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Beleidsplan Stichting Levende Have 2020-2022 

Inkomsten 
De jaren 2020-2022 staan in het teken van het genereren van inkomsten voor het Landelijk 
Kennisnetwerk Levende Have. De inkomsten moeten de continuïteit van het kennisnetwerk op de 
korte termijn veilig stellen.  
 
Daarbij wordt ingezet op: 
1. Werving van donateurs/contributiesysteem met automatische incasso 
2. Sponsoring 
3. Bol.com 
4. Verkoop oormerken, boeken en bouwtekeningen 
5. Fondsen 
 
De mogelijkheid van subsidie wordt achter de hand gehouden voor grote uitgaven. 
 
1. Het werven van donateurs van de Stichting Levende Have moet leiden tot meer structurele 
bijdragen dmv automatische incasso. Doelstelling is om te komen tot een structurele bijdrage van 
€10 per jaar van 200 donateurs. 
 
2.  Sponsoring: tien bedrijven zullen in 2020-2022 worden benaderd voor een jaarlijkse bijdrage.  
Vier hoofdsponsors voor €750 en zes sponsors voor €250.  
In ruil daarvoor banner, bedrijfspagina en tekstlink. 
Het moet gaan om zeer verschillende bedrijven, zodat ze elkaar ‘’inhoudelijk’’ niet in de weg zitten. 
Het moet ook gaan om bedrijven die we een plek kunnen bieden op druk bezochte pagina’s. 
Voorbeelden zijn: Garvo, Kasper Faunafood, Voerwaarts, Fakkert,  Finecto+, Koltec, en Veno 
 
3. We gaan verder met Bol.com. Links zitten verspreid over de hele website. Er is een algemene 
banner en er zijn links bij nieuwsberichten en wiki’s. Er is een rubriek gemaakt met aanbevolen 
boeken, met directe links naar de boeken op bol.com.  In 2020-2022 wordt dit verder uitgebreid. 
Bol.com gaat standaard mee in de nieuwsbrief. 
 
4. Verkoop oormerken, boeken en bouwtekeningen via bestelformulier.  
https://www.levendehave.nl/onze-producten 
 
5. De Stichting Levende Have zal voor de periode 2020-2022 op zoek gaan naar fondsen van waaruit 
een financiële bijdrage kan worden geleverd aan projecten op het gebied van dierenwelzijn. Gedacht 
kan worden aan een vervolg op onze schuilstallenbrochure (het bieden van ondersteuning aan 
aanvragers van een schuilstal, het formuleren van houderijvoorschriften voor hobbymatig gehouden 
dieren met het oog op positieflijst, het bundelen per diersoort van wet- en regelgeving in de vorm 
van een digitale brochure, en onderzoek naar het welzijn van in huis gehouden varkens. Deze 
projecten zouden in samenwerking met andere partijen kunnen worden opgezet. 
 
Samenwerking met een commerciële partij 
De Stichting Levende Have kan door samenwerking met andere partijen de continuïteit waarborgen.  
Aan samenwerking met een commerciële partij worden de volgende voorwaarden verbonden: 
Samenwerking met commerciële partijen dient de continuïteit van het kennisnetwerk, cq de inhoud 
van het kennisnetwerk ten goede te komen, zonder dat de kernwaarden worden aangetast. Er moet 
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sprake zijn van een wederzijds voordeel.  
Levende Have heeft content te bieden die binnen een commercieel kader verder verspreid kan 
worden, maar dan moet de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid wel gewaarborgd zijn. Dat kan 
door een samenwerkingsovereenkomst op te stellen die e.e.a. garandeert. Voorkomen moet worden 
dat de specifieke identiteit van Levende Have met alle aandacht voor de minder mooie kanten van 
dieren houden, in de verdrukking komt.  
De inhoud (tekst)  van de website www.levendehave.nl is eigendom van de Stichting Levende Have. 
Er rust wat de tekst betreft copyright op. In onze disclaimer op de website zeggen we daar het 
volgende over: 
 

 
Deze website valt onder het auteurs-, naburig en databankenrecht van de 
Stichting Levende Have. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking van 
inhoud zonder bronvermelding, is niet toegestaan. 
Deze website is alleen bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-
bezoek. (..)Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden 
naar de context, waarbinnen de Levende Have content aanbiedt. 
 

 
De Stichting Levende Have heeft vanuit haar doelstelling een zorgplicht t.a.v. de inhoud. De website 
vertoont met door het seizoen beïnvloede ups en downs een gestaag stijgende lijn wat betreft de 
bezoekersaantallen. Levende Have hoeft niet perse over te gaan tot samenwerking om nog meer 
bezoekers te krijgen. Samenwerking moet wel leiden tot het versterken van elkaar, zodanig dat de 
doelgroep niet alleen bij Levende Have maar ook bij andere platforms goed wordt geïnformeerd. Het 
onderbrengen van de inhoud bij een andere organisatie is daarbij niet a priori uitgesloten, maar dient 
wel met garanties omtrent behoud van kernwaarden (betrouwbaarheid en onafhankelijkheid) te 
geschieden. Dit kan worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Delen van de inhoud 
kunnen worden vrijgesteld van copyright.  Bekeken moet worden hoe de onafhankelijkheid, 
betrouwbaarheid, actualiteit en specifieke identiteit van geboden informatie buiten de website van 
Levende Have kan worden gewaarborgd. 
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De afgelopen jaren is er veel geld geïnvesteerd in de vorm. De overheid heeft daar een belangrijke 
bijdrage aan geleverd. De samenhang tussen inhoud en vorm wordt bevorderd door het content-
management-systeem (CMS) Drupal. Het is onvoorspelbaar hoe de inhoud zal scoren binnen een 
andere website. Het is ook onvoorspelbaar wat de consequenties zijn voor de waarde van de inhoud 
van Levende Have, wanneer deze binnen een andere website in geredigeerde vorm beschikbaar 
komt. Er is een zeker risico op uitholling van Levende Have. Bij het overdragen van inhoud aan een 
derde partij zullen derhalve niet alleen de waarde van de inhoud, maar ook de investeringen in vorm 
moeten worden verrekend. 
In 2018 en 2019 zijn besprekingen met Landleven gevoerd over mogelijke samenwerking. Deze 
besprekingen hebben geleid tot een pilot. Daarbij wordt een beperkte hoeveelheid content (ruim 
zeventig van de in totaal duizend wiki’s) gedeeld met Landleven. In ruil daarvoor zet Landleven zich in 
voor de werving van donateurs. Bekeken zal worden wat de gevolgen zijn – positief en negatief –van 
het delen van content. Die gevolgen zullen in de loop van 2020 duidelijk worden. Afhankelijk daarvan 
wordt besloten of we de samenwerking voortzetten. 
 
Verspreiding van kennis via andere websites en bescherming copyright 
Bij de samenwerking met Landleven gaat het mede om het verspreiden van kennis via andere 
kanalen dan de eigen website. Het verspreiden van kennis op andere wijze dan via de eigen, 
gecontroleerde website, past binnen de doelstelling van Levende Have. Mits er overleg mogelijk is 
over de wijze waarop de inhoud wordt geredigeerd. Dat is in de samenwerking met Landleven het 
geval. 
Anders ligt dat voor commerciële websites die bezoekers trekken met behulp van inhoud die 
geheel/gedeeltelijk is ontleend aan Levende Have. Vooral webshops hebben hier een handje van. De 
inhoud wordt veelal gekoppeld aan producten die ze verkopen.  Dat het copyright wordt 
geschonden, is zorgelijk.  Er zijn mogelijkheden om deze schending van het copyright op te sporen. 
https://www.ondernemeneninternet.nl/je-webteksten-beschermen/ De Stichting Levende Have zal 
in de periode 2020-2022 meer werk gaan maken van de bescherming van het copyright. 
 
Redactioneel onderhoud wiki’s 
Met circa duizend wiki’s is het landelijk kennisnetwerk Levende Have aardig compleet. Het aanmaken 
van nieuwe wiki’s gebeurt zelden. Wel vragen de bestaande wiki’s om het nodige, redactionele 
onderhoud. Verandering van wet- en regelgeving en nieuwe wetenschappelijke inzichten maken 
aanpassing van bestaande teksten noodzakelijk. Ook wordt het door Google ‘’beloond’’ dat inhoud 
geregeld wordt bijgewerkt. 
 
Issues 
De verspreiding van Afrikaanse varkenspest blijft een punt van aandacht voor de redactie van 
Levende Have. Dat geldt ook voor de terugkeer van de wolf. Zodra daar aanleiding toe is, zal voor 
beide onderwerpen een dossier worden samengesteld. Daarnaast wordt de nodige discussie 
verwacht over de positieflijst en houderijvoorschriften, alsmede het al dan niet bedrijfsmatig houden 
van dieren. Voor het bedrijfsmatig houden van dieren gelden vakbekwaamheidseisen. Hier liggen 
mogelijkheden voor samenwerking met Aeres Trainings Centre Barneveld. 
 
Technisch beheer website 
Het technisch beheer van de website is in handen van Van Eldijk op basis van een 
onderhoudscontract dat voorziet in updates. Er worden in de periode 2020-2022 geen grote 
aanpassingen verwacht. Met de huidige versie van Drupal (geïnstalleerd in 2017) kunnen we nog 
jaren vooruit.   
 
Nieuwsbrief en social media 
De nieuwsbrief van Levende Have is een belangrijk instrument om contact te houden met onze 
bezoekers en hen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. Deze verschijnt twaalf keer 
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per jaar, en in geval van een dierziekte vaker. Er melden zich geregeld nieuwe subscribers aan. Het 
aantal subscribers bedraagt circa 5000. Omdat er boven de 5000 subscribers meer betaald moet 
worden aan Mailchimp, zal het bestand geregeld worden ontdaan van subscribers die de nieuwsbrief 
niet openen. 
 
 
 
Dit beleidsplan is in de bestuursvergadering van 1 december 2019 vastgesteld.  
 
Stichting Levende Have 
www.levendehave.nl 
info@levendehave.nl 
Postadres: 
Roordahiem 5 B 
8542 AK Terkaple 
Tel: 06 50847140 


