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1.1  Vegan Outreach
Dit jaar hebben we door de voortdurende corona
omstandigheden minder outreach gedaan dan ge
wild. Toch hebben we nog de volgende vegan out
reach acties gedaan:
 • 28 augustus in Goes: vegan outreach met 
actieborden.

 • 18 september in Vlissingen: vegan outreach met 
een ‘vleesbakje’. Bij deze actie lag een activist 
ingeseald als menselijk vlees in een vleesbakje 
om het publiek te trekken.

 • 2 oktober in Eindhoven: vegan outreach met zo
genaamd hondenvlees. Bij deze actie deden we 
ons voor als Delicious Dogs, een verzonnen Bel
gische producent van hondenvlees, die hun pro
duct in Nederland aan de man wil brengen. We 
lieten mensen toastjes met plantaardige paté en 
worst proeven en vertelden hun dat dit gemaakt 
was van hond om zo een gesprek aan te gaan 
over speciësisme.

1.2  Mars voor de Sluiting van Alle 
Slachthuizen
Onze jaarlijkse mars voor de sluiting van alle slacht
huizen in juni hebben we dit jaar vanwege corona 
niet georganiseerd.

1.3  Stille tocht voor de Slachtoffers 
van de Dieren industrie
Op zaterdagavond 18 december hielden we in 
Utrecht onze jaarlijkse stille tocht voor de slachtof
fers van de dierenindustrie. Er kwamen zo’n hon
derd mensen naar Utrecht om de dieren te herden
ken die gedood worden voor zaken als voedsel, 
kleding en dierproeven en dieren die voor vermaak 
gebruikt worden. Eerst werden er toespraken ge
houden, daarna begon de stille tocht, die ruim een 
uur duurde.
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1.4 World Day for the End of Fishing
Op 27 maart voerden we in Nederland voor de 
vierde keer actie op World Day for the End of Fis
hing. We stonden in Utrecht met een mooie groep 
activisten, outreachers en een visuele presentatie 
om aandacht te vragen voor aquatische dieren 
en op te roepen tot afschaffing van de visserij en 
viskwekerijen. De belangstelling vooraf om mee te 
doen was zo groot dat we een stop moesten in
stellen vanwege afspraken met de gemeente. Een 
geslaagde actie!

1.5 Campagne Dolfinariumvrij Nederland
Op zaterdag 17 april hielden we een online actie 
gericht op Albert Heijn voor de dieren in het Dolfi
narium. In de afgelopen jaren informeerden we Al
bert Heijn al meerdere keren over het leven van dol
fijnen in de natuur en de beperkte, onnatuurlijke en 
troosteloze leefomstandigheden in het Dolfinarium 
en verzochten we de grootgrutter de samenwerking 
met het Dolfinarium te beëindigen. Ondanks eer
dere toezeggingen om met het aanbieden van toe
gangskaartjes te zullen stoppen, blijft Albert Heijn 
ze verkopen. Daarom riepen we het publiek op om 
Albert Heijn online terug te fluiten middels het sturen 
van een email en/of het plaatsen van berichten op 

social media. Hier werd goed gehoor aan gege
ven, echter niet door Albert Heijn.
Daarom herhaalden we de actie op zaterdag 22 
mei en riepen Albert Heijn op om te beloven om in 
de toekomst geen kortingskaarten voor het Dolfina
rium meer te verkopen. Dit bleven we herhalen op 
26 juni, 31 juli en 28 augustus. 

Vanwege de gebruikelijke wintersluiting en de coro
namaatregelen ging het Dolfinarium dit jaar begin 
juni pas weer open voor publiek. Op 26 juni hiel
den we een actie bij de ingang. We stonden er 

met actieborden, informeerden de bezoekers over 
het dierenleed achter dolfinaria en riepen ze op om 
voortaan het Dolfinarium te mijden. Ook op 31 juli, 
28 augustus, 25 september en 16 oktober voerden 
we actie bij de ingang van het Dolfinarium. Op 16 
oktober zijn we gefilmd door het onderzoeksjourna
listieke televisieprogramma Zembla, dat een twee
delige documentaire maakte over orka Morgan. 
Onze gefilmde actie was te zien in hun uitzending 
van 4 november.

Begin mei hebben we met de samenwerkende part
ners (World Animal Protection Nederland, Diervrien
delijk Nederland, Stichting Dolphinmotion en Free 
Spirit) een brief naar de minister van LNV verstuurd 
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om haar te verzoeken om a) de verplaatsing van acht 
dolfijnen van het Dolfinarium naar een attractiepark 
in China te voorkomen en b) een fokverbod van dol
fijnen en walvissen in gevangenschap in te stellen.

In augustus stuurden we een gezamenlijke brief 
naar NS en eind december naar Social Deal en 
Actievandedag. In deze brieven riepen we op om 
geen samenwerking met het Dolfinarium meer aan 
te gaan.

In december dienden we een klacht in bij de Recla
me Code Commissie over misinformatie op de web
site van het Dolfinarium. Daar viel te lezen dat de 
dieren voldoende ruimte hebben en het Dolfinarium 
aan de hoogste standaarden voldoet die bepaald 
worden door de Europese Unie en de Nederland
se overheid. Dit is natuurlijk niet waar, want het 
Dolfinarium is door de Visitatiecommissie Dierentui
nen en het Ministerie van LNV op de vingers getikt 
vanwege de gebrekkige verblijven en moet die de 
komende jaren verbeteren. Vanwege onze klacht 
heeft het Dolfinarium de tekst aangepast.

1.6  Campagne Uitgemolken
Op 1 juni, Wereldmelkdag, lanceerden we onze 
nieuwe campagne Uitgemolken. De campagne 

heeft als doel mensen bewust te maken van het lot 
van de vele dieren in de zuivelindustrie en de sa
menleving af te helpen van de consumptie van dier
lijke zuivel en over te laten gaan op plantaardige 
zuivelproducten.

Voor de lancering van Uitgemolken vlakbij het Bin
nenhof werden alle Tweede Kamerleden uitgeno
digd om ons uitgebreide rapport over (de dieren 
in) de zuivelindustrie in ontvangst te komen nemen 
onder het genot van een dierenleedvrije koffiespe
cialiteit met versnapering. Verschillende politici na
men onze uitnodiging aan, waardoor het rapport 
aan de bijna voltallige fractie van de PvdD, aan 
Laura Bromet van GL en Sandra Beckerman van 
de SP kon worden uitgereikt. Verschillende andere 
politici namen een flyer aan. Ook voorbijgangers 
kregen een flyer en konden koffie met plantaardige 
melk uitproberen, wat mooie en positieve reacties 
opleverde.

Om mensen te helpen de overstap naar plantaar
dige zuivelproducten te maken, introduceerden we 
een speciale nieuwsbrief waarop geïnteresseerden 
zich kunnen inschrijven. Vier dagen achter elkaar 
krijgt men een mail met daarin tips voor het vervan
gen van resp. melk, kaas, toetjes en ijs door vega
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nistische varianten. Op de vijfde dag krijgt men een 
mail met links naar webshops die enkel veganisti
sche producten verkopen en links naar websites met 
overzichten van veganistische producten.  

Op 30 oktober hielden we een actie in Groningen. 
We stonden er met een stand en met actieborden 
en boden plantaardige zuivelalternatieven aan 
voorbijgangers aan om te proeven. Ook hebben 
we erbij geflyerd.

1.7 Stands
Dit jaar hebben we vanwege de weinige evene
menten door corona geen standwerk gedaan. 

1.8 Brieven, bezwaarschriften en 
opinie artikelen
In januari waren we medeondertekenaar van een 
persbericht met een oproep aan politie en over
heid om te stoppen met het inzetten van dieren 
(paarden en honden) bij conflictsituaties. Dit naar 
aanleiding van rellen rondom de coronamaatrege
len en het vuurwerkverbod, waarbij grof geweld 
direct tegen de dieren gericht werd.

Eind maart hebben we gereageerd op een inter
netconsultatie van de overheid met betrekking tot 

de zogenaamde slachttaks. Het doel van de Wet 
slachtbelasting is het bevorderen van de eiwit
transitie naar plantaardige eiwitten door het beter 
beprijzen van dierlijke eiwitten. Wij hebben een 
uitgebreide reactie geschreven. Daarin gaven we 
aan voorstander van de slachttaks te zijn, maar 
ook verbeteringen te zien. Daarnaast hebben we 
ervoor gepleit om de slachttaks niet te beperken tot 
landbouwhuisdieren, maar ook de vissen mee te 
nemen en de visserij daarvoor te belasten. De Ne
derlandse visserij vangt jaarlijks vier miljard vissen 
uit de zee en veroorzaakt daarnaast milieuschade. 
Ook hebben we onze vrijwilligers opgeroepen 
een reactie te geven.

Begin april, na regelmatig contact met de Rijks
dienst voor Ondernemend Nederland (RVO), kre
gen we uitleg over de wetten en regels die van 
toepassing waren op de in 2020 gehouden rivier
kreeftenviswedstrijd in gemeente Langedijk waar 
we bezwaar tegen hadden gemaakt en om hand
having hadden verzocht. De RVO heeft onder an
dere aangegeven waar de organiserende partijen 
zich aan moeten houden en ging dat ook aan hen 
terugkoppelen. Wij houden in de gaten of er weer 
zo’n wedstrijd wordt georganiseerd en zullen dan 
mogelijk weer de RVO inschakelen.
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Eind april tekenden we bezwaar aan tegen de 
ontheffing die aan circus Freiwald werd gegeven 
voor het laten meereizen en op het circusterrein 
houden van olifant Buba en zebra Smiley. Eind 
augustus hebben we tijdens een telefonische hoor
zitting ons bezwaar mondeling kunnen herhalen. 
Ons bezwaar is echter afgewezen. Daarom heb
ben we in december via een advocaat beroep 
aangetekend. Het kan nog maanden duren eer de 
zaak behandeld wordt. Wordt vervolgd dus.

In augustus hebben we een reactie gegeven en 
bezwaar gemaakt tegen het afgeven van een eve
nementenvergunning voor het WK Streetfishing in 
Utrecht. Dit werd onder andere opgepikt door RTL 
Nieuws. Het WK Streetfishing is op het laatste mo
ment afgelast vanwege corona.

In september schreven we een opinieartikel naar 
aanleiding van de dood van dolfijn Maaike, die 
tot 1985 nog vrij in de Golf van Mexico zwom, 
maar toen gevangen werd en sindsdien in het Dol
finarium in Harderwijk werd gehouden. Dit artikel 
is gepubliceerd op Joop, de opiniewebsite van 
BNNVARA.

Ook in september dienden we een zienswijze in te
gen uitbreiding van de varkenshouderij in gemeen

te EchtSusteren van varkensboer Straathof, die in 
2014 in Duitsland een beroepsverbod kreeg van
wege de slechte omstandigheden in zijn stallen.

In oktober waren we medeondertekenaar van een 
brandbrief van Stichting Animal Rights aan de vas
te commissie voor LNV met betrekking tot de jacht.

1.9 Overige
Begin november hielden we een charity dinner in 
Breda. We organiseerden er ook een loterij bij met 
gesponsorde prijzen. De plaatsen voor het eten 
raakten uitverkocht en de loterij leverde ook een 
mooi bedrag op. De opbrengst van de avond is 
gelijkelijk verdeeld tussen ons en Stichting De No
bele Hoeve.

We waren ondersteunende organisatie voor:
 • Klimaatalarm 2021.
 • De Klimaat en diervriendelijke parlementaire 
barbecue van Diervriendelijk Nederland (Een 
DIER Een VRIEND).

 • Campagne ‘IK KLAP’ voor een definitief landelijk 
vuurwerkverbod.



2. Organisatie
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KVKnummer        63861240
RSIN         855431246
IBAN         NL71 TRIO 0390 9793 76
ANBIstatus        ja
Telefoonnummer       +31 85 1054 196
Emailadres        info@biteback.nl

2.1 Algemene gegevens

2.2 Bestuur
Het bestuur van de stichting bestond tot en met juni 2021 uit:

Voorzitter         dhr. ing. Alex Romijn
Penningmeester       mevr. drs. Saskia Bakker
Secretaris         dhr. Benjamin Loison

En vanaf juli 2021:

Voorzitter        dhr. ing. Alex Romijn 
Penningmeester       mevr. drs. Saskia Bakker
Secretaris        vacant

Van augustus tot en met november heeft een aspirant algemeen bestuurslid meegelopen.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden en ook geen onkostenvergoedin
gen zoals bijvoorbeeld reiskosten.

Vanaf 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR). Deze wet is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, mis
bruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. In juni hebben wij ons 
hierin verdiept en actie ondernomen om aan de WBTR te voldoen. 

Dit jaar hebben we ook onze processen en documenten met betrekking tot de AVG (Algemene verordening 
gegevensbescherming) onder de loep genomen en verbeterd.

Tot dit jaar deelden we de website www.biteback.org en de webshop met onze Belgische zusterorga
nisatie Bite Back vzw. In 2021 hebben we een Nederlandse webshop gemaakt die 1 november live is 
gegaan. Dit is het begin van een eigen website voor ons als stichting.

Daarnaast zijn we ook eigen socialmediakanalen begonnen voor Twitter en LinkedIn.

2.4 Webshop en social media

2.3 Werknemer en vrijwilligers
In april bleek dat onze vrijwilligerscoördinator haar contract om persoonlijke redenen niet kon verlengen. 
Daarom hebben we opnieuw een vacature voor een parttime vrijwilligerscoördinator uitgezet. Per 1 juni 
konden we een nieuwe vrijwilligerscoördinator aanstellen voor 5 uur per week. Dat is vanaf december 6 
uur geworden.

Dit jaar hebben we meer vrijwilligers kunnen aantrekken die met de campagnes, grafische vormgeving en 
andere activiteiten helpen. Hoewel er wel verloop is, komen er ook steeds weer nieuwe vrijwilligers bij en 
is er een klein groepje vaste vrijwilligers.
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Inkomsten

Bijdragen vaste donateurs  € 14.144

Giften  €   5.713

Charity dinner  €   1.879

Stichting Hans van Eck  €   1.425

Verkoop promotieartikelen  €   1.290

Overig   €        17

Totaal Inkomsten  € 24.468

Kapitaalverloop

Vermogen op 01012021  € 17.734

Mutatie  €   6.256

Vermogen op 31122021  € 23.990

Uitgaven

Werknemer en freelancer  €  5.108

Huisvesting  €  3.825

Automatisering en websites  €  1.356

Kantoorkosten  €  1.227

Aanschaf actiemateriaal  €  1.145

Ondersteuning gelieerde organisaties      €  1.064
 

Drukwerk  €     969

Inkoop promotieartikelen  €     846

Aankoop tegoed foto’s en ISBNnummers     €     604
  

Lancering campagne Uitgemolken      €    583

Vrijwilligers €    506

Bankkosten €    466

Social media €    284

Organisatiekosten €    145

Overig €      84

 
Totaal Uitgaven € 18.212

Positief resultaat  €   6.256

3. Financieel jaaroverzicht


