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Inleiding:  
De jaren 2016-2017 stonden in het teken van een vernieuwing van de website. In 
2016 werden de voorbereidingen getroffen in de vorm van gesprekken met 
internetbureau Van Eldijk en het ministerie van Economische Zaken. In 2017 vond de 
uitvoering plaats. 
 
Ontwikkeling Landelijk Kennisnetwerk 
Het bijhouden van de content op de website, controleren van antwoorden op vragen, 
het maken van nieuwsberichten, versturen van nieuwsbrieven, en het beheer van de 
webshop – deze activiteiten vormden net als in voorgaande jaren de hoofdmoot van 
de werkzaamheden.  
 
Een analyse van het bezoek aan de website en een bijeenkomst met vrijwilligers en 
bestuur leidden tot de conclusie dat de website toe is aan een reconstructie.  
Het uitzonderlijk grote gebruik via mobiele apparaten en de behoefte bij gebruikers 
aan interactie via de vraagbaak maakten het noodzakelijk kritisch te kijken naar 
inhoud en structuur. Ook bleek dat de bestaande wiki’s redactioneel verbeterd 
kunnen worden en toegankelijker moesten worden voor een breed publiek.  
In 2016 is een begin gemaakt met een vereenvoudiging van de tekst van enkele 
belangrijke, veel geraadpleegde wiki’s. Verder is in 2016 na een gesprek met het 
ministerie van Economische Zaken een subsidieaanvraag voorbereid voor groot 
onderhoud: niet alleen een reconstructie maar tegelijkertijd ook een nieuwe versie 
van Drupal. 
 
Besloten is tot omschakeling naar een nieuwe versie Drupal 8.Met deze 
omschakeling is in 2016 een begin gemaakt. De werkzaamheden zijn in 2017 
afgerond. De verantwoording van de subsidie is goedgekeurd door het ministerie van 
EZ. Belangrijke veranderingen waren niet alleen een nieuwe versie van Drupal, een 
nieuwe layout en een aanpassing tbv. mobiel gebruik, maar ook een herziening van 
de vraagbaak, het instellen van een rubriek veel gestelde vragen, een koppeling 
tussen vragen en wiki’s, beveiliging van de website en een mogelijkheid voor de 
gebruikers om content door te linken naar een eigen facebookpagina. 
 
2016 en 2017 waren door de vogelgriep inhoudelijk gezien arbeidsintensieve tijden. 
Het dossier vogelgriep, de wiki’s, de nieuwsberichten, de extra nieuwsbrieven waren 
goed voor minstens 30.000 bezoekers. Met 848.000 bezoekers die de website 1,3 



 

2 
 

miljoen keer bezochten was 2017 een beter jaar dan 2016. Toen telde de website 
734.000 bezoekers die de website 1,1 miljoen keer bezochten. Het 
bouncepercentage daalde van 69% naar 67%. Eind 2017 zet die dalende lijn zich 
voort. In de laatste weken is het bouncepercentage verder gedaald naar 64%. 
Gebleken is dat het percentage verder naar beneden kan worden gebracht door 
oude content te verwijderen. 
 
In 2016 was de verhouding 39% mobiel, 43% desktop en 18% tablet. 
In 2017 was de verhouding 48% mobiel, 37% desktop en 15% tablet. 
Opvallend is het aantal jonge gebruikers: 60% is jonger dan 34 jaar. 
Het aantal ontvangers van de nieuwsbrief is in 2017 gegroeid naar ruim 7000. 
Facebook wordt veelvuldig gebruikt om nieuwtjes te plaatsen en te delen in groepen 
die voor Levende Have relevant zijn. 
 
Levende Have denkt na over de toekomst 
Veelvuldig is in het bestuur de afgelopen jaren de toekomst van Levende Have 
besproken. Vanwege de afhankelijkheid van vrijwilligers zijn er zorgen over de 
continuïteit. Levende Have blijft ook achter in de transitie van woord naar beeld 
(video’s, vloggen). De vernieuwde website kan er zeker weer 5 jaar tegen, maar het 
zoeken naar partners, meer inkomsten etc. heeft voortdurend de aandacht. Op 4 
november 2017 was er een Ronde Tafel bijeenkomst, op initiatief van Levende Have 
en Hans Hopster van Dierenwelzijnsweb. Gesproken is over samenwerking met 
andere kennisverspreiders, LICG, SZH, KLN, GKN, KNMvD, HKC. De Raad voor 
Dierenaangelegenheden heeft de bijeenkomst gefaciliteerd. 
 
Advertentieacquisitie, webshop en vrienden 
Vanwege tegenvallende resultaten is een einde gekomen aan de samenwerking met 
Binggle op het gebied van affiliates. De webshop was in 2016 en 2017 een stabiele 
inkomstenbron. In 2017 is een begin gemaakt met samenwerking met bol.com. Ook 
waren er weer enkele bedrijven geïnteresseerd in plaatsing van een banner. Het 
aantal is gering vanwege de zogeheten addblockers. Die verhinderen dat banners 
worden getoond. Daarom maken we steeds vaker gebruik van zogeheten tekstlinks, 
die linken naar een bedrijfspagina op www.levendehave.nl. 
Levende Have telt eind 2017 ruim 60 vrienden. 
 
Organisatie 

In de organisatie van de stichting Levende Have hebben zich geen wijzigingen 

voorgedaan. Directie en hoofdredactie werden als vanouds verzorgd door Jinke 

Hesterman. De werkzaamheden zijn onbezoldigd, met uitzondering van de 

werkzaamheden voor de (inhoudelijke) reconstructie van de website. Voor de 

redactie werd gebruik gemaakt van vrijwilligers en freelancers/zzp’ers. Voor 

onderhoud website werd samengewerkt met Van Eldijk. Als accountant heeft de 

Stichting Levende Have in 2015 en 2016 opnieuw een beroep gedaan op J. Visser. 

Samenstelling van het bestuur in 2017 

Het bestuur bestond in 2017 uit Aad Stoop (voorzitter), Simon Oosting (algemeen 

bestuurslid) en Fenna Westerduin (penningmeester). Op 23 november is Inger van 

der Laan toegetreden als algemeen bestuurslid. Het betreft hier uitsluitend 

onbezoldigde functies. 
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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. 
 

 


