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Inleiding:
Het jaar 2020 stond in het teken van corona en samenwerking met Aeres Trainings Centre Barneveld.
Er zijn diverse gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers van Animalis Futurum en er is een bezoek
gebracht aan de locatie waar dit educatieve dierenpark gerealiseerd gaat worden. Voorzitter Aad
Stoop trad in dit jaar terug, Simon Oosting nam de voorzittershamer over en er kwam een nieuw
bestuurslid bij: Cor Duim.
Ontwikkeling Landelijk Kennisnetwerk
Het bijhouden van de content op de website, controleren van antwoorden op vragen, het maken van
nieuwsberichten, versturen van nieuwsbrieven, de verkoop van producten (boeken, bouwtekeningen
en oormerken), en de verkoop van advertentieruimte – deze activiteiten vormden net als in
voorgaande jaren de hoofdmoot van de werkzaamheden.
Bezoekcijfers 2018-2019 vergeleken met 2020
Schommelden de aantallen bezoekers in 2018-2019 nog rond de 5000, in 2020 werden de 5000
geregeld overschreden, met als topdag 3 mei 2020: 8335 bezoekers.
Deze hoge bezoekersaantallen hingen samen met informatie over opheffen van ophokplicht en
voorzorgsmaatregelen voor dierverzorgers in verband met corona. Het was bovendien merkbaar dat
veel mensen thuis zaten en de tijd hadden om de website te bezoeken.
Ook Facebook is gebruikt om nieuwtjes te plaatsen en te delen in groepen die voor Levende Have
relevant zijn. Daar wordt veelvuldig op gereageerd.
Hieronder de gegevens van Google Analytics. NB. de gegevens over 2018-2019 betreffen een
periode van twee jaar.

Advertentieacquisitie, verkoop producten en donateurs
Opnieuw was de verkoop van producten (boeken, bouwtekeningen en oormerken) in 2020 een
stabiele inkomstenbron. Meer dan in voorgaande jaren vanwege de coronatijd. Daarnaast waren er
inkomsten via bol.com. Ook waren er weer enkele bedrijven geïnteresseerd in plaatsing van een
banner. Levende Have telde aan het eind van het jaar 93 donateurs. De meesten maakten gebruik
van automatische incasso.
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 2020
opnieuw naar tevredenheid een beroep gedaan op J. Visser. In de loop van 2020 is Annemarie
Hoenderdos als vrijwilliger toegetreden tot de redactie van Levende Have. Pogingen om een
bijeenkomst te organiseren rond het thema ‘’Veranderende opvattingen over het houden van dieren’’
zijn gestrand door corona.
Samenwerking met een commerciële partij/onderwijsinstelling
De samenwerking met Landleven heeft in 2020 geresulteerd in overdracht van een beperkte
hoeveelheid informatie van LH naar LL, voor op de website van LL. Op veel plaatsen banners zijn
geplaatst met een verwijzing naar LH. Ook is er samengewerkt rond het thema vogelgriep. Vanwege
corona is er nog geen bijeenkomst geweest om de resultaten van de samenwerking te evalueren. Dit
gaat in 2021 gebeuren.
In 2020 is LH benaderd door Aeres Trainingscentre in Barneveld in verband met de realisatie van
Animalis Futurum. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers van Animalis Futurum
en er is een bezoek gebracht aan de locatie waar dit educatieve dierenpark gerealiseerd gaat worden.
LH kan een mooie inbreng hebben bij de publieksvoorlichting. De inhoud van LH is bovendien van
waarde voor de studenten van Aeres. Ook het netwerk van Levende Have kan worden ingebracht in
de samenwerking.
Issues
Verslagjaar 2020 stond in het teken van corona, met vanuit LH veel aandacht voor de regels die zijn
gesteld aan de omgang met dieren. In het laatste kwartaal deed de vogelgriep weer zijn intrede, met
veel besmettingen onder wilde vogels. LH heeft mede namens 20 hobbypluimveehouders een
verzoek om vrijwillige vaccinatie ingediend bij het ministerie van LNV. Dit is afgewezen. Op de website
is hierover uitvoerig bericht. Er is ook een petitie gestart, die wellicht van waarde is voor een volgende
keer. Verder is er een dossier opgezet over de wolf. Samen met Annemarie Hoenderdos, bekende in

de wereld van de schapenfokkerij, is het dossier over fokkerij onder handen genomen,
geactualiseerd en uitgebreid. Dit mede naar aanleiding van het WUR-project Fokken met verstand. In
dit project gaat het vooral om het voorkomen van inteelt, aandacht voor verwantschap en genetische
diversiteit. Bij Levende Have gaat het daarnaast om de vraag: waarom fokken? En: wat doe je met
overtollige dieren? En: Hoe ver mag je gaan in het aanpassen van dieren aan onze behoeften en
belangen?
Samenstelling van het bestuur in 2020
Het bestuur bestond in 2020 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. Gedurende het jaar is Aad Stoop teruggetreden. Hij was vanaf het
begin (2004) betrokken bij de Stichting Levende Have. Aad is van enorme waarde geweest voor de
ontwikkeling en instandhouding van het kennisnetwerk Levende Have. Hij is nauw betrokken geweest
bij de reconstructie van de website en contacten met derden, zowel zakelijk als inhoudelijk. Aad heeft
op geheel eigen wijze leiding gegeven aan de Stichting Levende Have, met veel oog voor de
continuïteit van de organisatie en de personen achter vrijwilligers en bestuur.
De voorzittersrol is overgenomen door Simon Oosting. Als nieuw bestuurslid trad Cor Duim toe,
werkzaam voor Aeres Trainingscentre Barneveld.

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.

