JAARVERSLAG STICHTING LEVENDE HAVE 2018-2019
Stichting Levende Have
Corr. adres Roordahiem 5 B
8542 AK Terkaple
Email: info@levendehave.nl
sofinummer: NL 00 8133 81 137 B01

Inleiding:
De jaren 2018 en 2019 stonden in het teken van het zoeken naar een oplossing voor het
continuïteitsprobleem van het kennisnetwerk Levende Have. Er zijn gesprekken gevoerd met een
commerciële partij, met het ministerie van LNV en met Aeres Trainings Centre Barneveld. De
continuïteit van Levende Have is geen acuut probleem, maar wel een zorg voor de toekomst. Verder
is het kantoor van Levende Have in 2019 samen met de twee drijvende krachten Jan Smit en Jinke
Hesterman verhuisd van Welsum naar Terkaple. Ook is er in deze periode een gebruikersonderzoek
gehouden.
Ontwikkeling Landelijk Kennisnetwerk
Het bijhouden van de content op de website, controleren van antwoorden op vragen, het maken van
nieuwsberichten, versturen van nieuwsbrieven, en de verkoop van producten (boeken,
bouwtekeningen en oormerken) – deze activiteiten vormden net als in voorgaande jaren de hoofdmoot
van de werkzaamheden. Daarbij is gebleken dat de reconstructie die met subsidie van het ministerie
van LNV in 2017 is uitgevoerd, goed heeft uitgepakt.
Bezoekcijfers 2016-2017
Bezoekcijfers schommelen onder en rond de 4000 per dag
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Bezoekcijfers 2018-2019
Aantallen bezoekers schommelen rond of onder de 5000 per dag

Opvallend is dat de bezoekersaantallen aan het eind van 2019 sterker daalden dan in dezelfde
periode in voorgaande jaren. Wat hiervan de oorzaak is, is nog niet bekend.
Het aantal ontvangers van de nieuwsbrief is in 2019 bijgesteld naar circa 5000. Dit nadat het bestand
subscribers is opgeschoond door degenen die de nieuwsbrief herhaaldelijk niet openen, te
verwijderen.
Ook Facebook is veelvuldig gebruikt om nieuwtjes te plaatsen en te delen in groepen die voor
Levende Have relevant zijn. Daar wordt veelvuldig op gereageerd.
Advertentieacquisitie, webshop en donateurs
Opnieuw was de verkoop van producten (boeken, bouwtekeningen en oormerken) in 2018 en 2019
een stabiele inkomstenbron. Die leverde een plus op van €1000. Daarnaast waren er inkomsten via
bol.com: €327. Ook waren er weer enkele bedrijven geïnteresseerd in plaatsing van een banner,
opbrengst €1650. Levende Have telde eind 2019 75 donateurs, inkomsten € 750. Eind 2019 is een
begin gemaakt met automatische incasso. Donateurs die eind 2018 een eenmalige donatie hebben
gedaan, zullen als eersten worden benaderd.
Organisatie
In de organisatie van de stichting Levende Have hebben zich geen wijzigingen voorgedaan. Directie
en hoofdredactie werden als vanouds uitbesteed aan vrijwilliger Jinke Hesterman. Bij vrijwilliger Jan
Smit was de verkoop van producten in vertrouwde handen. Voor onderhoud website werd naar
tevredenheid samengewerkt met Van Eldijk. Als accountant heeft de Stichting Levende Have in 2018
en 2019 opnieuw naar tevredenheid een beroep gedaan op J. Visser. In 2019 is er een begin gemaakt
met het gebruik van het boekhoudprogramma Acumulus. Met behulp van dit programma kan de
boekhouding in eigen beheer worden bijgehouden en kunnen accountantskosten worden bespaard bij
de aangifte van omzetbelasting.
Samenwerking met een commerciële partij
Veel tijd en energie is er gestoken in samenwerking met een commerciële partij, Landleven. Dit
medium toonde veel belangstelling voor de inhoud van www.levendehave.nl. Er is overlap in
doelgroep. Tijdens diverse gesprekken groeide er wederzijds vertrouwen. Landleven is voor Levende
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Have een mooi platform waar kennis kan worden aangeboden. Landleven biedt de mogelijkheid voor
het werven van donateurs en de verkoop van LH-producten, zoals boeken en bouwtekeningen.
Besloten is te beginnen met een pilot. Levende Have stelt circa 70 wiki’s beschikbaar die Landleven in
geredigeerde vorm kan plaatsen op de eigen website. Op de pagina’s van Landleven zijn banners
geplaatst die bezoekers uitnodigen om zich aan te melden als donateur van Levende Have. In de loop
van 2020 volgt een evaluatie en wordt bekeken wat de effecten zijn.
Issues
De verslagjaren 2018 en 2019 waren rustig wat betreft dierziekten. Het welzijn van paarden, konijnen
en varkens deden wel het nodige stof opwaaien. Levende Have heeft verslag gedaan van diverse
onderzoeken en dat levert vooral op sociale media heftige discussies op. Er blijkt op zo’n moment dat
er weinig consensus is over wat het welzijn van dieren inhoudt. De meningen over de houderij en het
fokken van dieren lopen sterk uiteen. Het benoemen van misstanden wordt niet door iedereen op prijs
gesteld. Dit is onderdeel van een bredere kwestie. Minister Carola Schouten heeft gesprekstafels
opgezet om iedereen die bij dit vraagstuk is betrokken, aan het woord te laten. Ook de hoofdredacteur
van Levende Have heeft hieraan deelgenomen en op persoonlijke titel haar visie gegeven op
veranderingen die gaande zijn in de relatie tussen mensen en dieren. Het geven van voorlichting kan
niet langer zonder het benoemen van tekortkomingen in het dierenwelzijn die mede het gevolg zijn
van verouderde, achterhaalde opvattingen en van onvoldoende tegenwicht tegen degenen die in ons
land het beleid bepalen.
Samenstelling van het bestuur in 2018 en 2019
Het bestuur bestond in 2018 en 2019 uit Aad Stoop (voorzitter), Simon Oosting (algemeen bestuurslid)
en Fenna Westerduin (penningmeester) en Inger van der Laan (algemeen bestuurslid). Het betreft hier
uitsluitend onbezoldigde functies.
Doelstelling Stichting Levende Have:
De stichting heeft volgens artikel 2 van de statuten ten doel:
1. De communicatie te bevorderen ten behoeve van de hobbydierhouders in
Nederland en België. Dit zijn zij die niet primair voor commerciële doeleinden
dieren houden, waaronder schapen, geiten, varkens, koeien, pluimvee, ezels,
paarden, pony's en parkdieren.
Tevens stelt de stichting zich ten doel de communicatie te bevorderen tussen
hobbydierhouders en eigenaren van commercieel gehouden dieren, alsmede
alle partijen die betrokken zijn bij de dierhouderij in Nederland en België.
2. Haar doel trachten te verwezenlijken door onder meer:
a. voorlichting te geven over het houden en verzorgen van dieren, verantwoord
houderschap, dierenwelzijn, natuurbehoud, biodiversiteit en landschaps- en
plattelandsontwikkeling.
b. het bieden van een platform aan hobbydierhouders en andere bij de
dierhouderij betrokken partijen voor de uitwisseling van informatie.
De stichting geeft vorm aan zowel a. als b. in eerste instantie door het uitgeven
van het tijdschrift Levende Have en het onderhouden van de website
www.levendehave.nl.
Daarnaast kan zij andere communicatiemiddelen inzetten om het doel te dienen.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
4. Het uitkeringsbeleid van de stichting dient zodanig te zijn dat de stichting kan
worden aangemerkt als een instelling als bedoeld in artikel 24 lid 4 van de
Successiewet 1956.
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Winst- en Verliesrekening 2019, aangeleverd door Acumulus (bijgewerkt t/m
november 2019)
Bruto winst
Verkopen (producten, advertenties, bol.com, donateurs)

6293.69

Inkopen (producten)

2053.00
_____________

Bruto winst

4240.69

Kosten
Accountant- & administratie

376.93

Bankkosten

250.79

Diversen

85.58

Kilometervergoeding

218.97

Vrijwilligersvergoeding

600.00

Omzetbelasting

36.00

Porti (verkoop producten)

606.16

Rente

300.00

Internet (onderhoud website)
Verzekeringen

1180.46
33.10
_____________

Totaal Kosten

3687.99
_____________
552.70

Netto winst

Winst- en verliesrekening 2018 opgemaakt door J. Visser, accountant
Het volledige rapport kan worden opgevraagd via info@levendehave.nl

Omzet:
Opbrengst kalenders-kaarten-brochures 6%
Opbrengst kalenders-kaarten-brochures 21%
Opbrengst advertentieverkoop e.d. 21%
Opbrengst partnerprogramma Bol.com 21%
Ontvangen giften steunknop website 0%
Sub-totaal:

1.199,71
4.432,77
1.759,09
294,74
310,00
7.996,31

Kosten
Algemene kosten 7.436,92
Algemene kosten LKLH 2.568,47
Sub-totaal:

10.005,39

Resultaat bedrijfsvoering

-2.009,08
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