Stichting Zeldzame Huisdierrassen

rari 2017

Farverslag 2016

Maart 2021

Jaarverslag 2020
Stichting Zeldzame Huisdierrassen en
Projectbureau Behoud Nederlands Levend Erfgoed

Jaarverslag 2020

Stichting gegevens
Naam instelling
Bezoek- en postadres
Telefoon
Website
Mail

Stichting Zeldzame Huisdierrassen
Dreijenlaan 2, 6703 HA Wageningen
06-54 92 22 75
www.szh.nl
info@szh.nl

IBAN
RSIN
KvK

NL20Rabo0128617233
007243509
41009288

Vaststelling Bestuur
Het bestuur van de bovenstaande instelling stelt hierbij de jaarrekening over 2020 vast

Voorzitter

De heer G. Tacken
Wetselderstraat 4
6011 SM Ell

Secretaris

De heer P. van Eldik
Hinkerstraat 30
3945 BS Cothen

Penningmeester

De heer J. Vennedunker
Tuinbouwstraat 14
9571 TA 2e Exloërmond

2

Inhoud
Inleiding

4

Missie en beleid

4

Organisatie

4

1.1. Communicatie

6

1.2. Projecten ter ondersteuning van rasorganisaties

8

Jaarrekening

12

2.1 Balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)
2.2 Staat van baten en lasten over 2020
2.3 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
2.3.1 Algemene toelichting
2.3.2 Grondslagen voor bepaling van het resultaat

12
13
14
14
16

3 Materiële vaste activa

17

4 Vorderingen

18

5 Liquide middelen

18

6 Reserves en fondsen

18

7 Kortlopende schulden

19

8 Baten uit eigen fondsenwerving

20

9 Projectbijdragen

21

10 Baten uit beleggingen

21

11 Lastenverdeling en toerekening aan de doelstelling

22

12 Personeelskosten

23

13 Verbonden partijen

23

3

Inleiding
In dit verslag staan de activiteiten van Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) en de
projecten die uitgevoerd zijn door het projectbureau Behoud Nederlands Levend Erfgoed. De
werkzaamheden werden gedaan door professionele medewerkers van het projectbureau,
bestuursleden en vrijwilligers. Het projectbureau, dat sinds 2008 bestaat, voert projecten uit
ter ondersteuning van de stamboeken en rasorganisaties. De projectwerkzaamheden van
2020 vielen binnen het strategieplan 2020-2022 en het subsidieverzoek 2020.

Missie en beleid
De SZH is opgericht in 1976 om de variatie onder de landbouwhuisdieren in Nederland te
behouden en te voorkomen dat oorspronkelijke Nederlandse rassen uitsterven. Dit doet ze
door nieuwe functies voor authentiek Nederlandse rassen te promoten opdat deze dieren
weer een wezenlijk onderdeel van onze samenleving uitmaken. De dieren van deze rassen
worden ingezet bij vormen van duurzame landbouw, op zorgboerderijen, in natuurbeheer, in
de sport en recreatie en als hobbydier. Op kinderboerderijen en in openluchtmusea zijn de
dieren de levende voorbeelden van onze cultuur. Bedrijven en centra die dit in praktijk
brengen kunnen een erkenning krijgen van de SZH als fokcentrum, educatief centrum en/of
ZeldzaamLEKKER bedrijf. De SZH heeft voor de ruim 70 verschillende rasverenigingen een
koepelfunctie en is een kenniscentrum. Zij draagt kennis uit over oorspronkelijke rassen en
over hun betekenis voor ons landschap, het behoud van genetische diversiteit, de rol van
deze rassen bij wetenschappelijke ontwikkelingen en de cultuurgeschiedenis.

Organisatie
Bestuur
In 2020 is het Algemeen Bestuur van SZH aangesterkt met mw. prof. dr. Mirjam Nielen,
hoogleraar diergeneeskunde, gezondheidszorg landbouwhuisdieren aan de Universiteit
Utrecht. Eind 2020 hebben we afscheid genomen van dhr Bastiaan Meerburg als bestuurslid
en hem bedankt voor zijn bijdrage.
Het bestuur bestond op 31 december 2020 uit 12 leden, te weten:
dhr. Dr. Adriaan Antonis
vermarkten producten en diensten
dhr. Drs. Geert Boink
diergezondheid en beleid
dhr. Ing. Peter van Eldik
secretaris, fokkerij en genetica
Mw. Prof. Dr. Mirjam Nielen
diergezondheid
mw. Dr. Ir. Ferry Leenstra
fokkerij en genetica, ethiek
dhr. Ing. Johan Vennedunker
penningmeester, fokkerij en dierregistratie
dhr. Pieter Dekker
schapen, publieke zaken
dhr. Ir. Arjan Vriend
technisch voorzitter, natuur- en landschapsbeheer
mw. Saskia Clashen-Polman
educatie en promotie
dhr. Drs. Daan Dercksen
diergezondheid
dhr. Klaas van der Hoek
kleindieren
dhr. Drs. Gerrit Tacken
voorzitter, diergezondheid en beleid
Bovenstaand bestuur werd vanuit het Centrum voor Genetische bronnen Nederland
ondersteund door adviseur dhr. Ir. Sipke Joost Hiemstra.
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Het Dagelijks Bestuur (in 2020 bestaand uit de leden Tacken, Boink, Van Eldik, Vennedunker
en Vriend en Nielen) heeft zes keer vergaderd te weten op 30 jan, 23 maart, 11 mei, 15 juni,
31 aug, 26 okt, 7 dec. Het gehele bestuur is één keer -online- bij elkaar geweest (te weten op
23 nov).
Financiering werkzaamheden SZH en vervolg
Ondanks de onderkende noodzaak van het werk van de SZH en het verzoek om naast de
bijdrage van 80.000 euro voor de basisactiviteiten van SZH ook een bijdrage te ontvangen
voor het Paraplubestand, en voor de invulling van een Kennisconsulentschap zeldzame
rassen, heeft het Ministerie van LNV besloten de subsidie voor 2020 vast te stellen op 80.000
euro. In december 2019 is hiervoor een projectplan ingediend om deze subsidie te besteden.
Er zijn strategische doelen geformuleerd voor de periode 2020-2022 en voor 2020 is een
jaarplan opgesteld.
Medewerkers SZH
In 2020 zijn de volgende medewerkers werkzaam geweest bij het projectbureau: Nonja
Remijn, Mira Schoon en Kaylee Springer. Nonja Remijn is aangesteld als bureaucoördinator
en is daarmee verantwoordelijk voor het ondersteunen van de rasorganisaties op gebied van
promotie, en educatie, en organisatorische zaken zoals de communicatie met de achterban en
de presentatie op evenementen. Ook is Nonja Remijn direct aanspreekpunt voor externe
partners zoals natuurorganisaties, kinderboerderijen en organisaties met aanpalende doelen
zoals SlowFood Nederland en stichting De Oerakker. Tevens had Nonja Remijn in 2020
bestuur ondersteunende taken en taken ten behoeve van het voortzetten en tijdig bijstellen
van de strategie van de SZH.
Mira Schoon was in 2020 tot 1 september werkzaam als fokkerij– en beleidsmedewerker
waarbij haar belangrijkste taken het ondersteunen van de rasorganisaties in het inzichtelijk
en benoembaar maken van de belangrijkste knelgevallen op het gebied van fokkerij en
regelgeving waren. De activiteiten bestonden dan ook uit het faciliteren van overleggen, het
samenbrengen van de sleutelpersonen en het bieden van een duidelijke procesbegeleiding.
Per september 2020 is Mira fulltime in dienst getreden bij Wageningen Universiteit, waar zij
haar werkzaamheden voortzet bij Centrum voor Genetische bronnen Nederland (CGN), en
werkzaamheden uitvoert als onderzoeker bij Wageningen Livestock Research. Het beheer
van het Paraplubestand is na het vertrek van Mira overgenomen door Harry Hoving die deze
opdracht uitvoert vanuit zijn administratiekantoor Holoc.
Kaylee Springer is master student Bos en Natuurbeheer aan de Wageningen Universiteit en is
aangesteld voor de algemene ondersteuning van de medewerkers en het uitvoeren van een
aantal secretariële zaken.
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1.1 Communicatie
Erkende Levend Erfgoed Centra
Op ruim 80 door SZH erkende erfgoedlocaties wordt het levend erfgoed bewust in stand
gehouden door de dieren te fokken voor een gezonde toekomst van de zeldzame rassen. Ook
kunnen daar de dieren worden beleefd door een groot publiek van jong en oud.
De SZH heeft per 31 december 2020 eenenzestig door haar erkende fokcentra, achttien
erkende educatieve centra en eenentwintig ZeldzaamLEKKERcentra.
In 2020 zijn drie nieuwe erkenningen toegekend:
Jelle Hidma met zijn ‘De koeien van Jelle’ http://koeienvanjelle.nl/ is door SZH erkend als
fokcentrum voor de Lakenvelder koeien. De uitreiking heeft helaas nog niet plaats kunnen
vinden vanwege de corona maatregelen.
Aeres MBO
Barneveld

https://www.aeresmbo.nl/barneveld is door SZH erkend als educatief centrum voor de
zeldame rassen. Ook deze uitreiking is uitgesteld tot een moment waarop meer publiek
aanwezig kan zijn.
Tessa en Wim Ram van Blakervelderhoeve https://www.blakervelderhoeve.nl/ ontvingen
een ‘zeldzaamlekker’ erkenning voor hun Groninger blaarkop- en Lakenvelderproducten. De
uitreiking heeft in klein comité plaats kunnen vinden op 8 december 2020.
Een overzicht van door SZH erkende levend erfgoed centra is te vinden op
https://szh.nl/erfgoedcentra/. Naast een vermelding op de website van de SZH, een grote vlag
en een stalbord kunnen de erkende centra rekenen op ondersteuning in promotiematerialen
en worden zij uitgenodigd voor workshops om het gezamenlijk op te nemen tegen
uitdagingen .
Donateurs
De SZH heeft eind 2020 ruim 1.050 donateurs, inclusief ongeveer 20 donateurs voor het
leven. In 2020 hebben 56 donateurs hun donateurschap beëindigd, dat zijn er meer dan in
voorgaande jaren. Reden voor het beëindigen van een donateurschap zijn onder andere de
leeftijd, de financiële situatie en het stoppen van het kwartaalblad ‘ZeldzaamHuisdier’ dat
SZH tot begin 2019 uitbracht. SZH kreeg er 6 nieuwe donateurs bij in 2020. Donateurs
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betalen minimaal 22,50 euro per jaar en deze bijdrage helpt SZH in het uitvoeren van haar
activiteiten. Donateurs zijn voor de SZH veel meer dan alleen gever van een financiële
bijdrage. Donateurs zijn voor de stichting waardevolle partners in het overbrengen van de
waarde van de dieren naar een breder publiek, ook de reden waarom de SZH is opgericht en
nog altijd bestaat. In 2019 is de website www.szh.nl uitgebreid met een betalingsmodule via
iDeal, waardoor direct een donateursbijdrage kan worden gedaan (eenmalig of jaarlijks als
‘vriend’). Op deze manier wordt het leveren van een bijdrage om de SZH direct te kunnen
ondersteunen laagdrempeliger, in 2020 zijn op deze manier enkele eenmalige donaties
binnen gekomen.
Dit jaar ontvingen donateurs voor het eerst een Jaarbericht, met mijlpalen en stand van zaken
rondom de zeldzame rassen in beeld, per post thuis gestuurd.
Communicatiemiddelen: nieuwsbrief, website, social media
Na een uitgebreide interne evaluatie en met hulp van een extern communicatiestrategie
bureau is besloten om per 2019 het blad ZeldzaamHuisdier niet meer uit te geven. Door de
artikelen direct online aan te bieden en ook digitaal te verspreiden met een nieuwsbrief
hoopt SZH niet alleen drukkosten en verzendkosten te besparen, maar vooral het bereik te
vergroten, meer mensen enthousiast te maken en meer directe ondersteuning te bieden om
zich actief in te kunnen zetten voor de zeldzame rassen. In december 2019 is de eerste
digitale nieuwsbrief van SZH verstuurd aan ruim 607 ontvangers. In 2020 zijn 4
nieuwsbrieven verstuurd en in december 2020 (nieuwsbrief nummer 4) is deze verstuurd
aan 831 nieuwsbriefontvangers. Ruim 75% heeft de nieuwsbrief geopend, dat is een
bijzonder goed resultaat.
Daarnaast zijn een aantal van de artikelen ook meegestuurd in de nieuwsbrief ‘genetische
diversiteit’ die samen met het CGN wordt uitgegeven.
Ook hier hebben zich ruim 700 personen voor
aangemeld. Artikelen die in ZeldzaamHuisdier of in de
nieuwsbrief ‘genetische diversiteit’ verschenen kwamen
direct voor iedereen beschikbaar op het kennisportaal
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/kennisbank.htm.
Het aantal websitebezoeken in 2020 is ruim 75.000, waarvan ruim 58.000 bezoeken komen
van unieke bezoekers.
De SZH heeft 2.048 Facebook volgers in 2020 (ten opzichte van 1.860 in 2019). Op de SZH
Facebookpagina werden 27 berichten gepubliceerd in 2020, met een organisch bereik tot
ruim 7500 personen op een bericht.
Review: SZH scoort een 4,6 van 5 op basis van 9 reacties.
Op Twitter heeft SZH 385 volgers (ten opzichte van 370 in 2020). Op LinkedIn heeft de SZHgroep 142 ‘leden’. Twitter en LinkedIn zijn in 2020 minimaal ingezet.
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1.2 Projecten ter ondersteuning van rasorganisaties
Het hoofddoel zoals benoemd in het subsidieverzoek 2020 luidde als volgt:
Fokkers en houders van zeldzame rassen ondersteunen in het houden van en
ondernemen met zeldzame rassen. Dit doen we door het stimuleren van
kennisuitwisseling over organisatie, communicatie, fokbeleid en het benutten van de
rassen bij rasorganisaties. Daar waar knellende regelgeving het houden en benutten
van zeldzame rassen belemmert, worden de belangen van ‘deze schatbewaarders’
behartigd bij beleidsmakers. En door promotie en educatie over de waarde van het
behoud en de kwaliteiten van de rassen worden nieuwe gebruikers en liefhebbers
voor ons levend erfgoed geworven en aan hen handvatten geboden.
In 2020 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd om dit hoofddoel te bereiken:
Ondersteuning rasorganisaties
Voor het inventariseren van externe knelpunten die rasorganisaties ervaren in het houden
van en ondernemen met zeldzame rassen organiseert en faciliteert SZH
platformbijeenkomsten, of zoekt aansluiting bij bestaande platformbijeenkomsten (waar
meerdere rasorganisaties dan wel andere belanghebbenden samen komen en) waar deze
zaken ter sprake kunnen komen.
-

-

-

-

Rund: De Kleine Fokkerij Groepering (KFG) rundveebijeenkomst georganiseerd op 4
maart en op 13 oktober. Naar aanleiding van de KFG-bijeenkomsten is een
gezamenlijke presentatie van runderrassen op de Biobeurs 2020 georganiseerd.
Varken: op 18 november heeft SZH deelgenomen aan het platformoverleg
Hobbyvarkens, met Nederlandse Belangenvereniging voor Hobbyhouders NBvH, de
Vereniging voor Hobbyvarkens, de Kune Kune vereniging, Nederlandse Bonte
Bentheimer landvarken vereniging en Fokkersclub Nederlands landvarken. Op 25
maart en op 7 december vond het platformoverleg met rasorganisaties van zeldzame
varkensrassen en CGN plaats, waarbij SZH organiseerde en faciliteerde.
Schaap en Geit: op 10 december heeft SZH deelgenomen aan het Schapen en Geiten
platform KSG.
Kleindieren: SZH heeft een bijdrage in de organisaties verenigd in de Nederlandse
Werkgroep Pluimvee- en Parkvogels NWPP (een samenwerkingsverband van de
Kleindierliefhebbers Nederland KLN, Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
(NBVV), De Nederlandse Bond Sierduiven NBS, Aviornis International, SZH en de
Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders NBvH).in overleg met NWPP
is het stuk ‘Doden van Dieren’ opgesteld en aangeboden aan ministerie van LNV. De
NWPP heeft meerdere malen vergaderd in 2020.
Alle bestuursleden van de rasorganisaties en alle vertegenwoordigers van de door
SZH erkende centra waren uitgenodigd voor een ‘Zeldzaam Rassenoverleg’. Deze zou
4 april plaatsvinden maar dat is niet gelukt vanwege de coronamaatregelen. Als
alternatief is met een vragenlijst geïnventariseerd welke uitdagingen er spelen in dit
werkveld, waar behoefte is aan ondersteuning van SZH, ook is iedereen op de hoogte
gebracht van de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen binnen SZH.
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Overige activiteiten van SZH in 2020 aangaande wet- en regelgeving:
- Aandragen van aanpassingen voor de Draaiboeken Besmettelijke Dierziekten (van het
ministerie van LNV)
Dierpremie
Over het jaar 2019 is een dierpremie toegekend voor koeien van de zeldzame rassen die in
dat kalenderjaar gemolken zijn. De openstelling van deze subsidieregeling was september
2020 en SZH heeft regelmatig contact gehad met RVO en LNV om dit proces soepel te laten
verlopen. Belangrijke behaalde mijlpaal in 2020 is het goedgekeurde ‘Dubbeldoelregister
voor Witrik en andere zeldzame kleurslagen’ waarbij ook deze dieren middels een
keuringsformulier opgesteld i.s.m. stichting De Witrik, kunnen worden erkend als zijnde
dubbeldoeltype, en daarmee worden opgenomen in het Paraplubestand. Dit heeft
geresulteerd in een uitbreiding van de subsidieregeling over 2020, waarbij in 2021 dus ook
veehouders met zeldzame kleurslagen ‘opgenomen in Dubbeldoelregister en gevlagd’, in
aanmerking komen voor de melkpremie.
In 2020 zijn de eerste stappen gezet naar een optimalisatie van het Paraplubestand, met het
oog op het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) dat in 2023 ingaat en waar
SZH streeft naar een waarborging van een premie voor de zeldzame rassen. Hierover is
intensief contact met beleidsmedewerkers.
Voor varkens was het nog niet mogelijk om ‘gevlagd’ te kunnen worden in het
Paraplubestand, omdat de varkens niet individueel in het I&R staan geregistreerd, maar per
UBN. In 2020 is een protocol voor het vlaggen opgesteld en goedgekeurd om de bedrijven
waar de zeldzame varkensrassen zich bevinden van een ‘bedrijfsvlag’ te voorzien in het I&R.
Zeldzame rassen in duurzame landbouw
Naar aanleiding van het vraagstuk welke kenmerken de zeldzame rassen hebben die
waardevol kunnen zijn voor de agro-ecologische landbouwsystemen heeft SZH een
onderzoeksvraag bij de Wetenschapswinkel neergelegd. Een ACT-studentengroep van
Wageningen UR heeft een onderzoek gedaan naar kenmerken van rundveerassen, een
bachelor student heeft gekeken naar de paarden, en een master student heeft gekeken naar
de schapenrassen. Resultaten verschijnen naar verwachting in maart 2021.
Naar aanleiding van het vraagstuk welke kenmerken de zeldzame rassen hebben die
waardevol kunnen zijn voor de duurzamere landbouwsystemen is SZH penvoerder in een
PPS aanvraag met als titel ‘Runderrassen en fokdoelen voor natuur-inclusieve
kringlooplandbouw’. Deze zal in 2021 van start gaan.
In 2020 zijn SZH en Herenboeren Nederland een partnerschap aangegaan. SZH biedt haar
kennis en netwerk aan om de Herenboeren (de consumenten en leden van de coöperatie) en
de Herenboeren-boeren (de boeren en bedrijfsleiders) op weg te helpen in de keuze van de
zeldzame dieren die bij deze unieke visie passen en alle andere zaken die komen kijken bij
houden en fokken en benutten van de rassen.
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Fokkerij ondersteuning
Naar aanleiding van het Platformoverleg Varkens heeft een ACT-studentengroep van
Wageningen universiteit een onderzoek gedaan naar registratie optimalisatie voor de Bonte
Bentheimer vereniging. Resultaten van dit onderzoek zijn op 11 maart gepresenteerd. In april
is een stagiaire (ook van Wageningen Universiteit), begeleid door SZH, met dit onderwerp
verder gegaan en dit heeft geresulteerd in een nieuwe opzet van het stamboek.
Voor de hoenders, duiven, watervogels en konijnenrassen ziet SZH veel kansen in
stamboekregistratie. Dit wordt nu nog nauwelijks tot niet binnen deze diersoorten gedaan. In
2020 is een vragenlijst uitgegaan om rasorganisaties en speciaalclubs uit te nodigen om mee
te doen aan een pilot om stamboekregistratie met elkaar en partijen als Faunaconnect en
ZooEasy mee uit te denken. Hierop is helaas onvoldoende interesse teruggekomen om verder
aandacht aan te geven.
In samenwerking met CGN zijn twee online thema-avonden ‘Fokken met verstand’
georganiseerd over 1) DNA en 2) inteelt. Presentaties en duidelijke beeldende infographics
zijn beschikbaar gesteld op www.fokkenmetverstand.nl. De avonden zijn druk bezocht met
ongeveer 250 personen per avond aanwezig.
Waar nodig zijn besturen van rasorganisaties en individuele dierhouders doorverwezen naar
CGN voor fokkerij technische zaken. SZH heeft ondersteuning geboden in een analyse naar de
Nederlandse heideschapen. SZH heeft het bestuur Nederlandse Fokkersclub Drents
heideschaap en Schoonebeeker NFDH i.s.m. CGN ondersteund met foktechnisch advies.
Resultaten van fokkerij of populatie-onderzoek die zijn uitgevoerd door CGN zijn gedeeld op
de website en in de nieuwsbrief van SZH. Elke twee maanden heeft SZH met CGN een
rassenoverleg gehad waarbij ontwikkelingen zijn besproken en activiteiten van beide
organisaties op elkaar zijn afgestemd.
In samenwerking met rasorganisaties en uitgevers van bladen als Boerenvee, Vakblad Het
Schaap e.a. worden artikelen ten behoeve van het bewust houden van en fokken met
zeldzame rassen geschreven en gedeeld op https://szh.nl/artikelen/ en uitgestuurd in de
digitale nieuwsbrief van SZH.
Ras van het jaar
Op 28 januari is SZH met het bestuur van de Vereniging Fries-Hollands vee in overleg
geweest om mogelijkheden te bespreken voor het promoten van het Fries-Hollands vee als
ras van 2020. Een persbericht over ras van het jaar is uitgestuurd. Een wens was om een
symposium over het Fries-Hollands rundveeras als koe voor de toekomst te organiseren.
Vanwege coronamaatregelen kon dit symposium geen doorgang vinden en in overleg met de
Vereniging voor het Fries-Hollandse rundvee is besloten dit symposium uit te stellen.
Promotie, Educatie en Communicatie
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Omdat in 2020 veel publieksactiviteiten geen doorgang hebben kunnen vinden is halverwege
het jaar besloten om extra aandacht, en geld te besteden aan het vernieuwen van het
multisitesysteem dat SZH aanbiedt aan rasorganisaties en partners en waar in 2020 twaalf
partijen gebruik van maakten. Dit in Wordpress gebouwd Content Management System
(CMS) kan met een gedeeld format eenvoudig door meerdere partijen naar wens worden
ingericht, en kosten in hosting en optimalisatie van functionaliteit kunnen samen worden
gedeeld. Een vernieuwing van de online omgeving leek niet haalbaar vanwege de hoge
kosten. Nu is in samenwerking met websitebouwer MAX (tevens websitebouwer van de site
van SZH) een plan ontwikkeld om de sites gebruiksvriendelijk, aantrekkelijk in vormgeving,
goed vindbaar op internet, modern in technische ondersteuning, en ook te bekijken op
mobiele telefoon, te maken. Het grootste gedeelte van deze site is in 2020 ontwikkeld, de sites
zullen in 2021 officieel worden live gezet.
Met de Vereniging van het Brandrode rund is een nieuwe websitestructuur uitgedacht om
ook mee te gaan richting nieuwe Multisite aangeboden door SZH.
Rasorganisaties hebben de mogelijkheid om penningen aan te vragen bij SZH om uit te reiken
aan een dierhouder of vrijwilliger die zij willen honoreren om zijn of haar bijdrage aan de
instandhouding van de zeldzame rassen. Behoud van diversiteit binnen een ras is één van de
voorwaarden die SZH stelt aan het toekennen van de penning. In 2020 zijn SZH-penningen
uitgereikt aan Blaarkop- en MRIJ-houders, zijn SZH-penningen uitgereikt aan diverse
kleindieren op de digitale kleindierenschow Oneto, en met een artikel is het belang van
diversiteit binnen de rassen en het belang van dierenwelzijn in fokkerij benadrukt.
Omdat de kleindierliefhebberij enerzijds naarstig op zoek moet naar nieuwe fokkers, en
anderzijds niet altijd even positief in de media is verschenen is op verzoek ondersteuning
geboden in de organisatie van een groot kleindiersymposium i.s.m. K.N.V. Ornithophilia (ook
ter ere van hun 100 jarig jubileum) en KLN ten behoeve van een gezonde houderij en fokkerij
van kleindieren voor nu en in de toekomst. Het geplande symposium van 16 mei heeft geen
doorgang gehad, in plaats daarvan zijn met verschillende partners zoals branche organisatie
DiBeVo strategiegesprekken gevoerd om een alternatieve activiteit te organiseren.
SZH heeft een gastcollege gegeven over zeldzame rassen en fokkerij en kleine populaties aan
twee klassen van het MBO Maasland op 3 februari.
De handleiding van het Koespel is vernieuwd en het Koespel is 25 keer weg gegeven aan
nieuwsbriefontvangers die een spel wilden ontvangen. Er was veel animo voor deze actie.
De kleurplatencollectie van SZH, gratis te downloaden op de educatiepagina, is volledig
gedigitaliseerd (de meeste kleurplaten bestonden uit gescande tekeningen), en is uiteraard
uitgebreid met een nieuwe kleurplaat van het ras van 2020, het Fries Hollandse vee.
Veel dierhouders en potentiële dierhouders weten hun weg te vinden naar SZH en zoeken
contact over zeer uiteenlopende vragen van aanschaf van dieren tot het (instand)houden en
verzorgen, verkopen of benutten van de rassen. Ook in 2020 hebben ze op ons mogen
rekenen.
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Jaarrekening
2.1 Balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)
31 december 2020

Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

€

€

0
821
0

31 december 2019
€

0
0
0
0

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen

0
16.859
0
216.728

0
0
17.611
0
210.522

233.587

228.133

234.408

228.133

31 december 2020

31 december 2019

Passiva
Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves

€

€

€

96.562
47.986

Fondsen
Bestemmingsfondsen

Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
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€

€

91.603
47.986
144.578

139.589

50.030

50.030

189.619

189.619

0
0
39.800

0
0
38.514

234.408

228.133

2.2 Staat van baten en lasten over 2020
2020
€
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Subsidies van overheden
Projectbijdragen
Baten uit beleggingen
Som der baten
Lasten
Besteed aan doelstellingen
Doelstelling SZH
Doelstelling Projectbureau

€

Begroting
€

41.344
80.000
64.237
21

120.784

117.750

185.602

10.450
124.730

1.288

Som der lasten

€

37.750
80.000
0
0

11.327
102.588

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

€

40.774
80.000
0
10

113.915
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

€

2019

12.548
177.739

135.180
2.000

190.287
1.208

1.288

2.000

1.208

592

550

520

115.795

137.730

192.015
---

Resultaat

4.989

-19.980

-6.413

Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Herwaarderingsreserve
Overige reserves
Bestemmingsfonds

4.989
0
0
0
0

-19.980
0
0
0
0

-6.413
0
0
0
0

4.989

-73.002

-6.413
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2.3 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
2.3.1 Algemene toelichting
2.3.1.1 Activiteiten
In hoofdstuk 1 zijn de activiteiten van St. Zeldzame Huisdierrassen beschreven.
2.3.1.2 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de RJk-C1 (Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
Kleine Organisaties-zonder-winstreven). De jaarrekening is opgesteld in euro's en wordt
vergeleken met de door het bestuur vastgestelde begroting 2020 en de realisatie 2019.
Het boekjaar 2020 is afgesloten met een resultaat van € 4.989. De toegekende subsidies voor
de werkzaamheden in het projectbureau, sponsorwerving, parapluregistratie,
begunstigersbijdragen en overige inkomsten waren voldoende om de uitvoeringskosten te
kunnen dekken. Het overschot ad € 4.989 is ten gunste van de continuïteitsreserve gebracht.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is
vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Vergelijking met voorgaand jaar.
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van het voorgaande jaar.
2.3.1.3 Materiële vaste activa
Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur, of lagere bedrijfswaarde. De vervaardigingsprijs bestaat uit de
aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn
aan de vervaardiging inclusief installatiekosten.
2.3.1.4 Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, of lagere bedrijfswaarde. De vervaardigingsprijs bestaat uit de
aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn
aan de vervaardiging inclusief installatiekosten.
2.3.1.5 Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een
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verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van
de contante waarde van de verwachte ontvangsten. Voorzieningen wegens oninbaarheid
dienen in mindering te worden gebracht op de boekwaarde van de vordering.
2.3.1.6 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd
korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder
schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
2.3.1.7 Reserves en fondsen
Het eigen vermogen van St. Zeldzame Huisdierrassen wordt ingedeeld in reserves en fondsen.
Continuïteitsreserve
Een continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om
zeker te stellen dat de fondsenwervende instelling ook in de toekomst aan haar
verplichtingen kan voldoen. Conform de richtlijn van de commissie Herkströter hanteert het
bestuur hiervoor een bovengrens van 1,5 maal de jaarkosten van de werkorganisatie. De
ondergrens wordt gesteld op 0.5 maal. De continuïteitsreserve wordt gemuteerd met
overschotten c.q. tekorten uit de exploitatie, na aftrek van subsidiebestedingen en donaties
aan de voorzieningen.
Bestemmingsreserves
Het bestuur van SZH heeft € 47.986 van de reserves afgezonderd voor een specifiek doel te
weten voor de promotie van SZH.
Bestemmingsfonds
Uit de nalatenschap van Dr. Anneke Clason is een bestemmingsfonds gevormd. Hierin is in
2020 geen wijziging geweest.
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2.3.2 Grondslagen voor bepaling van het resultaat
2.3.2.1 Algemeen
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode
waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten over het jaar. De
resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd;
verliezen moeten gerealiseerd worden zodra zij voorzienbaar zijn.
2.3.2.2 Opbrengstverantwoording
Baten
Baten van St. Zeldzame Huisdierrassen worden in aanmerking genomen zodra formeel en
schriftelijk vastgelegd dat deze zijn toegezegd.
Nalatenschappen
De opbrengsten van nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de
omvang van deze baten betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de
vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen verantwoord
als baten uit nalatenschappen, voor zover deze niet reeds in een voorgaand boekjaar zijn
verantwoord. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting
vermeld. Zij worden pas in de staat van baten en lasten verantwoord bij het einde van het
vruchtgebruik of bij eerdere verkoop van de blote eigendom.
Baten uit gezamenlijke acties en giften
De baten uit gezamenlijke acties en giften worden verantwoord in het jaar waarin de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld, met dien verstande dat ontvangen voorschotten
worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn ontvangen.
Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar
waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een
gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het
waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en SZH de condities voor ontvangst kan
aantonen.
Projectbijdragen
Projectbijdragen worden verantwoord in het jaar waarin de toezegging heeft plaatsgevonden.
Overheidssubsidies in contanten worden verantwoord na toekenning. Een overheidssubsidie
wordt verantwoord na besteding. Ontvangen projectbijdragen die nog niet besteed zijn,
worden als schuld verantwoord.
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Giften bestaande uit diensten worden in het algemeen niet financieel verantwoord, tenzij dit
op geld waardeerbare diensten van bedrijven betreft. De niet-financiële bijdrage die door
vrijwilligers wordt geleverd, wordt niet in de staat van baten en lasten verantwoord.
2.3.2.3 Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.
2.3.2.4 Personeelsbeloningen
Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in
de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
2.3.2.5 Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de
rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de
ontvangen leningen.

3

Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:
Bedrijfsgebouwen en terreinen

Andere vaste
bedrijfsmiddelen

Vaste bedrijfsmiddelen in
uitvoering

Totaal

€

€

€

€

Stand per 1 januari 2020
Boekwaarden per begin boekjaar

0

0

0

0

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

0
0

834
-13

0
0

0
0

722

722

Saldo mutaties

0

821

0

0

Stand per 31-december 2020
Boekwaarden per einde boekjaar

0

821

0

0

Afschrijvingspercentages

0

20%

0
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4

Vorderingen
31-12-2020

31-12-2019

€
0
16.000
859

€
0
16.000
1.611

16.859

17.611

31-12-2020

31-12-2019

€
216.728
0

€
210.522
0

210.522

210.522

Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten

5

Liquide middelen

Banktegoeden
Kas

6

Reserves en fondsen

Het eigen vermogen wordt in de toelichting op de balans in de enkelvoudige jaarrekening
nader toegelicht.

Stand per 1 januari 2020
Mutaties
Onttrekkingen
Dotaties
Resultaatbestemming
Stand per 31 december
2020

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve 1

Bestemmingsfonds

Totaal

€
91.603

€
47.986

€
50.030

€
189.619

0
0
4.989

0
0
0

0
0
0

0
0
0

96.592

47.986

50.030

189.619

Continuïteitsreserve
De dotatie heeft betrekking op het resterende saldo van de staat van baten en lasten in 2020.
Hiermee voldoet deze reserve aan de interne richtlijn van SZH, te weten een bandbreedte van
max. 1.5 maal de jaarkosten van de SZH-organisatie.
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Bestemmingsreserves
De reserve 1 “Promotie SZH” is door sponsordotatie gevormd. In 2020 zijn hierop geen
wijzigingen geweest. Het kan uitsluitend worden aangewend voor activiteit ter promotie en
versterking van de SZH en de dierrassen en hun diensten en producten.
Bestemmingsfonds
Hieronder zijn fondsen opgenomen waaraan beperking in de bestedingsmogelijkheden door
derden is bepaald of het gevolg zijn van speciale acties. SZH zal deze bestemmingsfondsen
aanwenden of uitkeren in lijn van de wens of eisen van de gever. Het “Dr. Clasonfonds”, kan
uitsluitend worden aangewend ter ere en voortzetting van het gedachtegoed van Anneke
Clason voor de instandhouding van de rassen van de landbouwhuisdieren Nederland.

7

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Belasting en sociale premies
Rekening courant SAVE Network
Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2020

31-12-2019

€
4.468
1.516
10.364
23.452

€
4.855
2.250
9.637
21.772

39.800

38.514

De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter dan een jaar. De
overige schulden en overlopende posten hebben onder andere betrekking op de
opgebouwde vakantietoeslag en zwangerschapsuitkering
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Baten uit eigen fondsenwerving

Donaties en giften
Sponsoring
Verkoop goederen
Overige verkopen en diensten
Overige baten uit eigen fondsenwerving

2020

Begroting

2019

€
26.932
5.750
133
3.459
4.500

€
25.000
5.750
500
1.500
5.000

€
27.674
5.750
1.195
1.969
4.756

40.774

37.750

41.344

Donaties en giften betreffen begunstigersbijdragen. De verkoopopbrengst bestaat uit de
materialen en boeken verkocht vanuit de SZH Stand op beurzen, vanaf SZH website en
kantoor plus de doorbelasting van CMS-website aan deelnemende rasverenigingen.

Subsidies van overheden

Subsidies Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit
Subsidie -Projectbureau (1400010949)
Subsidie -Projectbureau (1400010078)

2020

Begroting

2019

€

€

€

80.000
0

80.000
0

0
80.000

80.000

80.000

80.000

Vergelijking ten opzichte van voorgaand jaar en begroting en beschrijving van de baten.
-

Subsidie: totaalbedrag EUR 80.000 beschikking nr. 1400010949, datum 23 juni 2020

-

Subsidie: totaalbedrag EUR 80.000 beschikking nr. 1400010078, datum 13 maart 2019

20

9

Projectbijdragen

Rassen die passen
Subsidie – Project Gelderse Rassen die Passen
Provincie Gelderland (2017-017913)
ASN Foundation
Prins Bernhard Cultuurfonds
Triodos Foundation

2020

Begroting

2019

€

€

€

0

0

39.237

0
0
0

0
0
0

10.000
10.000
5.000

64.237

26.000

64.237

Vergelijking ten opzichte van voorgaand jaar en begroting en beschrijving van de baten.
-

Subsidie Provincie Gelderland: totaalbedrag EUR 80.000 zaaknummer 2017-017913,
datum 9 april 2018. Van dit bedrag is in 2018 € 40.763 en in 2019 € 39.237 besteed aan
het project

-

De bijdragen van ASN Foundation en Triodos Foundation zijn in 2017 ontvangen. De
bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds is in 2019 ontvangen na afronding van het
project.
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Baten uit beleggingen

Rentebaten

21

2020

Begroting

2019

€
10

€
0

€
21

10

0

21
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Lastenverdeling en toerekening aan de doelstelling

Werving baten
2020 Doelstelling

SZH+Project Eigen Fonds Gezam Beheer &
bureau
werving Acties
Admin
€

Uitbesteed projectwerk
Publiciteit, communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor en algemene kosten
Afschrijving

Totaal
2020

4.901
1.528
74.789
3.193
29.492
13
113.915

€

1.288

1.288

€

Totaal
2019
Begroting
2020

€

€

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
592
0

4.901
1.528
74.789
3.193
31.372
13

8.500 46.905
7.000
3.284
89.000 114.311
3.300
3.112
29.930 24.198
0
204

0

592

115.795

137.730 192.015

€

In de kostenverdeelstaat worden de directe en de indirecte kosten toegewezen aan de doelstelling, aan de werving van baten of aan de post ‘beheer
en administratie’. Bij directe kosten is de relatie tussen de geleverde prestatie en de behaalde doelstelling direct aanwijsbaar. De directe kosten
worden voor 100 procent toegerekend aan de bijbehorende hoofdgroep. Bij indirecte kosten is er geen directe relatie tussen de geleverde prestatie
en de behaalde doelstelling. Deze indirecte kosten worden over de verschillende hoofdgroepen op basis van een verdeelsleutel toegerekend. Die
verdeelsleutel is het gemiddelde aantal medewerkers dat gedurende het jaar is ingezet voor de activiteiten in een hoofdgroep. Daarbij wordt in de
begroting uitgegaan van de begrote formatie en bij de realisatie van de werkelijke gemiddelde bezetting in het boekjaar.
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Personeelskosten

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten (incl. inhuur en verzuimverzekering)

Gemiddeld personeel in FTE

2020

2019

€
58.842
11.404
4.543

€
87.262
16.930
10.120

74.789

114.311

1,30

De leden van het dagelijks bestuur hebben recht op een vrijwilligersvergoeding. Andere leden
van het stichtingsbestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel
ontvangen de bestuursleden een kostenvergoeding voor de gemaakte kosten en een
kilometervergoeding van maximaal € 0,19 per km. Totale km-kostenvergoeding aan
bestuursleden bedraagt € 1.082.
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Verbonden partijen

Op grond van de wijziging van art. 2:381 BW moet met ingang van boekjaar 2009 informatie
worden verstrekt over transacties van betekenis met verbonden partijen die niet onder
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hierbij moeten de omvang van de transacties, de
aard van de betrekking met de verbonden partij en andere voor het verschaffen van inzicht
van belang zijnde informatie over deze transacties worden vermeld. Afhankelijk van het
belang voor het inzicht kunnen transacties van gelijke aard worden samengevoegd.
Vermelding van transacties tussen 100%-groepsmaatschappijen kan achterwege blijven (art.
2. 381 lid 3 BW)
Deze bepaling is niet van toepassing voor kleine rechtspersonen, tenzij zij een NV zijn. In dat
geval blijft de vermelding beperkt tot dergelijke transacties (direct of indirect) met
bestuurders, commissarissen en de voornaamste aandeelhouders
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Overige gegevens
Overzicht besteding subsidie beschikking nr. 1400010949
Budget 2020:
Taak

Ondersteunen rasorganisaties
in kennis en voorlichting

Personeel

Materieel

Coördinatie

Totaal

€

€

€

€

67.680

9.850

2.470

80.000

Realisatie 2020:
Taak

Personeel
€

Ondersteunen rasorganisaties
in kennis en voorlichting

67.680

Materieel

Coördinatie

Totaal

€

€

€

14.478

1.118

83.276
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