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Voorwoord van de voorzitter
Eind 2018 hielden we een herdenkingstocht in
Utrecht voor alle slachtoffers van de dierindustrie.
We vonden het gepast om in de donkere decembermaand samen te denken aan alle slachtoffers van
dat jaar en elkaar te steunen om dat te verwerken,
zodat we het nieuwe jaar weer in konden gaan om
samen te proberen verandering te brengen voor al
die dieren in de industrie.
Het was een mooie tocht. Het was een stille tocht,
wat ook een zekere kracht uitstraalde. Heel anders
dan de wat luidere mars die we elk jaar houden.
Maar in die stilte, konden we herdenken en nadenken. Ik hoop dat iedereen er ook weer kracht uit
geput heeft voor het nieuwe jaar.
In 2019 hopen wij in ieder geval als organisatie
weer verder te groeien. Het zal belangrijk worden
onze slagkracht te vergroten, zodat we meer gedaan krijgen voor de dieren. Mijn wens voor 2019
is o.a. dat we een kantoor vinden. Hier kunnen
we stagiaires en vrijwilligers een plek bieden om
te werken. We hebben eerder verzoeken gekregen
voor stageplekken, maar dat kon niet doorgaan,
omdat we ze geen werkplek konden bieden. Daarnaast zal een kantoor ook prettig zijn als plek om af
te spreken voor interviews door journalisten.

#rescuedog
#adoptdontshop

4

jaarverslag 2018 | BITE BACK

Daarnaast kunnen we een kantoor ook gebruiken
voor het opslaan van materialen. Momenteel is het
zo dat ik veel van de spullen bij mij thuis heb staan.
Actiespullen, maar ook administratie e.d. liggen in
mijn woning. Dat is natuurlijk geen ideale situatie.
Naast de verwachting voor een kantoor, zullen we
ook wederom veel acties plannen in het land. We
zijn ook aan het kijken naar hoe we de acties weer
kunnen verbeteren en of we ook nieuwe actievormen kunnen hanteren.
Ik ben dus positief dat 2019 wederom een goed
jaar zal worden. Ik hoop jullie ook.

Ing. Alex Romijn
Voorzitter Stichting Bite Back

1. Verslag 2018

1.1 Afgelopen activiteiten
1.1.1 Vegan Outreach
Met de vegan outreach acties proberen we mensen
via een drietrapsbenadering te overtuigen. Ten eerste confronteren wij. Dit doen we aan de hand
van beelden van dieren in de industrie op borden
en door in formatie te staan. Ten tweede gaan we
met voorbijgangers gesprekken aan. In 2018 hebben we verder de focus gelegd op de kwaliteit van
de gesprekken in plaats van enkel informatie te
geven. Ten derde proberen we om deze mensen
weg te laten gaan met de juiste tools. Dat kan
op meerdere manieren, zoals met een brochure
vol tips om hen te helpen met het proces richting
(meer) veganisme/plantaardige levensstijl. Of door
hen te laten ervaren hoe lekker iets veganistisch kan
zijn, bijvoorbeeld een proeverijtje of een bakesale.
Soms worden deze zaken ook gecombineerd.

We merken dat deze benadering werkt en goed
ervaren wordt doordat we achteraf of ter plekke
meteen positieve feedback krijgen. Of doordat
mensen soms even langskomen als we opnieuw op
dezelfde locatie staan om feedback te geven over
de vorige keer.
Aanvullend bij de vegan outreach acties gebruiken
we ook regelmatig de iAnimal experience.

In 2018 is het aantal acties flink verhoogd. Hieronder alle plekken waar wij afgelopen jaar gestaan
hebben:
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20-01-2018 Vegan outreach Roosendaal
27-01-2018 Vegan outreach Groningen
CONFRONTATIE

04-02-2018 Vegan outreach Dordrecht
18-02-2018 Bite Back en Bont is Dood - 		
			
bont actie Eindhoven
04-03-2018 Vegan outreach Breda
10-03-2018 Vegan outreach Middelburg
07-04-2018 Vegan outreach Leiden

2

14-04-2018 Vegan outreach Rotterdam
06-05-2018 Vegan outreach Dordrecht
CONVERSATIE

12-05-2018 Vegan outreach Eindhoven
19-05-2018 Vegan outreach Amersfoort
16-06-2018 Mars voor de Sluiting van Alle		
			
Slachthuizen
30-06-2018 Vegan outreach Breda
07-07-2018 Vegan outreach Rotterdam

3

28-07-2018 Vegan outreach Middelburg
18-08-2018 Vegan outreach Rotterdam
INFORMATIE
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02-09-2018 Vegan outreach Dordrecht

08-09-2018 Vegan outreach Arnhem

‘Hondenvlees’

04-10-2018 Dierendagactie - vegan outreach 		 Op vrijdag 5 oktober hielden we - met de steun van
Bite Back België - een hondenvlees actie in Eind			
Utrecht
hoven. Hierbij presenteerden wij vegan worstjes
05-10-2018 ‘Hondenvlees van Delicious Dogs’ alsof het ‘hondenvlees’ was, gemaakt door het be			
actie in Eindhoven
drijf Delicious Dogs. Na de reacties van de mensen
kwam de aap uit de mouw. Dit leverde interessante
13-10-2018 Vegan outreach Middelburg
reacties en gesprekken op.
10-11-2018 Vegan outreach Rotterdam
18-11-2018 Vegan outreach Dordrecht
01-12-2018 Vegan outreach Breda
20-12-2018 Herdenkingstocht slachtoffers 		
			
dierindustrie
22-12-2018 Vegan outreach Eindhoven
Daarnaast waren er ook nog een aantal acties die
wat afweken van het concept van de normale vegan outreach acties, maar waar het doel eveneens
vegan outreach was.

Human counter
Op 4 oktober, dierendag, hielden we in Utrecht
een ‘human counter’ actie. Deze opzet was de eerste in dit format. Vrijwilligers beeldden een teller uit
die het aantal dieren dat dood gingen in de veehouderij representeerde. De actie verliep zeer goed
en er werden ook veel gesprekken rondom de actie
gevoerd. Het plan is om deze actie te herhalen.

Herdenkingstocht voor slachtoffers
dierindustrie
We wilden iets doen rond de feestdagen in december, dus hebben we een actie gehouden waarbij
iedereen stil kon staan bij alle dieren die het afgelopen jaar gedood zijn of die nog altijd in gevangenschap leven. De actie werd een stille tocht door
Utrecht. We vroegen iedereen ook om lichtjes mee
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1.1.3 Acties Dolfinariumvrij
Nederland
Ook dit jaar hebben we volop campagne gevoerd
tegen het Dolfinarium. Hieronder een lijst van alle
acties:
24-02-2018 Actie voor sluiting Dolfinarium
31-03-2018 Actie voor sluiting Dolfinarium
28-04-2018 Actie voor sluiting Dolfinarium
te brengen. Voor en na de actie boden we de activisten een gratis vegan burger aan. Dit werd mogelijk gemaakt door een donatie van een bedrijf,
doordat Vegenement bemiddeld heeft voor deze
burgers. Ook kregen we sauzen gesponsord van
Callowfit. De actie werd genoemd op DUIC.nl, RTV
Utrecht, Animals Today en het AD (inclusief video).

1.1.2 Mars voor de Sluiting
van Alle Slachthuizen
Ons grootste evenement dit jaar was de mars in Amsterdam op 16 juni. De mars trok 750 deelnemers
aan en alles verliep naar tevredenheid De reacties
over de mars waren overwegend positief en ook de
politie was tevreden over het verloop. Tegenvallend
was de media. Alleen AT5 kwam opdagen, maar
we hopen bij de volgende editie een grotere opkomst van de media te verkrijgen.

26-05-2018 Actie voor sluiting Dolfinarium
28-07-2018 Actie voor sluiting Dolfinarium
15-08-2018 Actie voor sluiting Dolfinarium
29-09-2018 Actie voor sluiting Dolfinarium
20-10-2018 Actie voor sluiting Dolfinarium

Bezwaar fokken met bruinvissen
https://www.nu.nl/dieren/5120591/dolfinarium-harderwijk-wil-gaan-fokken-met-bruinvissen.html
Op 24 januari 2018 dienden we samen met
World Animal Protection, Sea First Foundation,
Dierbewustleven, Dolphinmotion, Een Dier Een
Vriend en de Vissenbescherming een zienswijze
in, naar aanleiding van het verzoek van het
Dolfinarium voor het krijgen van een ontheffing voor
het houden van (meer) bruinvissen en de intentie
om er mee te willen fokken. Dit bezwaar zorgde

voor vermelding op o.a. Nu.nl en Telegraaf. Het
bezwaar resulteerde in:
•• De provincie verleent ontheffing voor het houden
van 5 ipv 7 bruinvissen. De provincie verleent
ontheffing voor de individuen die het Dolfinarium
nu al onder zich heeft en niet voor de soort in
het algemeen. Ze hebben chipnummers toegevoegd zodat duidelijk is dat de ontheffing alleen
op deze vijf dieren (waarvoor geen bevredigend
alternatief is) van toepassing is. Ook moet het
Dolfinarium het overlijden of uitlenen van deze
dieren doorgeven aan de provincie. Hierdoor
worden eventuele fokplannen van het Dolfinarium bemoeilijkt.
•• Door bezwaar te maken konden we de onwenselijkheid van het fokken en houden van de dieren in gevangenschap benadrukken.

Brief naar Sint Maarten
Via een contact in Sint Maarten Dolphin Defenders
kregen we te horen dat er mogelijk opnieuw plannen zijn voor een dolfinarium. We stelden daarop
een brief op die we met de samenwerkende organisaties hebben verzonden. Tot op heden is er
nog geen reactie gekomen, maar we hopen dat het
druk zet om het nieuwe dolfinarium niet toe te staan.

Plastic Soup Foundation in zee
met Dolfinarium
Helaas moesten we dit jaar ook een extra actie
inlassen in verband met een samenwerking met
een collega-organisatie in de strijd tegen plastic.
Deze organisatie ging een samenwerking aan met
het Dolfinarium. Samen met andere organisaties
probeerden wij de organisatie via brief, e-mail en
telefoon te bereiken, maar helaas bleek de organisatie niet te willen reageren naar een medestrijder.
Wij vinden dit uitermate onprofessioneel en zien
deze organisatie als een organisatie die niet in het
belang van de strijd tegen plastic handelt. We zullen deze organisatie verder nauwlettend volgen en
sluiten verdere acties niet uit. Naar aanleiding van
deze protesten zijn wij ook geïnterviewd door diverse media.

1.1.4 Stands

Samenwerking tegen bedrijven met successen!

Afgelopen jaar hebben we op meerdere evenementen met een stand gestaan. Zo stonden we op
het Vegenement Goes, bij het Vegan Amsterdam
Festival, Vegenement Rotterdam en ook nog op het
Vegfest. Tijdens Vegfest hield de voorzitter ook nog
twee lezingen. Eén over vermaak met dieren en één
over het sprookje biologisch vlees.

Dit jaar hebben we volop brieven gestuurd naar
bedrijven die kortingsacties hebben met het Dolfinarium. Dit deden we in samenwerking met andere
organisaties: World Animal Protection, EDEV, Sea
First, Dolphinmotion, Vissenbescherming, Dierbewustleven en Free Spirit.
We stuurden brieven naar: Kruidvat, HEMA, Zeeman, Renault, groupon.nl, en vele anderen. Uiteindelijk kregen we diverse reacties terug. HEMA,
Zeeman en Renault gaven aan geen kortingsactie
meer te houden. Andere bedrijven bleven helaas
steken in een standaard reactie waarin ze aangaven dat ze het zouden evalueren. We zullen deze
bedrijven nog een follow-up sturen.
jaarverslag 2018 | BITE BACK
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29-04-2018 Vegenement Goes
13-05-2018 The Green Shift
27-10-2018 Vegfest NL
28-10-2018 Vegfest NL
25-11-2018 Vegenement Rotterdam
22-12-2018 Vegan Kerstmarkt Groningen

1.1.5 Trainingen
We hielden dit jaar een CEVA training op 2 en 3
juni in samenwerking met ProVeg Nederland. Activisten konden zo leren hoe ze nog beter kunnen
worden tijdens het outreachen. Ons doel is om vaker trainingen te gaan organiseren.

•• In maart werkten we samen met de Vissenbescherming en Dierbewustleven aan een actie
tegen de visserij. De actie vond plaats in Den
Haag. Activisten lagen onder een net op het
Plein in Den Haag om de visserij te symboliseren
terwijl er achter hen activisten met grote foto’s
van de slachtoffers van de visserij-industrie stonden. Tijdens de actie informeerden wij mensen
over de impact van de visserij.
•• Voorzitter Alex Romijn schreef een brief naar de
gemeente Zeist (waar Stichting Bite Back gevestigd is) met een oproep om in navolging van andere gemeenten ook een verbod in te stellen op
het oplaten van (wens)ballonnen daar deze vervuiling veroorzaken en dieren leed toebrengen.
Naar aanleiding van de brief heeft de SP een
motie opgesteld die inmiddels gesteund wordt
door een meerderheid in de raad. De behandeling stond gepland voor december 2018, maar
is verschoven naar januari 2019.
•• We hebben diverse interviews gehad met studenten die bezig zijn met onderzoek, o.a. over
paarden.

1.1.6 Overige
Naast de andere activiteiten zijn er nog meer activiteiten die het noemen waard zijn, maar die niet
onder bovenstaande kopjes thuis horen.

•• We werden meermaals door de media benaderd voor interviews. We werden o.a. geïnterviewd door de NOS in verband met het stoppen
met het gebruik van exotische huiden en bont

door Chanel. https://nos.nl/artikel/2262193chanel-stopt-met-exotische-huiden-waarom-magbont-niet-en-leer-van-koeien-wel.html En ook hielden we een interview over veganisme met BN
De Stem: https://www.bndestem.nl/breda/
veganistische-leefstijl-in-opkomst~af1fac2c/

1.1.7 Support
In 2018 steunden wij ook diverse andere acties met
onze aanwezigheid of met een delegatie.
•• We hebben onze support namens Bite Back getoond bij drie demonstraties van Burning Souls.
Zo waren wij aanwezig bij een actie in Erichem
waar eerder een stal van Knorhof afbrandde en
waar plannen zijn voor het bouwen van nieuwe
varkensstallen. Ook steunden wij een actie in
Den Haag bij de Tweede Kamer om aandacht
te vragen voor de slachtoffers van stalbranden.
We waren ook aanwezig bij een wake in Willemstad waar 26.000 kippen in een brand
omkwamen
•• We ondertekenden het manifest van comité 21
maart. Het manifest is een betoog tegen racisme
en intolerantie. We liepen tevens mee in de door
hen georganiseerde demonstratie ‘geen racisten
in de gemeenteraden’

•• In juli steunden wij een actie van Animal Rights
bij eendenslachterij Tomassen Duck-To

1.1.8 Ontwikkeling van de
organisatie
Afgelopen jaar hebben wij ons bezig gehouden met
de ontwikkeling van de organisatie in Nederland.
We hebben enerzijds geïnvesteerd in de nieuwe
regiogroep die vorig jaar ontstond, en anderzijds
hebben we ook gekeken of er een mogelijkheid is
tot het oprichten van een nieuwe groep.
•• Voor de regiogroep Zuidwest-Nederland hebben we onder andere kunnen investeren in een
nieuwe tafel die steviger is, professioneler staat
en zorgt voor een betere zichtbaarheid.
•• De Nederlandse regiogroepen zullen ook toegang krijgen tot een intern systeem om makkelijker zicht te hebben op de informatie van de
activisten en om deze ook direct aan te kunnen
spreken in de regio van de actie. Hierbij wordt
natuurlijk ook de nieuwe regelgeving rondom de
AVG/GDPR in acht gehouden.
•• We hebben aanvraag gedaan voor een ANBI
status. Deze hebben wij dit jaar dan ook
verkregen.
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1.2

Wat hebben we in 2018 bereikt?

Brief op de agenda lokale politiek in Zeist over ballonoplatingen

Hema, Zeeman en Renault laten stoppen met aanbieden
tickets dolfinarium

In media geweest (zie eerdere links)

Ongeveer 10.000 brochures uitgedeeld

Meer gefocust geweest op gesprekken

24 vegan outreach acties gedaan
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2. Vooruitblik

2.1

Wat brengt 2019

In 2019 gaan we weer flink vooruit. Hieronder een vooruitblik op de activiteiten in 2019
•• We plannen meer acties doordat we 3
actieve regiogroepen zullen hebben: ZuidwestNederland, Midden-Nederland en regio NoordNederland (Groningen).

•• We zullen wederom hier en daar onze steun betuigen bij anti-racisme/discriminatie marsen en
acties voor het milieu. Ook zullen we diverse acties ondersteunen van collega-organisaties.

•• Er zullen minstens 4 charity diners gehouden
worden ten voordele van Bite Back. Deze zullen
ook meer over het hele land gespreid zijn.

•• We zijn partner geworden voor 2019 van
Vegenement, wat voor beiden voordelen zal
opleveren.

•• In samenwerking met veganevents.nl en de NVV
zullen we in mei een congres opzetten met thema ‘Veganisme: een inclusieve beweging?’. We
hopen groepen buiten onze kaders hiervoor aan
te spreken.

•• De Dolfinariumcampagne gaat verder. We zijn
deze momenteel aan het evalueren en kijken hoe
we een nog grotere impact kunnen hebben tegen het Dolfinarium in 2019.
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3. Organisatie

3.1

Algemeen

Kamer van Koophandel						63861240
RSIN									855431246
Rekeningnummer							NL71 TRIO 0390 9793 76
ANBI									ja
Adres									Prinses Margrietlaan 212
									3708 ZN Zeist
Telefoon								06 341 320 82
E-mail									nl@biteback.org

3.2

Bestuur

Voorzitter 								dhr. ing. Alex Romijn
Penningmeester							vacant
Secretaris 								dhr. Benjamin Loison
Verklaring beleid met betrekking tot vergoeding, onkosten e.d. voor bestuurders:
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding en ook geen onkostenvergoeding betreffende reiskosten e.d.

3.3

Medewerkers

We hebben momenteel geen werknemers in dienst.
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4. Jaarrekening

Uitgaven

Inkomsten

Aankoop Winkelgoederen		

3.479,65

Donateurs				

Actiemateriaal				

1.168,84

Giften + Charity Diners		

11.447,23

626,17

Verkoop winkelgoederen		

4.748,02

Administratiekosten			
Drukwerk				

2.568,35

Gerechtskosten en sancties			

0

Kantoormateriaal				

0

Investeringen					

0

Online					

1.425,58

Sponsoring en giften			

2.566,50

Standgeld				

826,22

Kantoor				

4.500,00

Andere uitgaven			

5.307,04

Totaal Uitgaven

17968,35

9.670,24

Andere ontvangsten				 76,15

Totaal Ontvangsten

25.941,64

Resultaat		

7.973,29
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5. Begroting 2019

Verwachte Uitgaven

Verwachte inkomsten

Aankoop winkel goederen		

3.500

Donateurs				

Actiemateriaal 			

1.000

Giften + Charity Diners			

5.000

Drukwerk				

1.500

Verkoop winkelgoederen		

2.500

Gerechtskosten en sancties

0

Kantoormateriaal			

200

Investeringen			

500

Online			
Sponsoring en giften		

16.500

1.350
250

Standgeld				

1.000

Kantoor

4.500

Andere uitgaven			

500

Totaal Uitgaven		

14.300

Andere ontvangsten		

500

Totaal Ontvangsten

24.500

Resultaat		

10.200
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