. Toezichthouden
WD

Scorekaart

1x per jaar

Goedkeuring

WD

Voortgang Campagne

altijd

Ter informatie

WD

Voortgang Fondsenwerving

1x per jaar

Ter informatie

WD

Voortgang P&O

1x per jaar

Ter informatie

SBWL

Financiële maandrapportage

altijd

Goedkeuring

SBWL

Bezoek accountant/advocaat 1x per jaar

Discussie

4. Verantwoording afleggen
WD

Gedragscode & Klachten

1x per jaar

Discussie

SBWL

Verantwoordingsverklaring

1x per jaar

Goedkeuring

SBWL/WD

Jaarverslag

1x per jaar

Goedkeuring

altijd

N.v.t.

5. WVTTK
SBWL/WD

Varia (o.a. funct. directeur)

* SBWL = Stichting Beheer Welzijn Landbouwhuisdieren,
WD = Stichting Wakker Dier

Daarnaast is er een protocol waarin is vastgelegd hoe
men dient te handelen bij een (mogelijk) belangenconflict
waarin de statuten niet voorzien. Kort samengevat informeert het bestuurslid de voorzitter en – indien van toepassing – de externe partij die hierbij betrokken is. Het
betreffende lid onthoudt zich van beraadslaging en besluitvorming over het betreffende onderwerp en in de
eerstvolgende vergadering neemt het bestuur eventueel nadere maatregelen. Ook hiervan was in 2014 geen
sprake.
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bestuursleden

Herbenoemings- en aftreeddata
NAAM

FUNCTIE

AANGETREDEN EERDERE HERBENOEMING DATUM HERBENOEMING/AFTREDEN

Cees Klumper

voorzitter

19-09-2008

Jeroen Broekema

22-09-2011, 22-09-2014

22-09-2017 (Aftreden)

penningmeester 19-03-2012

nog niet herbenoemd

15-03-2015 (Herbenoeming)

Ingrid Roosenboom

secretaris

27-03-2010

14-03-2013

14-03-2016 (Herbenoeming)

Thérèse Beurskens

bestuurslid

20-03-2014

nog niet herbenoemd

20-03-2017 (Herbenoeming)

Nico Schutte

bestuurslid

06-01-2011

12-12-2013

12-12-2016 (Herbenoeming)

Wendy van Vliet

bestuurslid

14-12-2011

18-12-2014

18-12-2017 (Herbenoeming)

Deze tabel is van toepassing op stichting Beheer Welzijn Landbouwhuisdieren en stichting Wakker Dier.
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar en kunnen maximaal tweemaal herbenoemd worden.

Benoeming en aftreden
In maart is 1 nieuw bestuurslid benoemd; in september is
de voorzitter met algemene stemmen herbenoemd voor
een laatste periode van 3 jaar. In december werd 1 bestuurslid herbenoemd, waarmee het bestuur uitkomt op
6 leden: 1 meer dan het minimumaantal dat volgens de
statuten en het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is
vereist. In 2015 wil men nog een nieuw lid werven. De
gemiddelde zittingsduur kwam eind 2014 uit op 3,7 jaar.

Sc orek aa rt
ove rzic ht van

Werving en selectie
De werving van bestuursleden vindt plaats door het
uitzetten van oproepen in onze zakelijke netwerken
en online advertenties. Hierbij wordt uitdrukkelijk gewaakt voor het werven in een te persoonlijke kring,
omdat dit in strijd is met de voorschriften van het CBF
en omdat dit spanningen zou kunnen veroorzaken bij
functioneringsproblemen.
Aspirant-bestuursleden worden geselecteerd en benoemd door het zittend bestuur, volgens een schriftelijk
vastgelegde procedure. Op basis van een schriftelijke

pres tatie -ind icat ore n

profielschets wordt hierbij met name gekeken naar affiniteit met de doelstelling (ook in eigen consumptiegedrag),
bestuurlijke ervaring en specifieke kwaliteiten die complementair zijn aan die van zittende leden. Daarnaast omvat de wederzijdse kennismaking het bijwonen van een
bestuursvergadering, kennismaking met het kantoor en
een gesprek met twee bestuursleden. De directeur heeft
een adviesrecht. Bestuursleden worden voor een periode
van drie jaar benoemd en zijn daarna nog tweemaal herbenoembaar. De individuele zittingstermijnen staan in de
tabel hierboven vermeld.

Budg et
Jaa rpl an

Elk kwartaal toetst het bestuur de voortgang van Wakker Dier.
Hiervoor is een aantal sturingsinstrumenten ontwikkeld.
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checklist incl. rapportcijfers

Evaluatie functioneren
Het bestuur evalueert haar functioneren het ene jaar
schriftelijk en het andere jaar mondeling. De evaluatie
dekt veertien punten (zie kader), is openbaar en kan op
verzoek worden toegestuurd.

FOTO’S BESTUUR: CATHELIJNE BERGHOUWER

In grote lijnen is het bestuur (zeer) tevreden over het gekozen besturingsmodel, haar functioneren en het operationeel verloop van de vergaderingen. Het rapportcijfer in
2014 kwam gemiddeld uit op een 7,8. Er zijn geen grote
verbeterpunten naar boven gekomen. Wel werd vastgesteld dat de betrokkenheid van het bestuur bij externe relaties relatief laag is, maar dit wordt als wenselijk gezien
omdat kantoor dit prima verzorgt.

Cees Klumper,
voorzitter
Chief Risk Officer, The Global
Fund to Fight AIDS, Tuberculosis
and Malaria, Genève

“Het is geweldig om deel uit te
mogen maken van een van de effectiefste organisaties voor dierenwelzijn!”
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Bestuursevaluatie 2014
Onderwerprapportcijfer
``functioneren van het gekozen besturingsmodel
``wijze waarop bestuur de strategie, beleid en begroting heeft getoetst
``betrokkenheid van bestuur bij opstellen van jaarverslag en jaarrekening
``relatie van bestuur met externe accountant: benoeming, bespreking bevindingen, evaluatie
``betrokkenheid van bestuur bij externe verhoudingen en relaties van Wakker Dier
``betrokkenheid van bestuur bij majeure beslissingen
``wijze waarop bestuur de implementatie van het beleid gepast-kritisch heeft gevolgd
``wijze waarop bestuur ervoor heeft gezorgd dat het over voldoende informatie beschikte
``werving en herbenoemingen; omgang met profielschets en werving- en selectieprocedure
``bewaking van het risico van belangenverstrengeling en -conflicten
``frequentie en duur van bestuursvergaderingen
``kwaliteit van besluitvorming in bestuursvergaderingen
``adequaatheid van contacten tussen bestuursvergaderingen in
``participatie van alle bestuursleden in de besluitvorming, waaronder begrepen hun aanwezigheid

Jeroen Broekema,
penningmeester
Country manager, Zencap
Netherlands
“Wakker Dier maakt consumenten
op sympathieke wijze ervan bewust dat zij met simpele keuzes
het dierenwelzijn en de samenleving ten positieve kunnen
veranderen. Hopelijk worden we ooit overbodig!”

8,3
7,7
8,0
7,8
7,0
7,8
7,8
7,6
8,0
8,4
7,7
7,6
7,5
7,8

Ingrid Roosenboom,
secretaris
Corporate HR manager, Xycarb ceramics
“Ik ben graag bestuurlijk betrokken bij Wakker Dier, omdat ik zie
dat onze inspanningen daadwerkelijk resultaat en verbetering opleveren voor een breed
scala aan dieren in de vee-industrie.”
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5.4 personeel

Bestuur per 31-12-2014
naar leeftijd en geslacht
= vrouw
= man

aantal
5
4

``Nadruk op coaching en training.
``Nette, uniforme pensioenregeling voor alle
werknemers.
``Gul met kleine extra’s, zoals een prettige werkplek en
stoelmassage.

De uitgangspunten van het bezoldigingsbeleid zijn:

3
2
1
0

Beloning
Het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten
worden door het bestuur vastgesteld en periodiek geëvalueerd (voor het laatst in juni 2014).

30-40

40-50

50-60

leeftijd

Thérèse Beurskens,
bestuurslid
Eigenaar, Integritas Arbeidsrecht
& Sociale Zekerheid
“Dieren en dierenwelzijn gaan mij
nauw aan het hart. Wakker Dier
stelt reële doelen en kiest voor
focus. De vergeten dieren in de vee-industrie verdienen
een duidelijke stem. Wakker Dier is die stem!”

``Inschaling volgens de schalen van de CAO Welzijn.
``Geen overdreven salarisverschillen tussen
werknemers.
``Net salaris voor medewerkers, gematigd salaris voor
de directeur.
``Verhoging op basis van het functioneringsverslag.

Wendy van Vliet, bestuurslid
Sr. Beleidsadviseur Hoger
Onderwijs en Duurzaamheid,
gemeente Haarlemmermeer
“Al van kleins af aan voel ik de behoefte me in te zetten voor dieren en hun welzijn. Deelgenoot
zijn van Wakker Dier inspireert mij blijvend om het leed in
de vee-industrie onder de aandacht te brengen.”

De werknemers (inclusief de directeur) zijn ingeschaald
op basis van hun opleiding en ervaring, waarbij uitdrukkelijk is aangetekend dat de CAO Welzijn niet van toepassing is. Schaal en periodieken van zowel directeur als
personeel worden jaarlijks door de penningmeester en
de voorzitter goedgekeurd. Hierbij geldt de uitkomst van
het functioneringsverslag als leidraad voor de verhoging.

Nico Schutte,
bestuurslid
Sr. Privacy Officer, Philips
“Goedkoop vlees wordt duur betaald door de dieren in de vee-industrie. Wakker Dier maakt zichtbaar wat gebeurt achter gesloten
deuren, en zet zich zo in voor tastbare verbeteringen.”
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ORGANOGRAM KANTOOR
directeur
0,9 fte

Medewerkers per 31-12-2014
naar leeftijd en geslacht
= vrouw
= man

aantal
5
4

communicatiemedewerker

medewerker
woordvoering
en campagne
0,8 fte

medewerker
campagne

medewerker
beleid en
campagne
0,9 fte

kantoorvrijwilligers

campagnevrijwilliger

campagnevrijwilliger

3 personen

1 persoon

1 persoon

projectmanager
fondsenwerving

campagneleider

0,9 fte

0,6 fte

0,9 fte

donateurscommunicatie en
-administratie
1,0 fte

medewerker
research
en campagne
0,9 fte

De directeur is door het bestuur ingeschaald op schaal 11,
trede 13. Hij zag in 2014 – net als in voorgaande jaren – af
van een extra trede, maar ontving wel 2 extra vakantiedagen. Netto kwam de directeur uit op € 2.597 per maand.
Hieronder lichten we alle beloningscomponenten toe.
De kosten gemaakt in verband met het uitoefenen van
zijn functie, bedroegen € 409 in 2014. Deze zijn vergoed
na controle door de penningmeester. De directeur vervult
geen nevenfuncties en vertegenwoordigt de organisatie
niet in organen van externe organisaties.
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0,9 fte

0,9 fte

aantal betaalde
medewerkers
per 31-12-2014:
9,5 fte

We namen in 2012 deel aan een benchmark-onderzoek
bij het VFI (Vereniging Fondsenwervende Instellingen) inzake de hoogte van onze salarissen. Hier kwam uit dat
de medewerkers gemiddeld zo’n 20% minder verdienden
dan werknemers in vergelijkbare functies. De directeur
kwam uit op 60% van de norm. Een goede bevestiging
van ons beleid (netjes voor de medewerkers, matig voor
de directeur), met wat ruimte naar boven indien nodig.
In het volgende driejaarplan (2016–2018) wordt deze
benchmark opnieuw uitgevoerd.

3
2
1
0

20-30

30-40

40-50

50-60

leeftijd

bezoldiging (in euro’s)

Directeurssalaris
Dienstverband
Betreft
Aard contract
Uren (voltijds werkweek)
Parttime %
Periode

Arthur Wiltink
onbepaalde tijd
36
89%
1-1 t/m 31-12-2014

BEZOLDIGING (€)
Jaarinkomen
bruto loon/salaris
vakantiegeld

48.725
3.898
52.623

Overige lasten en vergoedingen
sv-lasten (werkgeversdeel)

9.564

pensioenlasten (werkgeversdeel)

5.974

vergoeding reiskosten woon-werk

1.521

totaal overige lasten en vergoedingen

17.059

TOTAAL BEZOLDIGING 2014

69.682

TOTAAL BEZOLDIGING 2013

69.222

BRON: BOEKHOUDING EN LOONADMINISTRATIE WAKKER DIER

medewerker
financieel beheer
en p&o
0,9 fte

hoofd
fondsenwerving
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Ook dit jaar werd op freelance basis enige uren per week
met een administratieve kracht gewerkt. Daarnaast zijn
er een aantal organisatorische wijzigingen doorgevoerd.
De medewerker financieel en P&O beheer rapporteert
sinds september rechtstreeks aan de directeur in plaats
van het hoofd fondsenwerving. Dit biedt laatstgenoemde
de mogelijkheid om zich exclusief te richten op het sterk
groeiende takenpakket. Daarnaast zijn er per 1 december 2014 om praktische redenen in het campagneteam
een aantal rapportagelijnen enigszins gewijzigd.
De voortgang- en functioneringcyclus is ook dit jaar op
de geplande wijze doorlopen. Beide besprekingen zijn
schriftelijk vastgelegd en elke medewerker heeft zijn of
haar persoonlijke wensen kenbaar kunnen maken. Het is
goed gelukt om hieraan een gepaste invulling te geven.
Aan het einde van het jaar zijn alle functieomschrijvingen
tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast. Dit
leidde bij 2 functies tot indeling in een hogere schaal.

Het opleidingsprogramma is aan het begin van het jaar
gezamenlijk vastgesteld en de voortgang halfjaarlijks aan
de orde gesteld. Voor jongere medewerkers ligt daarbij
de nadruk op vakinhoudelijke vaardigheden. Voor andere
medewerkers ligt het accent meer op persoonlijke groei
door (externe) coaching en training in communicatieve en
samenwerkende vaardigheden.
Voor alle medewerkers zijn er opvolgscenario’s uitgewerkt, om risico’s te minimaliseren bij onverwachte uitval of vertrek. Waar nodig zijn passende actiepunten geformuleerd. In het langlopende project ‘Samen Werken’
besteden we aandacht aan de meer ‘zachte’ elementen

Het team van Wakker Dier.
Beginnend met de foto hier
links met de klok mee:
Arthur Wiltink, Sjoerd van
de Wouw, Daphne van
Ouwerkerk, Levina de
Raat, Martijn Scheutjens,
Hanneke van Ormondt, Anne
Hilhorst, Jet Salomons,
Stephanie Engel, Hidde
Wijga, Judith Zaal

uit het personeelbeleid, zoals werksfeer en werkwijze.
Hierbij maken we praktische afspraken en twee keer per
jaar evalueren we gezamenlijk de voortgang.
Nieuw was dit jaar de aandacht voor het voorkomen van
belangenverstrengeling en -conflicten. Alle werknemers
hebben een schriftelijke inventarisatie van risico’s en aandachtsgebieden ingevuld. Waar passend zijn individuele
afspraken gemaakt. Daarnaast is het onderwerp mondeling in het team besproken. Dit laatste zullen we jaarlijks
herhalen.

FOTO’S: CATHELIJNE BERGHOUWER

Activiteiten
Er zijn afgelopen jaar geen medewerkers vertrokken. Wel
breidden we het team uit met twee werknemers. Per 1 september startte een nieuwe campagnemedewerkster (0,9
fte) met ruime werkervaring in de landelijke en online journalistiek. Ook versterkten we tijdelijk het fondsenwervende
team met een ervaren kracht (0,6 fte) voor enkele ad hoc
projecten. Zij zal voorjaar 2015 het team weer verlaten.

75

HOOFDSTUK 5: ORGANISATIE | PERSONEEL

indicatoren van Wakker Dier

Medewerkers 2014
``Wij streven met alle werknemers een langlopende
relatie na, met bijbehorend contract voor onbepaalde
tijd. Met nieuwe medewerkers (2 in 2014) starten we
altijd met jaarcontracten; vandaar dat het percentage vaste contracten dit jaar uitkomt op 64% (2013:
78%).
``In het jaarlijks functioneringsverslag – met input van de
werknemers op anonieme basis – evalueert het bestuur het functioneren van de directeur. “Hij heeft een
heldere koers, gaat voor 100% kwaliteit, zet door en
heeft een rechte rug. Is een sterke leidinggevende, die
gedreven en gepassioneerd is voor de goede zaak”.
Natuurlijk zijn er ook een aantal operationele verbeterpunten afgesproken, maar overall is men zeer tevreden.

gerealiseerd 2014
Totaal aantal medewerkers
Medewerkers in/uit dienst
Gemiddeld opleidingsniveau
Gemiddelde lengte dienstverband
Vaste contracten
Opleidingsbudget
Ziekteverzuim

Vrijwilligers
Wakker Dier werkt niet met vrijwilligers in het veld, omdat dit niet aansluit bij onze strategie (focus op het genereren van landelijke media-aandacht). Onze werkwijze
vraagt om een permanent beschikbaar team dat 100%
op elkaar is ingespeeld en snel kan schakelen. De inzet
van vrijwilligers in het veld sluit hier niet goed bij aan.

dieren in de vee-industrie:
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Legkippen
De meeste legkippen komen nooit buiten maar leven op maximaal
anderhalf A4’tje in een kooi, of met z’n negenen op een vierkante
meter in een scharrelstal. Het natuurlijke pikgedrag loopt uit
de hand met zoveel dieren op elkaar. Dit wordt ‘opgelost’ door
snavels te kappen, en niet door ze meer ruimte te geven. Haantjes
leggen geen eieren; zij worden vergast of versnipperd.

11
2/0
HBO+
5,8 jaar
64%
9% van brutoloonsom
0,3% / 7 dagen

BRON: BOEKHOUDING WAKKER DIER

Resultaten
``We investeerden 9% van de brutoloonsom in opleidingen, ruim boven dan vorig jaar (6%) met extra aandacht voor retailmanagement, fondsenwerving en
schrijfvaardigheden. Het ziekteverzuim – vaak een goede indicator voor de werksfeer – was allemaal kort van
aard en bedroeg 0,3%. Dit is ruim onder het landelijk
gemiddelde van ongeveer 4,0%.
``Om een optimale personeelssamenstelling te waarborgen, meten we enkele parameters (zie tabel). We streven hiermee naar een compact, hoogopgeleid team
met voldoende werkervaring. Verder zoeken we balans
en complementariteit om zo een team te bouwen dat
elkaar helpt en stimuleert. Een gevarieerde samenstelling – ook in leeftijd en geslacht – helpt daarbij. Bij de
werving van nieuwe personeel houden we hier rekening
mee. Eind 2014 was de teamsamenstelling redelijk in
lijn met de gewenste mix.

Het team wordt wel ondersteund door een vijftal vaste
kantoorvrijwilligers. Zij nemen meer routinematige taken
over of verrichten ad hoc ondersteuning voor een bepaalde campagne. Met hen streven wij een langlopende relatie na, omdat veel van dit werk enige mate van specialisatie en ervaring vereist. Zij worden geworven op basis
van de benodigde specifieke kwaliteiten en hun betrokkenheid bij de doelstelling.
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BRON: ELSEVIER, 2 JUNI 2014

Het vrijwilligersteam zien wij dus niet als een aparte, externe stakeholder. Hun werkwijze en functioneren worden
– weliswaar op een ‘lichtere’ basis – op dezelfde wijze behandeld als bij het personeel. Het functioneren wordt elk
jaar besproken en op schrift gesteld. Passend binnen bovenstaande uitgangspunten is een uniforme vergoeding
vastgesteld, in overeenstemming met de fiscale vrijstelling. Eén vrijwilliger is na meer dan 7 jaar trouwe dienst
vertrokken, natuurlijk in goed overleg en met een feestelijk afscheid. Een tweetal nieuwe vrijwilligers zijn het team
komen versterken.

Jaarlijks zet opinieblad Elsevier de directeurssalarissen op een rij.
Steevast scoort onze directeur als een van de laagsten.

Hits:
``Ons jaarverslag won opnieuw de gezaghebbende
Transparant Prijs in de categorie Groot.
``Het project ‘Schraplijst’ met voorstellen om onze werkwijze te vereenvoudigen blijkt goed te werken.
Dip
``De werving van nieuwe bestuursleden leverde slechts
één geschikte kandidaat op.
Knelpunten & dilemma’s
Ons bestuur bestaat uit professionals die
2012
deels opgelost
deze functie op vrijwillige basis vervullen.
Hierdoor is er soms sprake van een groot verschil in kennis tussen bestuur en kantoor. Deze issue speelt minder
nu het bestuur steeds meer de rol van toezichthouder op
afstand vervult en de ervaring van bestuursleden door de
langere zittingsduur toeneemt.
In goededoelenland is onze werkwijze vrij
uniek en daarom kiezen we voor jonge trainees die we zelf opleiden, maar dit doet een fors beroep
op de meer ervaren krachten. Inmiddels werken onze
nieuwe medewerkers al behoorlijk zelfstandig.
2012
opgelost

Ter versterking van het groepsgevoel maakte het
team dit jaar heerlijke biologische kaas.

FOTO: WAKKER DIER

5.5 evaluatie

Evaluatie
``Visie, strategie en beleid inzake de organisatie zijn actueel en blijven ongewijzigd van kracht.
``De organisatiestructuur voldoet goed; Wel is er afgesproken om de juridische structuur en de wijze waarop
de governance is ingericht tegen het licht te houden en
waar passend te optimaliseren.
``De planning- en controlcyclus functioneert goed. Er is
een goede balans tussen controle en toezicht enerzijds
en de noodzaak om snel en autonoom te schakelen
anderzijds.
``De uitkomsten van de bestuursevaluatie zijn prima
en geven geen aanleiding tot het formuleren van
verbeterpunten.
``De voortgang op projecten van organisatorische aard
is goed en draagt bij aan verdere professionalisering,
waarbij wordt opgemerkt dat de ict relatief veel aandacht vraagt.
``Het beloningsbeleid voldoet goed en de personele activiteiten zijn correct uitgevoerd. Ook het vrijwilligersbeleid staat niet ter discussie.
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6

maatschappelijk verantwoord ondernemen

6.1 inleiding

Om ons MVO-beleid professioneel in te richten maken
we gebruik van de internationaal erkende richtlijn ISO
26000. Met een groot aantal punten zijn wij al volop aan
de slag en de actielijst groeit gestaag. Maar MVO is een
zeer breed begrip en daarom hebben we – in nauw overleg met onze stakeholders – gekozen voor een beperkt
aantal thema’s die we prioriteit geven. Meer hierover
vindt u verderop in dit verslag.
Daarnaast hebben we een zogeheten zelfverklaring opgesteld om het belang dat de organisatie aan MVO hecht,
te onderstrepen. In de bijbehorende onderbouwing lichten we toe hoe de ISO 26000 richtlijn binnen Wakker Dier
wordt toegepast. Deze vindt u op onze website: www.
wakkerdier.nl/over-wakker-dier/mvo.
Omdat we op transparante wijze verantwoording willen
afleggen over ons MVO-beleid wijden we er in dit jaarverslag een apart hoofdstuk aan. Hierbij maken we ge-

MVO: een resultaatgericht proces
waarbij een organisatie over de
gehele keten van haar activiteiten
verantwoordelijkheid neemt voor
de effecten op sociaal, ecologisch
en economisch gebied, daarover
verantwoording aflegt en aangaat met de belanghebbenden.

Visie
Ons MVO-beleid dient het bereiken van onze stichtingsdoelstelling optimaal te ondersteunen. Dit betekent dat we er
naar streven om zelf het goede goed te doen en anderen
aan te spreken op hun MVO-beleid inzake dierenwelzijn.

BRON: MVO-PLATFORM

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) neemt
in onze samenleving snel aan belang toe. Ook Wakker
Dier spreekt anderen, met name bedrijven, aan op hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid met betrekking
tot dierenwelzijn. Maar dit is alleen geloofwaardig als we
onze eigen activiteiten ook op een maatschappelijk verantwoorde wijze uitvoeren.

6.2 visie, strategie en beleid

bruik van de internationaal erkende richtlijn voor maatschappelijke verslaglegging van het Global Reporting
Initiative (GRI; niveau C+ inclusief het sectorsupplement
voor NGO’s).
Op langere termijn willen we naar een rapportage die niet
apart staat, maar volledig geïntegreerd is met alle andere aspecten van het jaarverslag. Want MVO is geen ‘status aparte’, maar dient verweven te zijn in ons dagelijks
denken en doen.
Tot slot vermelden we dat deze rapportage ook dit jaar
weer door de accountant is beoordeeld.
Cees Klumper, bestuursvoorzitter Wakker Dier

Strategie
Om deze visie te realiseren kiezen wij voor de volgende
speerpunten:
``MVO integreren in denken & doen van alle teamleden.
``Starten met eigen organisatie en onze leveranciers.
``Kiezen voor een beperkt aantal, relevante thema’s.
``Plukken van laaghangend fruit waar mogelijk.
``MVO-structuur bouwen die past bij onze beperkte
omvang.
Beleid
Hierbij nemen we de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden in acht:
``Werkwijze structureren volgens ISO 26000 richtlijn.
``Acties en rapportages zoveel mogelijk laten aansluiten
op bestaande structuren en processen.
``Verantwoording afleggen volgens de GRI-richtlijn.
``MVO-effecten van onze campagnes laten we (voorlopig) buiten beschouwing.
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6.3 organisatie

dieren in de vee-industrie:

Vleesrunderen

Wakker Dier behaalde de 14e plek in de
jaarlijkse ‘Duurzame Top 100’ van Trouw.
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BRON: TROUW, 10 OKTOBER 2014

Vleesrunderen zijn speciaal bedoeld om grote biefstukken te
produceren. Sommige rassen zijn zo doorgefokt op dikke billen
voor de biefstuk, dat bij 85 tot 90 procent van deze dieren een
keizersnede noodzakelijk is. Voor een natuurlijke bevalling is
het bekken van de moederkoe te smal en het kalf te groot. Een
moederkoe ondergaat soms wel vier keizersnedes gedurende haar
leven, met alle gevolgen van dien.

FOTO: JOOST VAN MANEN

We werken met het ‘projectplan MVO’, waarin strategie,
maatregelen, verantwoordelijkheden en voortgang staan
beschreven. De functie van programmamanager is ondergebracht bij de medewerker donateurscommunicatie
en -administratie. Zij voert het projectplan uit, onder toezicht van de directeur. Er wordt één keer per jaar gerapporteerd aan het bestuur. De tabel in §C6.8 vermeldt
waar de prestatie-indicatoren voor de GRI, niveau C+, in
het jaarverslag te vinden zijn.

6.4 belanghebbenden

6.5 thema’s

Wakker Dier hecht zeer veel belang aan een goed uitgewerkt beleid inzake de omgang met belanghebbenden
(zie ook §C2). De belangrijkste MVO thema’s zijn dan ook
opgesteld in nauwe samenspraak met onze belangrijkste
stakeholders.

We kiezen voor een beperkt aantal thema’s en werken die
de komende jaren verder uit, waarbij we focussen op ons
kernproces: communicatie.

In 2014 deden we dit voor het eerst in de vorm van een
groepsgesprek met donateurs en sympathisanten, waarbij allerhande aspecten voor een goed MVO-beleid aan
bod kwamen. De uitkomsten gebruiken we om ons strategie en maatregelen verder aan te scherpen. Het gespreksverslag is op aanvraag beschikbaar.

1) Open en eerlijk communiceren
Met spraakmakende communicatie vragen wij aandacht
voor het lot van de dieren in de vee-industrie. Maar dat
is alleen geloofwaardig als onze informatie klopt en we
open en eerlijk communiceren.
2) Zorgvuldig omgaan met belangenconflicten
Onze campagnes leiden vaak tot publiek debat met vooren tegenstanders. Ook deze laatste groep heeft recht op
een zorgvuldige behandeling en inhoudelijk goede antwoorden. Dat brengt de verplichting met zich mee om
zorgvuldig met belangenconflicten om te gaan.

HOOFDSTUK 6: MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN | LAAGHANGEND MVO-FRUIT

3) Leveranciers eerlijk behandelen
Wij spreken A-merken en supermarkten aan op de manier
waarop zij hun leveranciers behandelen. De lage prijzen
in de supermarkten leiden ertoe dat de leveranciers van
dierlijke producten (de boeren) geen geld hebben om hun
dieren goed te behandelen. We willen zelf het goede voorbeeld geven door op een constructieve wijze met onze
toeleveranciers samen te werken.
We zijn inmiddels gestart om het eerste thema verder uit
te werken en praktisch handen en voeten te geven.

Papier: Door de overstap naar online werving wordt er
veel minder papieren post verstuurd. Ook is er een speciale pagina op onze website waar donateurs allerhande wijzigingen kunnen doorgeven, die digitaal worden verwerkt.
Jongeren- en docentenpakketten worden uitsluitend digitaal aangeboden. Het kantoor print op 100% gerecycled
papier en waar mogelijk dubbelzijdig. In 2014 zijn we voor
het magazine Wakker Nieuws (jaaroplage bijna 100.000
stuks) overgestapt naar 100% gerecycled papier.
MVO-indicatoren van Wakker Dier

gerealiseerd 2014
Via de Buurtboer, een lunchconcept
voor bedrijven, kopen wij
onze vegetarische lunch in.

Elektriciteitsverbruik
Gasverbruik
Zakelijke afstand in huurauto
Zakelijke afstand in privéauto
Afgelegde afstand in vliegtuig

7.885 kWh
460 m3
1.279 km
1.477 km
0 km

BRON: BOEKHOUDING WAKKER DIER

Energieverbruik

Energie: We werken met groene stroom (100%
Nederlandse windenergie) en nemen groen gas af dat
met het planten van bos wordt gecompenseerd. We reizen zoveel mogelijk met het openbaar vervoer en de
fiets. Mocht het gebruik van een auto onvermijdelijk zijn,
dan kiezen we voor een poule- of huurauto. We hebben
geen leaseauto’s. Het pand wordt verwarmd met ener-

Ons donateurmagazine Wakker Nieuws wordt niet meer gedrukt op FSCpapier van ‘gemengde herkomst’, maar op 100% gerecycled papier.

FOTO: WAKKER DIER

6.6 laaghangend MVO-fruit

giezuinige vloerverwarming. We hebben uitsluitend spaarlampen en stappen geleidelijk over op de nog milieuvriendelijkere LED-lampen. Door deze maatregelen komt onze
CO2-footprint uit op 0,16 ton CO2 per fte. Dit is 96% minder dan de gemiddelde uitstoot op een overheidskantoor
(4,0 ton CO2 per FTE).
Financiën: We bankieren bij de duurzame en diervriendelijke Triodosbank. Ook ons spaargeld is hier voor een
groot deel ondergebracht. Het restant staat uit bij de
ASN Bank, die ook veel aan duurzaamheid doet. Bij onze
pensioenregeling is vastgelegd dat de aandelenportefeuille in overeenstemming is met de VN Principes voor
verantwoord beleggen (UN PRI). Tot slot vragen we grote, ons onbekende (institutionele) giftgevers een verklaring af te geven dat deze baten niet afkomstig zijn uit de
vee-industrie.
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6.7 evaluatie

Megastallen
FOTO: MENNO HERSTEL

Gangbare stallen in de intensieve veehouderij huisvesten al
massa’s dieren. Megastallen zijn nog weer groter. Er is geen
duidelijke definitie van een megastal, maar Alterra (Universiteit
Wageningen) spreekt over bedrijven die op een locatie minimaal
7.500 vleesvarkens, 1.200 fokvarkens, 120.000 leghennen,
220.000 vleeskuikens, 250 melkkoeien of 2.500 vleeskalveren
houden. Met deze definitie heeft Nederland nu al 575 megastallen.

Voeding: Diervriendelijk eten is voor ons vanzelfsprekend en dat hebben we uitgewerkt in een aantal spelregels, zowel voor op kantoor als onderweg of in een restaurant. De Buurtboer verzorgt onze vegetarische lunch,
waarvan de dierlijke producten (zoals kaas en boter) biologisch zijn en die vaak is samengesteld uit regionale producten. Ook koffie, thee en suiker worden biologisch en
indien mogelijk tevens fairtrade ingekocht. Tot slot vragen we onze leveranciers om op hun werkplek elk jaar
een stap te zetten naar een diervriendelijkere kantine.

Recycling: We scheiden ons afval (zowel op kantoor als
via de milieustraat), recyclen onze lege tonercartridges
en kopen onze kantoorinrichting waar mogelijk tweedehands in.
Varia: Bij de schoonmaak van kantoor en bij de vaat gebruiken we uitsluitend ecologische schoonmaakmiddelen. Onze kantoorartikelen bestellen we zoveel mogelijk
bij een speciale leverancier, die allerhande ‘groene’ varianten verkoopt.

Hits
``Leerzaam groepsgesprek over MVO met donateurs en
brede publiek.
``Operatie ‘laaghangend MVO-fruit’ blijft goede verbeterpunten opleveren.
Dip
``MVO-kwaliteit brengt vaak hogere kosten en lange levertijden met zich mee.
``Het projectplan voor het eerste thema ‘Open en eerlijk
communiceren’ is nog niet af.
totaal Wakker Dier: 1,5 ton (scope 1, 2 en 3)

CO2-uitstoot 2014 / ISO 14064-1
PRIVÉAUTO (20%)

ELEKTRICITEIT (7%)

HUURAUTO (20%)

GAS (53%)

Lege tonercartridges worden gerecycled ten bate van stichting AAP.
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In 2015 gaan we samen met het bureau dat ons hierin adviseert weer vol enthousiasme op zoek naar nieuw
laaghangend MVO-fruit.

BRON: BOEKHOUDING WAKKER DIER

thema’s in de vee-industrie:
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6.8 GRI-tabel
Vindplaatsen vereiste informatie en indicatoren voor de GRI, niveau C+ (inclusief het sectorsupplement voor NGO’s).

Dilemma’s & knelpunten
Omgang met soms tegenstrijdige MVO2013
deels opgelost
belangen blijft ingewikkeld. Er zijn vaak nog
geen antwoorden voorhanden. De gesprekken met stakeholders blijken hierbij zeer behulpzaam.
Hoeveel tijd en geld willen we in dit onderwerp investeren? Deels gaat dit ten koste
van de aandacht voor onze missie.
2014
nieuw

Evaluatie
``Visie, strategie en beleid inzake MVO zijn actueel en
blijven ongewijzigd van kracht.
``Organisatiestructuur en de wijze waarop belanghebbenden worden betrokken voldoen goed.
``Er is op goed onderbouwde wijze gekozen voor materiële, relevante thema’s.
``We boeken goede voortgang in de categorie laaghangend MVO-fruit.

GRI onderdelen
Onderdeel

Onderwerp

Profielinformatie
1.1
2.1-2.10
3.1-3.12
4.1-4.4
4.14-4.15

Strategie en analyse
Organisatieprofiel
Verslagparameters
Bestuur
Belanghebbenden

Prestatie-indicatoren
EN3
EN4
EN16
EN17
LA1
LA2
LA4
LA7
LA10
LA13
PR6
EC1
EC4
NGO1
NGO2
NGO3
NGO6
NGO7

Direct energiegebruik
Indirect energiegebruik
Directe en indirecte emissies broeikasgassen
Andere indirecte emissies broeikasgassen
Totale personeelsbestand
Personeelsverloop
Medewerkers onder cao
Verzuimcijfers
Opleiding van medewerkers
Diversiteit van bestuur en medewerkers
Standaarden voor fondsenwerving en marketing
Economische prestaties
Financiële steun van de overheid
Betrekken van belanghebbenden
Feedback en klachten
Monitoring en evaluatie
Coördinatie met andere actoren
Allocatie van inkomsten

Toelichting / Vindplaats in het verslag
§C1.1, §C1.2, §C6.1
§C5.2, verantwoording
§C6.1, §C6.4, §C6.8, verantwoording
§C5.3, §C6.3
Hoofdstuk C2, §C6.4
Tabel ‘Energiegebruik’ (§C6.6)
Tabel ‘Energiegebruik’ (§C6.6)
Grafiek ‘CO2-uitstoot’ (§C6.6)
Grafiek ‘CO2-uitstoot’ (§C6.6)
Tabel ‘Medewerkers 2014’ (§C5.4)
Tabel ‘Medewerkers 2014’ (§C5.4)
N.v.t.
Tabel ‘Medewerkers 2014’ (§C5.4)
Tabel ‘Medewerkers 2014’ (§C5.4)
Grafieken (bestuur: §C5.3; medewerkers: §C5.4)
§C2.2
Sectie D
Wakker Dier werkt subsidievrij
Hoofdstuk C2
§C2.2
§C1.6 en sectie B
§C1.3
§D6
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In ons gootsteenkastje zijn alleen ecologische schoonmaakmiddelen te vinden.

FOTO: WAKKER DIER

GRI 3.1, niveau C+
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D

financiën

D1 financiële visie, strategie en beleid
Visie
Het financieel beleid dient het bereiken van onze stichtingsdoelstelling optimaal te ondersteunen. Dit betekent
dat we streven naar een gezonde groei in financiële middelen die veilig en maatschappelijk verantwoord worden
beheerd, met een financiële inrichting die wendbaar en
snel handelen faciliteert.

De financiën van Wakker Dier zijn afkomstig van
donateurs. Wij staan op hun schouders.

FOTO: WAKKER DIER

Wij vinden het belangrijk om helder en volledig verantwoording af te leggen aan de samenleving waarin wij opereren.

Strategie
Om deze visie te realiseren kiezen wij voor de volgende
speerpunten:

Beleid
Hierbij nemen wij de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden in acht:

``Streven naar een zo hoog mogelijk vrij besteedbaar
jaarbudget.
``Inzetten op groei en dus fors investeren in
fondsenwerving.
``Dalende kosten voor beheer & administratie als percentage van de lasten.
``Reserve in de vorm van spaarrekeningen en
spaardeposito’s.

``Bankieren bij duurzame banken.
``Werken met een beperkte reserve; geen grote bedragen oppotten.
``Reserve risicomijdend en snel beschikbaar aanhouden.
``Langlopende verplichtingen en vaste activa zoveel mogelijk mijden.
``Boekhouding en jaarrekening in lijn met vereisten CBFrichtlijn RJ650.
``Beperken operationele risico’s door adequate interne
controle- & beheermaatregelen.
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D2 jaarrekening: balans
jaarrekening (in euro’s)

Balans
31-12-2014

31-12-2013

ACTIVA

31-12-2013

PASSIVA

vaste activa

reserves en fondsen

immateriële vaste activa

vrij besteedbaar vermogen

software

23.471

49.296

materiële vaste activa
verbouwing

3.198

9.870

inventaris

4.530

6.624

apparatuur

4.272

continuïteitsreserve

812.672

756.476

bestemmingsreserve

291.925

133.640

57.552

57.552

vastgelegd vermogen
bestemmingsfonds

4.663
12.000

1.162.149
21.157

vlottende activa

crediteuren
16.597

12.651

947.668

kortlopende schulden
loonheffing en premieheffing

voorraden
voorraad winkelmateriaal

31-12-2014

overige schulden en overlopende passiva

16.687

12.977

116.676

50.475

39.271

38.178
172.634

101.630

1.334.783

1.049.298

vorderingen
overige vorderingen en overlopende activa
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122.304

41.196

liquide middelen

1.160.411

924.998

TOTAAL ACTIVA

1.334.783

1.049.298

TOTAAL PASSIVA
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D3 jaarrekening: staat van baten en lasten
jaarrekening (in euro’s)

Staat van baten en lasten
begroting 2015

gerealiseerd 2014

begroting 2014

gerealiseerd 2013

BATEN

baten uit eigen fondsenwerving
donaties
nalatenschappen
sponsoring
resultaten uit verkoop artikelen

1.961.000
180.000
25.000
1.000

1.830.283
152.655
21.000
6.472
2.167.000
21.000
2.188.000

baten uit acties van derden
rentebaten
SOM DER BATEN

1.852.000
120.000
45.000
2.000
2.010.410
575.000
25.329
2.610.739

1.621.271
283.086
124.460
7.058
2.019.000
17.000
2.036.000

2.035.875
20.141
2.056.016

LASTEN

besteed aan doelstellingen:
company campaigning
publicitaire aandacht
consumentenvoorlichting
wetgevingsbeïnvloeding

als % van het totaal van de som der baten
als % van het totaal van de som der lasten
werving baten
kosten eigen fondsenwerving
als % van baten uit eigen fondsenwerving
beheer en administratie
kosten beheer en administratie
als % van het totaal van de som der baten
SOM DER LASTEN

RESULTAAT

toevoeging/onttrekking aan:
continuïteitsreserve
bestemmingsreserve
RESULTAAT

771.000
432.000
494.000
25.000

900.649
389.457
481.683
21.520

561.000
351.000
454.000
19.000

991.866
305.835
405.616
17.818

1.722.000
79%
73%

1.793.309
69%
75%

1.385.000
68%
69%

1.721.135
84%
75%

509.000
23%

473.829
24%

484.000
24%

450.597
22%

137.000
6%
2.368.000

129.120
5%
2.396.258

134.000
7%
2.003.000

127.968
6%
2.299.700

-180.000

214.481

33.000

-243.684

-180.000
-180.000

56.196
158.285
214.481

33.000
33.000

0
-243.684
-243.684
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D4 jaarrekening: grondslagen van waardering en resultaatbepaling

D5 jaarrekening: toelichting op de balans

Deze jaarrekening voldoet aan de eisen zoals gesteld in
RJ 650.

Algemeen
Het balanstotaal (zie §D2) kwam eind 2014 uit op
€ 1.335.000. Onze activa bestaan voor 87% uit liquide
middelen. Het restant bestaat uit vaste activa (3%), winkelvoorraad (1%) en vorderingen als gevolg van onze dagelijkse operatie (9%). De passiva zijn voor 87% opgebouwd uit reserves en fondsen; het restant bestaat uit
kortlopende verplichtingen.

MANEN

In ons land lijden
miljoenen dieren
in hokken van beton
daglicht of frisse
en staal, zonder
lucht. Wakker Dier
zorgt ervoor dat deze
leven krijgen. Word
dieren een beter
ook wakker! Kijk
op www.wakkerd
ier.nl.

MA
FOTO: EDITH GERRITS

FOTO: JOOST VAN

zonder
van beton en staal,
en dieren in hokken
beter
In ons land lijden miljoen
dat deze dieren een
Wakker Dier zorgt ervoor
daglicht of frisse lucht.
www.wakkerdier.nl.
ook wakker! Kijk op
leven krijgen. Word

Deze Kerstkaarten waren ook dit jaar echte toppers in onze webshop.
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Er is sprake van één niet op de balans opgenomen
langlopende verplichting. Dit betreft het vierjarig huurcontract dat eindigt op 30 april 2018. De waarde van deze
verplichting over de gehele looptijd kwam eind 2014 uit
op € 97.000.
WAKKER
DIER

WAKKER
DIER

Voorraden
De voorraad winkelgoederen waarderen we tegen kostprijs of tegen de lagere marktwaarde op de balansdatum.

Foto: Joost van Manen

20,0 %
20,0 %
33,3 %
33,3 %

Baten
Baten worden verantwoord in het jaar waarin deze worden gerealiseerd, tenzij bij het opstellen van de jaarrekening de aard, omvang en ontvangstdatum specifiek bekend zijn (zoals de Transparant Prijs).

Deze opbouw sluit naadloos aan bij onze projectmatige
manier van werken. Weinig middelen zijn vastgelegd: we
kunnen snel schakelen met een hoog, vrij besteedbaar
budget.
XXX-XXX-000

``verbouwing
``inventaris
``apparatuur
``software

Lasten
Bij het bepalen van de lasten nemen we de eerder genoemde waarderingsgrondslagen in acht. Lasten worden
in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
Foto: Edith Gerritsma

Vaste activa
De bedrijfsmiddelen zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde na aftrek van de afschrijvingen. De afschrijving
bedraagt een vast percentage van de aanschafwaarde
en vindt naar tijdsgelang plaats op basis van de verwachte economische levensduur. Dit levert de volgende afschrijvingspercentages op:

Resultaatbepaling

XXX-XXX-000

Waarderingsgrondslagen
Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale
waarde, tenzij hieronder anders is vermeld.
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toelichting op de balans (in euro’s)

Activa
De balanswaarde van de vaste activa daalde met 50%:
er waren dit jaar geen significante investeringen, terwijl
er werd afgeschreven op eerder aangeschafte software
en de materiële vaste activa, zoals de verbouwing bij het
betrekken van het pand in 2010.
De vorderingen kwamen uit op € 122.000: veel hoger
dan eind 2013 (€ 41.000). Deze toename wordt bijna
geheel verklaard door de nog te ontvangen Transparant
Prijs à € 75.000.
De liquide middelen stegen met 25% tot € 1.160.000,
met name door de sterke ontwikkeling van de baten en
het hieruit voortvloeiende positieve resultaat. Voor een
verdere toelichting verwijzen we naar het kasstroomoverzicht in §D7.
Er staat nog een zeer klein saldo op onze ING rekening, omdat hier incidenteel nog giften op binnenkomen.
Conform ons beleid om duurzaam te bankieren sluiten we
deze rekening zodra de laatste giftgevers zijn omgezet.
Tot slot vermelden we dat op de Triodos spaarrekening
van de beheerstichting een bankgarantie is afgegeven
ter grootte van € 8.000 ten behoeve van de verhuurder
van het kantoorpand.

Vaste activa
materiële vaste activa
stand begin boekjaar
bij: investeringen
af: afschrijvingen
STAND EINDE BOEKJAAR

verbouwingen
9.870
- 6.672
3.198

inventaris
6.624
- 2.094
4.530

apparatuur
4.663
2.248
- 2.639
4.272

immateriële
vaste activa
software
49.296
- 25.825
23.471

totaal
31-12-2014
70.453
2.248
- 37.230
35.471

totaal
31-12-2013
41.332
65.554
- 36.433
70.453

toelichting op de balans (in euro’s)

Overige vorderingen en overlopende activa
borgsom frankeermachine
nog te ontvangen rente
nog te ontvangen uit winkelverkoop artikelen
nog te ontvangen Transparant Prijs
overige vorderingen
TOTAAL

31-12-2014
850
21.903
15.634
75.000
8.917
122.304

31-12-2013
850
16.716
12.764
0
10.866
41.196

toelichting op de balans (in euro’s)

Liquide middelen
31-12-2014
ING rekening courant (Wakker Dier)
Triodos rekening courant (Wakker Dier)
Triodos rekening courant (Stg beheer)
Triodos spaarrekening (Stg beheer)

31-12-2013

3.149

459

67.612

36.374

167

59

8.671

8.000

Triodos depositorekening (Stg beheer)

557.552

400.000

ASN spaarrekening (Stg beheer)

523.260

TOTAAL

480.106
1.160.411

924.998
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Passiva
Wakker Dier wil geen gelden oppotten, maar deze aanwenden om de statutaire doelstelling te realiseren.
Daarom wordt er een beperkte continuïteitsreserve aangehouden, die de algemene lasten en de kosten voor
fondsenwerving over het afgelopen boekjaar gedurende een periode van 9 maanden dekt. Deze norm is in
lijn met de VFI-richtlijn ‘reserves van Goede Doelen’. Eind
2014 komt deze reserve uit op € 813.000.
Daarnaast heeft het bestuur in 2012 besloten tot de
vorming van een bestemmingreserve, ter financiering
van de langlopende kiloknaller-/plofkip-campagne met
een maximale termijn van 5 jaar. Bij bestuursbesluit is
€ 158.000 aan deze reserve toegevoegd, gefinancierd
uit het resultaat over 2014. Hiermee komt deze reserve
uit op € 292.000.

Het bestemmingsfonds van € 58.000 op de balans betreft
een nalatenschap, waarvan de hoofdsom gedurende een
periode van 20 jaar (tot 2029) moet worden aangehouden. De rentebaten dienen te worden aangewend voor een
persoon of instantie die zich heeft ingezet voor de verbetering van het welzijn van levend vee tijdens transport.
De kortlopende schulden kwamen uit op € 173.000. Dit is
€ 71.000 hoger dan eind 2013 en wordt grotendeels verklaard door nog te betalen facturen voor de inzet van reclame en online bannering aan het einde van het boekjaar.
toelichting op de balans (in euro’s)

Bestemmingsreserve
stand begin boekjaar
resultaatbestemming
overheveling uit continuïteitsreserve
STAND EINDE BOEKJAAR

31-12-2013
256.145
- 243.684
121.179
133.640

Overige schulden en overlopende passiva

Continuïteitsreserve
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31-12-2014
133.640
158.285
291.925

toelichting op de balans (in euro’s)

toelichting op de balans (in euro’s)

stand begin boekjaar
resultaatbestemming
overheveling naar bestemmingsreserve
STAND EINDE BOEKJAAR

Een deel van de reserve en het dagelijks
betalingsverkeer vindt plaats bij deze bank.

31-12-2014
756.476
56.196
812.672

31-12-2013
877.655
- 121.179
756.476

reservering vakantiedagen
reservering vakantietoeslag
te ontvangen factuur accountantscontrole
overige
TOTAAL

31-12-2014
7.251
17.591
8.000
6.429
39.271

31-12-2013
9.000
15.197
8.000
5.981
38.178
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reserves & fondsen

Meerjarenoverzicht reserves & fondsen

€ x 1 miljoen

als % van de lasten
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Beheer reserves en spaarbeleid
Reserves worden zo beperkt mogelijk aangehouden. Er
wordt alleen geld opzijgezet voor noodgevallen (continuïteitsreserve) of voor een specifiek omschreven doel met
besteding binnen een redelijke termijn (bestemmingsreserve). Het in stand houden van de hoofdsom en beschik-

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

baarheid op korte termijn staan hierbij voorop. Daarom
kiest Wakker Dier voor financieel beheer met een zo laag
mogelijk risicoprofiel. Gelden worden uitsluitend aangehouden op spaarrekeningen en spaardeposito’s. Wij beleggen niet.

toelichting op de staat van baten en lasten

Rentebaten
begroting
2015

gerealiseerd
2014

begroting
2014

gerealiseerd
2013

gerealiseerd
2012

gerealiseerd
2011

gemiddelde liquide middelen

€1.059.911

€1.042.705

€953.998

€992.299

€1.127.915

€1.261.199

rentebaten

€21.000

€25.329

€17.000

€20.141

€29.837

€30.525

rendement

2,0%

2,4%

1,8%

2,0%

2,6%

2,4%

(bron: boekhouding)

De risico’s van ons spaarbeleid zijn beperkt tot hoge inflatie of banken die niet aan hun verplichtingen kunnen
voldoen. Dit eerste punt blijft een risico op de lange termijn, maar speelt nu niet omdat er vrijwel geen sprake is
van inflatie. Het tweede punt wordt deels afgedekt door
spreiding over de verschillende stichtingen en banken,
waarbij het bestuur specifieke normen heeft vastgesteld.
Daarnaast is er gekozen voor een ‘dakpansgewijze’ inzet van spaardeposito’s met verschillende looptijden. Dit
zorgt voor een nog lager risicoprofiel. Overigens zijn de
spaardeposito’s in geval van nood, tegen een beperkte
boete, altijd opneembaar.

In het kader van risicospreiding
is een deel van onze reserves
bij deze bank ondergebracht.

Het financieel rendement is relatief bescheiden en zeer
stabiel (zie tabel): een directe consequentie van ons risicomijdende beleid.
Het bestuur bevestigt dat het spaarbeleid in 2014 is nageleefd. Voor de controle- en beheermaatregelen verwijzen
we naar §D9. Deze paragraaf is opgesteld volgens de vereisten in artikel 4, lid 2 sub h van het Reglement CBF-Keur.
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D6 jaarrekening: toelichting op de staat van baten en lasten
Baten
De baten (zie §D3) kwamen uit op € 2.611.000. Dit is
€ 555.000 hoger dan in 2013 (+27%) en eveneens
€ 575.000 hoger dan begroot. Voor de niet-financiële achtergronden verwijzen we naar §C4 over fondsenwerving.

€ x 1 miljoen

Meerjarenoverzicht baten

3,0

overige
baten (o.a.
nalatenschappen
en Loterij)

2,5

donaties

2,0

1,5

De baten uit donaties stegen met 13% tot € 1.830.000,
toch nog € 22.000 onder de begroting. Het gemiddeld
jaarbedrag steeg met 7%, ruim boven de begrote 2%.
Maar de groei van het aantal donateurs (5%) bleef enigszins achter bij onze ambitieuze verwachtingen (11%). Het
percentage doorlopende machtigingen daalde licht en
kwam uit op 65% (2013: 67%). Veel instromers startten
het afgelopen jaar met een losse gift en dat drukte het
percentage.
De baten uit nalatenschappen kwamen uit op € 153.000.
Dit is fors lager dan in 2013 (€ 283.000), maar wel
€ 33.000 hoger dan begroot. Overigens is deze post
vanuit haar aard moeilijk in te schatten. We doen dat op
basis van het historisch gemiddelde; we hebben in een
lopend jaar geen invloed op onder- of overschrijding.
De baten uit sponsoring bedroegen € 21.000. Dit is
€ 103.000 lager dan in 2013 en € 24.000 lager dan begroot. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door
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de keuze om dit jaar niet deel te nemen aan de NRC
Charity Award, nadat we deze prijs – bestaande uit gratis
advertentieruimte – drie opeenvolgende jaren hadden gewonnen. Andere media-exploitanten hadden dit jaar geen
speciale deals die voor ons interessant waren. Wel ontvingen we ook dit jaar een Google ‘grant’, waarmee wij gratis

2008

2009

2010

2011

2012

2013

kunnen adverteren. In overleg met ons online wervingsbureau Raising Results kennen wij hier een waarde aan toe
van € 1.750 per maand. Dit bedrag is gebaseerd op het
aantal donateurs dat wij hiermee binnenhalen en wat het
zou kosten om dit aantal op een andere wijze te realiseren.

toelichting op de staat van baten en lasten (in euro’s)

Winkelverkoop
begroting
2015
verkoop
af: afschrijving
af: inkoop
RESULTAAT

14.000
- 1.000
- 12.000

gerealiseerd
2014
20.599
- 14.127

1.000

begroting
2014
15.000
- 1.000
- 12.000

6.472

2014

gerealiseerd
2013
17.730
- 10.672

2.000

7.058
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De baten uit acties van derden bedroegen dit jaar maar
liefst € 575.000, volledig boven op de oorspronkelijke
begroting. Begin 2014 liet de Nationale Postcode Loterij

weten dat men had besloten tot een éénmalige bijdrage
van € 500.000. Daarnaast werd ons jaarverslag uitgeroepen tot Transparant Prijs-winnaar in de categorie groot.
Hieraan is een geldbedrag verbonden van € 75.000.
De rentebaten kwamen in 2014 uit op € 25.000. Dit
is licht hoger dan in 2013 (€ 20.000), en fors hoger
dan het plan (€ 17.000). Deze stijging is een direct gevolg van de extra rentebaten op de eenmalige donatie
van de Loterij die eind maart 2014 werd uitbetaald.
Andere baten waren niet gepland en werden ook niet
gerealiseerd.

€ 2.611.000

€ 2.396.000

Baten 2014

Lasten 2014

WINKELVERKOOP (0,2%)
SPONSORING (0,8%)
NALATENSCHAPPEN (6%)

BRON: BOEKHOUDING WAKKER DIER

BATEN DERDEN (LOTERIJ,
TRANSPARANT PRIJS) (22%)
RENTEBATEN (1%)

BEHEER & ADMINISTRATIE (5%)
FONDSENWERVING (20%)

DONATIES (70%)

WETGEVINGSBEÏNVLOEDING (1%)
CONSUMENTENVOORLICHTING (20%)

PUBLICITAIRE AANDACHT (16%)

Lasten
De lasten (zie §D3) bedroegen € 2.396.000. Dat is 4%
hoger dan in 2013 en 20% hoger dan de begroting
(€ 2.003.000), een direct gevolg van de extra bestedingen die werden mogelijk gemaakt door de niet begrote
bijdrage van de Loterij. Van de totale lasten werd 75%
besteed aan de doelstelling, 20% aan fondsenwerving en
5% aan algemene beheer- en administratiekosten.
De besteding aan de doelstelling bedroeg € 1.793.000,
ruim 29% hoger dan begroot en ook wat hoger dan vorig
jaar toen het campagnebudget uitkwam op € 1.721.000.
Conform onze strategie investeren we met name in company campaigning. Voor de niet-financiële achtergronden
van deze keuze verwijzen we naar §C3 over campagnes.
Er werd € 901.000 besteed aan company campaigning, dat was € 340.000 meer dan begroot en 9% onder
2013. Deze succesvolle campagnevorm blijft goede resultaten opleveren, aanleiding dus om wederom fors in te
zetten, met name om het momentum in de plofkip-campagne vast te houden.

COMPANY CAMPAIGNING (38%)

BRON: BOEKHOUDING WAKKER DIER

Het resultaat van onze webshop kwam uit op ruim
€ 6.000: fors boven vorig jaar en de begroting (zie tabel).
De omzet steeg met 16%, omdat we het winkelaanbod
via Facebook en een speciale e-mail bij onze achterban
extra onder de aandacht brachten. De brutomarge stond
wel onder druk en daalde met 9% tot 31%. Overigens
zien wij de winkel als een service-instrument: het realiseren van substantiële baten is geen doelstelling.

De uitgaven aan publicitaire aandacht bedroegen
€ 389.000, ruim hoger dan vorig jaar (€ 306.000), en
licht boven de begroting (€ 351.000). Het programma is
conform planning uitgevoerd, waarbij er wat extra is geïnvesteerd in ondersteunende radiospots.
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Consumentenvoorlichting kwam uit € 482.000, hetgeen
uitkomt op € 28.000 boven de begroting en 19% hoger
dan in 2013. We staken met name meer budget in voorlichting met een deels wervend karakter.
De bestedingen aan wetgevingsbeïnvloeding bedroegen
€ 22.000, iets boven de begroting en vorig jaar. Conform
onze strategie besteden we zo min mogelijk tijd en geld
aan deze vorm van campagnevoering.
Ook in 2014 hebben we fors geïnvesteerd in fondsenwerving (€ 474.000) om onze groei in baten en donateurs
door te zetten. We kwamen uit op 24% van de baten uit eigen fondsenwerving (CBF-definitie), exact in lijn met de begroting en 2% hoger dan vorig jaar. De toegerekende kosten bedroegen € 108.000, net iets (+2%) boven begroting.
52% van de directe wervingskosten (2013: 45%) hebben
we ingezet voor het zoeken van nieuwe donateurs. 16%
(2013: 15%) werd uitgegeven aan behoud, dat wil zeggen
aan het informeren en doen van giftverzoeken aan ons
huidige bestand. Tot slot werd 32% (2013: 40%) geïnvesteerd in het beter binden van donateurs en verhogen van
het giftbedrag, bijvoorbeeld door middel van een machtiging of schenkingsakte. In de begroting was een hoger
bedrag gereserveerd voor behoud (zie tabel), maar lopende het jaar bleken we door het selectiever verzenden van
giftverzoeken de nodige besparingen te realiseren.
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toelichting op de staat van baten en lasten (in euro’s)

Kosten eigen fondsenwerving
begroting
2015
werving
behoud
upgrading
toegerekend vanuit
de algemene lasten
TOTAAL

190.000
60.000
125.000

gerealiseerd
2014
192.091
56.628
117.510

begroting
2014
190.000
74.000
115.000

gerealiseerd
2013
158.828
54.796
142.212

375.000

366.229

379.000

355.836

134.000
509.000

107.600
473.829

105.000
484.000

94.761
450.597

De kosten voor beheer & administratie kwamen uit op
€ 129.000: enigszins onder begroting (€ 134.000) en
maar een fractie hoger dan in 2013. Deze kosten bedroegen 5% van de baten: 2% lager dan begroot en 1% onder
2013. Dit komt door de onverwachte extra groei in baten
die deels eenmalig was. Voor 2015 rekenen we op 6%.
Het VFI (Vereniging Fondsenwervende Instellingen), waar
wij lid van zijn, voerde in 2012 een benchmark onderzoek uit. Hieruit bleek dat de aangesloten organisaties
gemiddeld uitkwamen op 5,5% kosten voor beheer en
administratie als percentage van de baten. Overigens is
het merendeel van de VFI leden fors groter dan Wakker
Dier; kleinere organisaties komen meestal uit op 5-10%.
Wakker Dier hanteert daarom een maximumnorm van 7%
en streeft op langere termijn naar 5%.

Resultaat
Het resultaat kwam uit op € 214.000 positief, aanmerkelijk hoger dan begroot (€ 33.000 positief). Met name de
baten waren fors hoger en deze zijn niet allemaal direct
omgezet in extra bestedingen.
Het resultaat is – conform plan – voor € 56.000 aangewend om de continuïteitsreserve op de afgesproken
norm te brengen. De resterende € 158.000 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
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D7 jaarrekening: kasstroom
Per saldo is de stand van de liquide middelen in 2014
met € 235.000 toegenomen versus € 134.000 negatief
in 2013 en een begroting van € 58.000 positief. Een
direct gevolg van de niet-begrote, eenmalige gift van
de Loterij die deels in 2014 is en deels in 2015 wordt
besteed.
De operationele kasstroom bedroeg in 2014 € 238.000
positief (versus 2013: € 69.000 negatief). Het resultaat
kwam uit op € 214.000 positief, maar liefst € 458.000 ho-

ger dan in 2013. De afschrijvingen (€ 37.000) waren vergelijkbaar met het voorgaande jaar en in lijn met begroting.
De mutatie in het werkkapitaal kwam einde jaar uit op
€ 14.000 negatief. De kortlopende schulden namen met
€ 71.000 toe, maar deze stijging werd meer dan teniet
gedaan door de toename van – met name – openstaande
vorderingen á € 85.000.
Onze investeringen behelsden alleen ict-hardware.

jaarrekening (in euro’s)

Kasstroomoverzicht
LIQUIDE MIDDELEN

begroting
2015

stand begin boekjaar
stand einde boekjaar
MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN

gerealiseerd
2014

1.160.411
959.411
- 201.000

begroting
2014

924.998
1.160.411
235.413

gerealiseerd
2013

924.998
982.998
58.000

1.059.600
924.998
- 134.602

Uit operationele activiteiten:
resultaat
afschrijvingen
Veranderingen in werkkapitaal:
mutatie vorderingen en voorraad
mutatie schulden

Operationale kasstroom
Uit investeringsactiviteiten:
investeringen in materiële vaste activa
TOENAME

- 180.000
35.000
- 145.000

214.481
37.230
251.711

33.000
35.000
68.000

- 243.684
36.433
- 207.251

80.000
-60.000
20.000

- 85.054
71.004
- 14.050

- 5.000
5.000
-

125.603
12.600
138.203

- 125.000

237.661

68.000

- 69.048

- 76.000
- 201.000

- 2.248
235.413

- 10.000
58.000

- 65.554
- 134.602

Door de jaren heen investeren we in het verbeteren van onze ict-infrastructuur.

FOTO: WAKKER DIER

KASSTROMEN
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D8 algemene lasten
Opbouw
Wakker Dier werkt met een budget voor algemene lasten.
Dit is opgebouwd uit de volgende posten: personeelskosten, huisvesting, kantoor & algemene kosten en afschrijving & rente. Deze indeling is gebaseerd op bijlage C van
de Richtlijn RJ 650 Fondsenwervende Instellingen.
Algemene lasten
De algemene lasten stegen met 10% tot € 717.000. De
personeelskosten (€ 496.000) zijn hiervan de grootste
post: deze stegen met 17% versus 2013.

De salariskosten bedroegen € 346.000 versus € 311.000
vorig jaar. Deze stijging van 11% is opgebouwd uit 3,2%
fte-uitbreiding, een éénmalige eindejaarsuitkering van
1,6% (vanwege goede resultaten in de plofkipcampagne)
en een salarisverhoging van 5,8%, een direct gevolg van
snel ontwikkelende jonge trainees met een laag startsalaris. De kosten voor sociale lasten stegen van € 51.000
naar bijna € 64.000 (+25%), veroorzaakt door de gestegen loonsom en veranderde regelgeving. De pensioenkosten stegen mee: van € 16.000 naar € 17.000. De overige

personeelskosten kwamen uit op € 70.000 (+50%): zowel
opleidingsbudget (+60%) steeg fors, als ook de inhuur van
freelance personeel voor diverse kantoortaken (+43%).
De kosten voor huisvesting kwamen uit op € 36.000,
ruim € 2.000 lager dan in 2013. De algemene en kantoorkosten daalden met 4% met name door de lagere
kosten voor de inhuur van externe expertise. De afschrijvingskosten zijn relatief bescheiden van aard (€ 37.000,
zie de tabel in §D5) en in lijn met vorig jaar.

toerekening algemene lasten (in euro’s)

Toelichting lastenverdeling conform bijlage C van RJ650
Doelstellingen
COMPANY
CAMPAIGNING

Werving baten

PUBLICITAIRE CONSUMENTEN- WETGEVINGSAANDACHT
VOORLICHTING BEÏNVLOEDING

EIGEN FOND
SENWERVING

ACTIES VAN
DERDEN

B&A

RENTEBATEN

Totaal

BEHEER EN
ADMINISTRATIE

GEREALISEERD
2014

BEGROTING
2014

GEREALISEERD
2013

LASTEN
Subsidies en bijdragen
Afdrachten
Aankopen en verwervingen
Uitbesteed werk
Publiciteit en communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving en rente

TOTAAL LASTEN
FTE’s
Verdeelsleutel
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735.662
114.178
8.288
33.958
8.563
900.649

231.644
109.213
7.927
32.482
8.191
389.457

345.390
94.321
6.846
28.052
7.074
481.683

14.893
1.081
4.429
1.117
21.520

366.229
74.464
5.405
22.147
5.584
473.829

-

-

89.357
6.486
26.576
6.701
129.120

1.678.925
496.426
36.033
147.644
37.230
2.396.258

1.295.000
454.000
40.000
179.000
35.000
2.003.000

1.646.902
424.891
38.219
153.256
36.433
2.299.701

1,9
23%

1,8
22%

1,5
19%

0,3
3%

1,3
15%

0,0
0%

0,0
0%

1,5
18%

8,3
100%

8,1
100%

8,1
100%
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D9 interne controle- en beheermaatregelen

Verdeling kosten fondsenwerving
De kosten voor werving en behoud worden volledig toegerekend aan fondsenwerving, tenzij de giftvraag vergezeld gaat van voorlichting (bijvoorbeeld ons magazine
Wakker Nieuws of andere aanvullende informatie). In de
praktijk is dat vaak het geval en dan worden de kosten
gelijkelijk verdeeld over werving en consumentenvoorlichting. De kosten voor upgrading worden altijd volledig toegerekend aan fondsenwerving.
Vaststelling kosten beheer & administratie
De kosten voor beheer & administratie bestaan volledig
uit toegerekende algemene lasten. Deze zijn berekend
volgens de eerder beschreven versleuteling en gebaseerd op de tabel in de aanbeveling van het VFI van januari 2008 (sindsdien ongewijzigd). Op deze wijze is 18%
van de algemene lasten toegerekend aan de kosten voor
beheer & administratie, hetgeen uitkwam op € 129.000.

Betalingsverkeer
Er zijn schriftelijke procedures opgesteld voor het betalingsverkeer aan derden, die door alle betrokkenen zijn
ondertekend. Uitgangspunten hierbij zijn:
``strikte functiescheiding
``fysieke scheiding van instrumenten die nodig zijn voor
financiële transacties
``beperkingen in tekenbevoegdheden
``beperking in hoogte van bedrag en aantal transacties
``adequaat toezicht
De directeur tekent vóór betaling alle facturen en voert
periodiek steekproeven uit zoals deze in de procedures
zijn vastgelegd. De penningmeester en de accountant
hebben een toezichthoudende rol. Zij kunnen meekijken
in het grootboek. Daarnaast ontvangen zij maandelijks
een rapportage met de baten en lasten, de jaarfasering
en een overzicht van de liquiditeiten. Er wordt geen kas
aangehouden op kantoor.
Eenmaal per jaar (of vaker indien nodig) worden de resultaten van de steekproeven en de inhoud van de procedures door directeur en penningmeester tegen het licht
gehouden, indien nodig aangepast en met de externe accountant besproken. Eind 2014 stonden er geen verbeterpunten open.

Beheer reserve
Het dagelijks beheer van de spaartegoeden en de optimalisatie van de rentebaten worden verricht door de financieel medewerker. Hij staat onder toezicht van de
directeur, die kan meekijken op alle (spaar)rekeningen.
De actuele stand wordt elke maand aan de penningmeester en de voorzitter gerapporteerd en op kwartaalbasis
eveneens aan het voltallige bestuur.
Eenmaal per jaar worden de beheernormen door de penningmeester tegen het licht gehouden en indien nodig
aangepast met een bestuursbesluit. De penningmeester
kan op elk moment een screenshot van de spaarrekeningen opvragen. We zijn tevreden met de manier waarop
toezicht wordt gehouden op het beheer van de reserves.

Alle facturen worden getekend door zowel budgethouder als
directeur, voordat er tot betaling wordt overgegaan.

FOTO: WAKKER DIER

Verdeling algemene lasten
De algemene lasten worden toegerekend aan campagnebestedingen, fondsenwerving en kosten voor beheer
& administratie. Dit doen we op basis van versleutelingspercentages, gebaseerd op het aantal fte’s dat daadwerkelijk op deze gebieden werkzaam was. Deze vorm van
toerekening is vastgesteld in overleg met het CBF.
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D10 evaluatie
Knelpunten & dilemma’s
We werken alleen samen met banken die
2012
ongewijzigd
duurzaamheid hoog op de agenda hebben.
Zo voorkomen we dat onze spaartegoeden worden ingezet ter financiering van de vee-industrie. Maar dit brengt
ook hogere bancaire kosten en lagere rentebaten met
zich mee.

FOTO: WAKKER DIER

Hits
``De operationele uitvoering van het betalingsverkeer bij
Triodos verloopt soepel.
``Ook dit jaar was er weer sprake van een zeer gezonde
groei in baten.

De kluis is niet voor iedereen toegankelijk.
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Evaluatie
``Visie, strategie en beleid inzake onze financiën zijn actueel en blijven ongewijzigd van kracht.
``Onze balans is zeer gezond en het lukt ons – conform
onze strategie – uitstekend om langlopende verplichtingen en hoge investeringen te mijden.
``De baten groeiden in totaal met 27%, mede dankzij de
eenmalige gift van de Loterij. Donaties stegen met 13%:
een prima resultaat.
``De lasten kwamen fors hoger uit dan gepland (+20%),
mede dankzij de deels eenmalige groei in baten. De extra middelen zijn met name ingezet op de zeer effectieve company campagnes.
``De bestemmingsreserve nam door de snelle groei in baten enigszins in omvang toe, maar zal in 2015 worden
afgebouwd.
``De maatregelen op het gebied van interne controle en
beheer zijn adequaat en functioneren zoals gewenst.

FOTO: ISTOCKPHOTO

Dips
``De aanhoudend lage rentetarieven blijven onze rentebaten drukken.

En tot slot: een leuk plaatje om blij van te worden! Bedankt voor uw aandacht.
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D11 controleverklaring

Aan het bestuur van Stichting Wakker Dier
Postbus 92024
1090 AA AMSTERDAM

GECOMBINEERDE CONTROLEVERKLARING EN ASSURANCERAPPORT VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Wij hebben de in dit rapport, van pagina 86 tot en met 97 opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Wakker Dier te Amsterdam gecontroleerd. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 met een balanstotaal van € 1.334.783, een vrij besteedbaar vermogen van
€ 1.104.597 en een vastgelegd vermogen van € 57.552 en de staat van baten en lasten over 2014 met een positief saldo van € 214.481 met de
toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. De
begroting is niet door ons gecontroleerd.
Tevens hebben wij het in dit rapport opgenomen, van pagina 79 tot en met 83, MVO-verslag 2014 van Stichting Wakker Dier te Amsterdam
beoordeeld. De beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid op basis van werkzaamheden die minder diepgaand
zijn dan bij een controleopdracht. De mate van zekerheid die wordt verkregen naar aanleiding van de beoordelingswerkzaamheden is daarom
ook lager dan de zekerheid die wordt verkregen naar aanleiding van controlewerkzaamheden.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te
geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende Instellingen.” Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van
de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Het bestuur van de Stichting is tevens verantwoordelijk voor het opstellen van het MVO-verslag in overeenstemming met de Sustainability
Reporting Guidelines G3 van Global Reporting Initiative (GRI).
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening, alsmede het geven van een conclusie over het MVO-verslag. Wij
hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en de Nederlandse
Standaard 3410N “Assurance-opdrachten inzake maatschappelijke verslagen”.
Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze werkzaamheden zodanig plannen en uitvoeren dat
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat en dat een beperkte mate van
zekerheid wordt verkregen dat het MVO-verslag geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarre01500145/1/2
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kening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de Stichting.
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid
van de door het bestuur van de Stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel en onze
conclusie te bieden.
Oordeel
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Wakker Dier per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende Instellingen.”
Conclusie betreffende het MVO-verslag
Op grond van onze werkzaamheden is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de informatie zoals opgenomen
in het MVO-verslag van Stichting Wakker Dier niet, in alle van materieel belang zijnde opzichten, zou zijn opgesteld in overeenstemming met
de richtlijnen van Global Reporting Initiative.
Mededeling betreffende het jaarverslag
Het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, is verenigbaar met de jaarrekening en voldoet aan de vereisten uit de Richtlijn voor de
jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende Instellingen”.
Nieuwegein, 19 maart 2015
AREP Accountants en Belastingadviseurs B.V.

Was getekend:
Drs. G-J. Jordaan RA
NAV2015- 09
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EEN ONDERTEKEND EXEMPLAAR BEVINDT ZICH OP HET KANTOOR VAN WAKKER DIER

De werkzaamheden die worden verricht bij een beoordelingsopdracht zijn gericht op het vaststellen van de plausibiliteit van informatie en bestaan voornamelijk uit het inwinnen van inlichtingen, het uitvoeren van cijferanalyses en het afstemmen van informatie met documenten. Deze
werkzaamheden zijn geringer in diepgang dan die bij een controleopdracht gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid.
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