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Algemene gegevens instelling
Naam

Stg. Een DIER Een VRIEND / Diervriendelijk Nederland

Nummer Kamer van
Koophandel

2 7 1 7 5 7 4 7

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Postbus 93029, 2509 AA Den Haag

Telefoonnummer

0 7 0 3 8 3 3 6 9 9

E-mailadres

info@diervriendelijk.nl

Website (*)

www.diervriendelijk.nl

RSIN (**)

8 0 7 3 7 1 4 4 0

Actief in sector (*)

Dieren en planten - Dierenrechten en -welzijn
Levensbeschouwing - Wereldbeschouwing
Welzijn - Overig welzijnswerk

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland, Europa
1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

2 5 0

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

A.J. van Steijn (tot 01-04-2022)

Secretaris

A.P. Koenen

Penningmeester

A.J. van Steijn (tot 01-04-2022)

Algemeen bestuurslid

S.J. Toetenel

Algemeen bestuurslid

J.A.J. Steenbergen-Nijenhuis

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

We werken aan een maatschappij waarin dieren vrij en in een diervriendelijke
natuurlijke omgeving kunnen leven. Het doel van Diervriendelijk Nederland is dat
dieren niet meer hoeven lijden. We streven naar een diervriendelijke samenleving. We
delen de uitvoering van onze statutaire doelstelling in zes werkgebieden in, waarin alle
vormen van dierenleed te categoriseren zijn:
• dieren voor voeding
• dieren voor kleding
• dieren in laboratoria
• dieren ter amusement
• dieren in het wild
• dieren thuis
Omdat diervriendelijk leven een oplossing is voor dit dierenleed, en om de daaraan
verbonden levensbes chouwelijke en maatschappelijke belanghebbendheid te
waarborgen, is aan de statuten toegevoegd ons tevens in te zetten voor:
• de belangen en rechten van de diervriendelijke consumenten.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Het voeren van campagnes tbv de 7 hoofddoelstellingen, waartoe behoren het
organiseren van acties op locatie, digitaal, dmv regionale, nationale, Europese en
internationale samenwerking met gelijkgestemde organisaties. Onder meer wordt
geijverd om zoveel mogelijk bedrijven (nationaal en internationaal) zo diervriendelijk
mogelijk te laten ondernemen, het weerleggen van onware claims over de resultaten
van dierproeven, het voorlichten van consumenten om diervriendelijk te leven,
verspreiden van diervrije recepten, politieke lobby en procedures van rechtswege.
Deze activiteiten lopen heel het jaar door:
Door deze campagnes, acties, andere activiteiten en het stimuleren van diervriendelijk
leven wordt de doelstelling gerealiiseerd.
Zie voor Beleidsplan 2020-2023 onze webpagina
www.diervriendelijk.nl/beleidsplan-2020-2023

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het verwerven van donaties en collectes; statiegeldacties en cartridge-inzameling;
verkoop van artikelen als stickers, posters en boeken over dierenleed en diervriendelijk
leven; erfenissen en legaten; bijdragen door fondsen en gelijkgestemde organisaties
en koepelverenigingen; vergoedingen vanuit juridische procedures.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Campagne- en actiekosten; drukwerken zoals flyers, banners en andere
voorlichtingsmaterialen; reiskosten; salaris- en administratiekosten.
Het 'vermogen' (de algemene reserve) wordt liquide aangehouden op enkele
bankrekeningen.

www.diervriendelijk.nl/beleidsplan-2020-2023

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de door hun verrichtte
bestuurswerkzaamheden. Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor het door hun
verrichtte vrijwilligerswerk. Stagiaires ontvangen in principe geen vergoeding voor een
eventuele stage. Op verzoek kunnen zij gemaakte werkelijke onkosten, doch slechts
onder overlegging van bonnen en facturen, terug krijgen. Diervriendelijk Nederland
heeft 1 betaalde (part-time) medewerker.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

We werken aan een maatschappij waarin dieren vrij en in een diervriendelijke
natuurlijke omgeving kunnen leven. Het doel van Diervriendelijk Nederland is dat
dieren niet meer hoeven lijden. We streven naar een diervriendelijke samenleving.
Daarom willen wij onder meer dat de rechten van dieren in de grondwet worden
opgenomen, en er een minister verantwoordelijk wordt voor dierenwelzijn
zonderdaarnaast met handel of boerenbelangen belast te zijn, evenals een
Commissaris voor Dierenwelzijn in het Europees Parlement waar hetzelfde speelt.
Diervriendelijk Nederland komt vreedzaam op voor de rechten van dieren, door ons in
te zetten tegen alle vormen van dierenleed. Vele miljoenen dieren hebben dagelijks
onze hulp nodig. Dit doen wij door mensen positief te motiveren diervriendelijke keuzes
te maken, bedrijven en overheden voor te lichten over het voeren van diervriendelijk
beleid,campagnes te voeren richting bedrijven die geen diervriendelijker beleid willen
aannemen en door ons in te zetten voor meer diervriendelijke producten op de markt
en het Europees burgerinitiatief tegen dierproeven. Met een relatief klein team van
enthousiaste mensen en diverse samenwerkingen - zowel landelijk als internationaal en waarbij we gebruik maken van zoveel mogelijk vrijwilligers, stellen wij dagelijks vele
dieronvriendelijke situaties aan de kaak in de media, met campagnes, op social media,
richting de politiek en controle- en/of handhavingsinstanties, in rechtsgedingen en bij
bedrijven en n organisaties diezich schuldig maken aan dierenleed. Met een
bescheiden kantoor zijn we in staat enorm veel te kunnen doen en we zijn trots dat we
er voor de dieren kunnen zijn! Zie ook url activiteitenjaarverslag 2021 hieronder.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

www.diervriendelijk.nl/anbi (volgt 2e helft juni 2022)

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2

1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

1.224

€

0

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

0

€

0

Herwaarderings
reserve

€

€

€

1.224

€

0

Overige reserves

€

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

3.154

€

2.944

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

44.259

€

46.407

+
€

+

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

48.637

€

+

+
€

46.104

41.577

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

0

€

6.850

Kortlopende schulden

€

2.533

€

924

Totaal

€

48.637

€

49.351

+
€

41.577

49.351

+
€

46.104

€

€

47.413

+

49.351

+

De afname van de activa wordt mede verklaard door de ontvangen donaties minus de uitgaven aan doelstellingen.
Bovendien is met een speciale projectbijdrage de aanschaf van een Windows 11 computer voor het secretariaat gefinancierd.
De afname van de passiva wordt mede verklaard door de mindering van het resultaat over boekjaar 2021 aan de Algemene Reserves.
Ook is in 2021 een door de oprichters uit prive middelen verschafte lening terug betaald zonder rente.
Tevens staat een voorgeschoten bedrag open ten behoeve van directe dierenhulp.

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

67.237

€

Nalatenschappen

€

3.945

€

Overige baten particulieren

€

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

€
€

71.182

€

18.003

+

+
78.744

41.044

€
€

89.185

78.744

+
119.788

€

+
89.185

€
€

+
119.788
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

Voorlichting en bewustwording

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

5.662

4.647

€
€

69.216

92.057

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

9.780

Som van de lasten

€

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

Saldo financiële baten en lasten

€

Saldo baten en lasten

€

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

€
€

74.878

+
96.704

€
€

12.319

84.658

€

109.023

38.369

€

45.724

+

+

€
4.527

€

10.765

De afname van de 'Overige baten' wordt mede verklaard door een kleinere bijdrage
dan het jaar daarvoor, van The Humane League t.b.v. de mondiale Kooi-vrij campagne
van de Open Wing Alliance.
De afname van de 'Lasten' wordt mede verklaard doordat de projecten gefinancierd
zijn met een kleinere bijdrage van The Humane League t.b.v. de Kooi-vrij campagne
van de Open Wing Alliance.
Ook zijn de afgelopen jaar ingezette besparingen verder doorgevoerd.
Kwijtschelding gevonden rekeningen recente jaren:
Van de afgelopen 4 -5 jaar zijn nog een groot aantal bonnen met in totaal een
aanzienlijk bedrag gevonden van door de voormalige voorzitter/mede-oprichter
betaalde rekeningen. Sinds deze zijn herseninfarct kreeg eind 2017 tot zijn plotselinge
onverwacht overlijden in 2020 waren deze bonnen zoek geraakt en nooit gerestitueerd
en daarmee niet als lasten opgenomen in voormalige boekjaren. De overgebleven
mede-oprichter (weduwnaar van de heer Deckers) heeft besloten deze
bedragen kwijt te schelden.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

www.diervriendelijk.nl/wp-content/uploads/2022/06/Financieel-jaa
rverslag-2021.pdf

Open

