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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 

2021 vielen binnen het strategieplan 2020-2022 en het subsidieverzoek 2021.  

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 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 2021 is het Algemeen Bestuur van SZH aangesterkt met dhr Maurice Vaessen. Eind 2021 

hebben dhr Peter van Eldik en dhr Geert Boink hun functie als DB lid beëindigd, maar zetten 

zij hun bestuursfunctie als AB lid voort.   

 

Het bestuur bestond op 31 december 2021 uit 13 leden, te weten:  

dhr. Dr. Adriaan Antonis  vermarkten producten en diensten  

dhr. Drs. Geert Boink   diergezondheid en beleid  

dhr. Ing. Peter van Eldik  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 

dhr. Maurice Vaessen   secretaris, fokkerij 

 

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 2021 bestaand uit de leden Tacken, Boink, Van Eldik, Vennedunker, 

Vriend, Nielen en Vaessen) heeft zes keer vergaderd te weten op 8 feb, 12 april, 21 juni, 2 

sept, 25 okt, 6 dec. Het gehele bestuur is drie keer -online- bij elkaar geweest (op 8 maart, 6 

mei en 8 nov). 

Financiering werkzaamheden SZH en vervolg 

Ondanks de onderkende noodzaak van het werk van de SZH en het verzoek om de bijdrage 

van 80.000 euro voor de basisactiviteiten van SZH te verhogen, heeft het Ministerie van LNV 

besloten om de subsidie voor 2021 vast te stellen op 80.000 euro. In december 2020 is 

hiervoor een projectplan ingediend om deze subsidie te besteden. Er zijn strategische doelen 

geformuleerd voor de periode 2020-2022 en voor 2021 is een plan van aanpak opgesteld.  

Medewerkers SZH  

In 2021 zijn de volgende medewerkers werkzaam geweest bij het projectbureau: Nonja 

Remijn en Kaylee Springer. Nonja 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 direct aanspreekpunt voor externe partners zoals 

natuurorganisaties, kinderboerderijen en organisaties met aanpalende doelen zoals 

SlowFood Nederland en stichting De Oerakker. Tevens had Nonja in 2021 bestuur 

ondersteunende taken en taken ten behoeve van het voortzetten en tijdig bijstellen van de 

strategie van de SZH.  

Kaylee Springer is master student Bos en Natuurbeheer aan de Wageningen Universiteit en 

was aangesteld voor de algemene ondersteuning van de medewerkers en het uitvoeren van 

een aantal secretariële zaken.  

Het werk voor het beheer van het Paraplubestand is in 2021 grotendeels uitbesteed aan 

Harry Hoving die deze opdracht uitvoerde vanuit zijn administratiekantoor Holoc.  

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 2021 zestig door haar erkende fokcentra, zeventien erkende 

educatieve centra en tweeëntwintig ZeldzaamLEKKERcentra. 

 

In 2021 zijn drie nieuwe erkenningen toegekend: 

 

Familie Blokker van Bio Boerderij Ameland is door SZH erkend als ZeldzaamLEKKER 

centrum voor de producten die zij verwaarden van hun Groninger blaarkoppen. Zie 
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https://bioboerderijameland.nl/. 

 
Foto: uitreiking op Bioboerderij Ameland  

 

Margriet Knol en Arjen Boer, eigenaren van biologische veehouderij Ande Niedijk 

http://andeniedijk.nl/ zijn in 2021 erkend als Fokcentrum. Ze waren al erkend als 

ZeldzaamLEKKERcentrum voor de Groninger blaarkop.  

 

Kinderboerderij ’t Boerke https://www.facebook.com/KinderboerderijBoerke in Nijmegen is 

door SZH erkend als educatief centrum.  

 

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 van elkaar te leren en 

samen op te trekken in uitdagingen.  

Donateurs 

De SZH heeft eind 2021 ruim 1.007 donateurs, inclusief ongeveer 20 donateurs voor het 

leven. In 2021 zijn er 11 nieuwe donateurs bijgekomen en hebben 34 donateurs hun 

donateurschap beëindigd. Reden voor het beëindigen van een donateurschap is in meeste 

gevallen de leeftijd. Donateurs betalen minimaal 22,50 euro per jaar en deze bijdrage helpt de 

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. Een donateursbijdrage kan via de website via iDeal 

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 2021 zijn op deze 

manier enkele eenmalige donaties binnen gekomen. SZH heeft in 2021 ook een aantal extra 

giften van donateurs ontvangen. 

 

https://bioboerderijameland.nl/
http://andeniedijk.nl/
https://www.facebook.com/KinderboerderijBoerke
https://szh.nl/erfgoedcentra/
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Donateurs ontvingen in april per post een Jaarbericht 2020, met mijlpalen en stand van zaken 

rondom de zeldzame rassen in beeld.  

Communicatiemiddelen: nieuwsbrief, website, social media 

De website https://szh.nl/ en de digitale nieuwsbrief die SZH uitstuurt zijn de belangrijkste 

mediakanalen om direct geïnteresseerden te updaten over ontwikkelingen in het veld en in 

de verspreiding van kennis en van het netwerk en van de activiteiten van SZH.  

In 2021 zijn 3 nieuwsbrieven verstuurd waarvan de laatste (oktober 2021) is verstuurd naar 

908 ontvangers. (Ten opzichte van 831 nieuwsbriefontvangers eind 2020).  

Daarnaast zijn een aantal van deze artikelen ook meegestuurd in de nieuwsbrief ‘genetische 

diversiteit’ die samen met het CGN wordt uitgegeven. 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 unieke websitebezoekers aan de website szh.nl was in 2021 is ruim 61.000 (ten 

opzichte van 58.000 unieke bezoekers in het jaar hiervoor). Er zijn 2534 adviezen over ‘het 

ras dat past’ gegeven via de zeldzame huisdierwijzer https://szh.nl/hetrasdatpast/.  

De SZH heeft 2.108 Facebook volgers in 2021 (ten opzichte van 2.048 in 2020).  

Op Twitter heeft SZH 382 volgers (ten opzichte van 385 in 2020). Op LinkedIn heeft de SZH-

groep 147 ‘leden’. Twitter en LinkedIn zijn in 2021 minimaal ingezet vanwege een gebrek aan 

capaciteit van menskrachten. 

1.2  Projecten ter ondersteuning van rasorganisaties 
 
Het hoofddoel zoals benoemd in het subsidieverzoek 2021 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 2021 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.  

https://szh.nl/
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/kennisbank.htm
https://szh.nl/hetrasdatpast/
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- Rund: De Kleine Fokkerij Groepering (KFG) rundvee bijeenkomsten zijn 
georganiseerd op 4 maart en op 6 oktober. Naar aanleiding van de KFG bijeenkomsten 
is een netwerkgesprek georganiseerd met onderzoekers betrokken bij 
Kringloopwijzer om mogelijkheden voor gewicht onderzoek bij dubbeldoelrassen te 
bespreken.   

- Varken: op 15 december 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. 

Onderwerpen van gesprek waren onder andere de registratie van varkens, 

mogelijkheden voor KI en het vervoeren van varkens die kleinschalig gehouden 

worden. 

- Schaap en Geit: het Schapen en Geiten platform KSG is actief, SZH werkt samen waar 

het punten betreft die direct de zeldzame schapen en geitenrassen treffen. In 2021 is 

er samenwerking geweest met de KSG en NBvH naar aanleiding van de regeling 

aangaande het antibioticagebruik bij geiten. 

- Kleindieren: SZH is één van de partnerorganisaties die deelneemt aan het platform 

KleindierNed, zij hebben sinds 2021 ook een website www.kleindierned.nl. SZH heeft 

ondersteunt in het opzetten van de website en heeft input geleverd tijdens de 

bijeenkomsten gehouden in 2021. 

- De website van SZH is aangevuld met de pagina 

https://szh.nl/platformbijeenkomsten-zeldzame-rassen/ om te informeren over de 

verschillende platformen die er zijn en de bijdrage die SZH hierin heeft.    

 

Overige activiteiten van SZH in 2021 aangaande wet- en regelgeving: 

- Aandragen van aanpassingen voor de Draaiboeken Besmettelijke Dierziekten (van het 

ministerie van LNV). 

- Als reactie op de Wet Dieren heeft SZH een brief gestuurd aan het ministerie om 

aandacht te vragen voor de mogelijke gevolgen van de Wet Dieren op het houden en 

fokken van zeldzame rassen.  

 

Dierenwelzijn en zeldzame rassen 

SZH is zich bewust van de aandacht die er is voor dierenwelzijn vanuit de maatschappij. 

Vanuit het bestuur van SZH is een werkgroep geïnitieerd die heeft gewerkt aan een 

zienswijze dierenwelzijn, om de visie van SZH op dierenwelzijn concreet te krijgen en de rol 

die zij kan en wil nemen richting rasorganisaties, de adviserende rol richting 

beleidsmedewerkers en de rol en boodschap van SZH richting het brede publiek. In dit kader 

is in mei een extra bestuursbijeenkomst georganiseerd over dierenwelzijn. Daarnaast heeft 

een studentengroep in opdracht van SZH een inventarisatie gedaan bij rasorganisaties naar 

hun kijk op de wijziging Wet Dieren, naar hun interpretatie van het begrip dierenwelzijn en 

hun acties die zij hierin al nemen of willen nemen, en tot slot of er behoefte is aan 

ondersteuning van SZH in het waarborgen van dierenwelzijn binnen hun organisatie.  

 

Melkpremie zeldzame runderen 

Over het jaar 2020 is een dierpremie toegekend voor koeien van de zeldzame rassen die in 

dat kalenderjaar gemolken zijn.  De openstelling van deze subsidieregeling was maart 2021 

en SZH heeft regelmatig contact gehad met RVO en LNV om dit proces soepel te laten 

http://www.kleindierned.nl/
https://szh.nl/platformbijeenkomsten-zeldzame-rassen/
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verlopen. Een 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 kwamen voor de melkpremie.  

 

Een overzicht van dierhouders en dieren die in 2021 premie hebben aangevraagd over 2020 

(data gekregen van RVO): 

 
Onder deze subsidie vallen zeldzame melkkoeien van de volgende rassen 

• Brandrood rund 
• Fries-Hollands vee 
• Groninger blaarkop 
• Lakenvelder 

En er was subsidie voor dubbeldoelkoeien met de volgende kleurslagen: 
• Baggerbont 
• Blauwbont 
• Vaal 
• Vaalbont 
• Witrik 

 
Het totale budget voor deze subsidie was € 500.000. 

Aantal aanvragen: 

In totaal zijn er 127 aanvragen ingediend waarvan er 12 zijn afgewezen. In totaal hebben 115 
aanvragers € 425.000,- aan subsidie ontvangen.  

Aanvragen Aantal Subsidie 

aanvragen ingediend 127 € 504.270,- 

aanvragen toegewezen 115 € 425.000,- 

 

*niet afgerond € 424.887,38 

*de korting de-minimis is € 

54.168,- 

aanvragen afgewezen 12 €25.215,- 

Tabel 1 Aantal aanvragen 
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Gemiddeld aantal per ras/kleurslag: 

In tabel 2 staat het aantal relaties dat een aanvraag voor betreffend ras/kleurslag heeft gedaan. 

Daarnaast staat het gemiddeld aantal dieren waarvoor de aanvraag is gedaan. 

Ras/Kleurslag (vlagsoort) Aantal relaties Gemiddeld aantal dieren 

gehouden in 2020 

Brandrood rund (BR) 8 283 

Fries-Hollands vee (FH, FR) 55 1519 

Groninger blaarkop (GB,BK) 41 1057 

Lakenvelder (LV) 5 146 

Witrik en ander kleurslagen (WR) 5 29 

totaal 114 3034 

Tabel 2 Aantal per ras/kleurslag 

Paraplubestand 

Het resultaat van het aantal gevlagde dieren eind 2021 (onderstaande data zijn per 17 januari 2022) is:  

 

RUND  

Naam 17-1-2022 

Groninger Blaarkop 2954 

Brandrode rund 2212 

Fries Hollands vee (zwartbont) 3144 

Fries roodbont  284 

Lakenvelder 2013 

Witrik en andere kleurslagen 111 

  

Totaal 10718 

  

SCHAAP  GEIT  

Naam 17-1-2022 Naam 17-1-2022 

Drents Heideschaap 22 
Nederlandse 
Landgeit 1465 

Melkschaap 50 
Nederlandse 
bonte geit 357 

Mergellander 723 
Nederlandse witte 
geit 202 

Schoonebeeker 38 Toggenburger 97 

Veluws heideschaap 1697   

Zwartbles 3139 Totaal 2121 

    

Totaal 5669   
Tabel 3 Aantal gevlagde dieren 
per ras 
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Communicatie over het Paraplubestand, beantwoorden van vragen of oplossen van 

onduidelijkheden gebeurt zoveel mogelijk via het mailadres paraplubestand@szh.nl.  Op de 

pagina https://szh.nl/paraplubestand/ (of direct via www.paraplubestand.nl) kunnen 

dierhouders zich aanmelden. De protocollen over welke dieren gevlagd worden en over de 

verschillende stappen en verantwoordelijkheden in het proces van vlaggen zijn in 2021 ge-

update en met de relevante stamboekorganisaties gedeeld.  
 

Onderzoek  

Met hulp van onderzoekers en studenten initiëren of ondersteunen we onderzoeken naar 

kenmerken van en kansen voor de zeldzame rassen. In 2021: 

Naar aanleiding van het vraagstuk welke kenmerken de zeldzame rassen hebben die 

waardevol kunnen zijn voor de duurzamere landbouwsystemen heeft SZH een 

onderzoeksvraag bij de Wetenschapswinkel neergelegd en een bijdrage gehad in de 

Begeleidingscommissie. Resultaten zijn in maart 2021 gepubliceerd:  

https://szh.nl/artikelen/nieuws/kenmerken-zeldzame-rassen-in-agro-ecologische-

landbouwsystemen/. SZH heeft de drie studenten die in het kader hiervan specifiek de 

diersoorten rund, schaap/geit en paard onderzochten, ondersteund met literatuur en heeft 

een bijdrage geleverd in de vorm van het geven van diepte interviews en het delen van 

netwerk.  

 
Naar aanleiding van het vraagstuk welke 

kenmerken de zeldzame rassen hebben die 

waardevol kunnen zijn voor de duurzamere 

landbouwsystemen is de SZH penvoerder in een 

PPS onderzoeksproject met de titel ‘Runderrassen en fokdoelen voor natuur-inclusieve 

kringlooplandbouw’. SZH ondersteunt in het zoeken naar pilotbedrijven en in algemene 

communicatie: https://www.dubbeldoelnatuurlijk.nl/. Dit onderzoeksproject loopt van 2021 

tot en met 2024. 

 

SZH heeft met een interview bijgedragen aan het onderzoek van een WUR Student in het 

kader van haar stageopdracht bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland over de natuur 

inclusieve landbouw ‘van pionier naar peloton’. Dit was een onderzoek naar alternatieve 

financiering en de behoeften van koploper-boeren met natuur inclusieve landbouw in 

Gelderland. 

 

Hoe meer kennis en enthousiasme er is bij fokkers voor de zeldzaam geworden 

landbouwhuisdierrassen, des te beter zijn deze kwetsbare populaties in stand te houden met 

goed doordacht fokbeleid, en des te beter kunnen de rassen worden benut en gepromoot. Met 

deze aanname hebben SZH en CGN een groep studenten gevraagd om een kennisbehoefte 

onderzoek uit te voeren. Waar liggen de vragen van houders van zeldzame runderrassen (en 

mogelijk toekomstige houders) en welke rol is er weggelegd voor de kennis- en 

onderwijsinstellingen om hier op in te spelen? Resultaten zijn gepubliceerd op 

https://szh.nl/artikelen/kennisbehoefte-bij-rundveefokkers-onderzocht-voor-een-betere-

toekomst-van-de-zeldzame-rassen/. 

mailto:paraplubestand@szh.nl
https://szh.nl/paraplubestand/
https://szh.nl/artikelen/nieuws/kenmerken-zeldzame-rassen-in-agro-ecologische-landbouwsystemen/
https://szh.nl/artikelen/nieuws/kenmerken-zeldzame-rassen-in-agro-ecologische-landbouwsystemen/
https://www.dubbeldoelnatuurlijk.nl/
https://www.wur.nl/nl/Waardecreatie-Samenwerking/Academic-Consultancy-Training.htm
https://szh.nl/artikelen/kennisbehoefte-bij-rundveefokkers-onderzocht-voor-een-betere-toekomst-van-de-zeldzame-rassen/
https://szh.nl/artikelen/kennisbehoefte-bij-rundveefokkers-onderzocht-voor-een-betere-toekomst-van-de-zeldzame-rassen/
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In het kader van een verkenning naar kansen voor de inlandse zwarte bij heeft de SZH een 

bijdrage geleverd aan een studentengroep die onderzocht welke initiatieven er in Nederland 

zijn die zich inzetten voor het behoud van de zwarte bij en welke mogelijkheden er zouden 

zijn om samen te werken in het in stand houden van en het verwaarden van de honing van de 

zwarte bij. Een artikel hierover plaatste we op https://szh.nl/artikelen/nieuws/to-bee-or-

not-to-bee/. 

SZH vroeg de Wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit om te onderzoeken waar 

kleinschalige producenten van producten van dierlijke oorsprong tegenaan lopen en hoe SZH 

hun daarbij het beste kan ondersteunen. In dit kader heeft een studentengroep een 

verkenning gedaan door middel van brede verspreiding van een enquête. En er is een 

bijeenkomst georganiseerd met Bionext, SlowfoodNederland, SZH, stichting Erkend 

Streekproduct om te bespreken of en in welke vorm we het beste samen op kunnen trekken 

als het gaat om uitwisseling van kennis en ontwikkelingen en knelpunten die worden ervaren 

bij deze groep ondernemers, en het opzetten van een digital handboek om niet alleen de 

huidige voedselproducenten maar ook mogelijk startende kleinschalige voedselproducenten 

richtlijnen te bieden in voor hun relevante wet- en regelgeving, diergezondheidsregels, 

huisverkoop etc.  Een artikel over eerste bevindingen publiceerden we op: 

https://szh.nl/artikelen/nieuws/een-calimerocomplex/.  

Fokkerij ondersteuning 

Elke twee maanden vond het ‘rassenoverleg’ plaats tussen SZH en CGN waarbij werd 

afgestemd in hoeverre beide partijen elkaar konden aanvullen in kader van het ondersteunen 

van de rasorganisaties. Het Rassenoverleg van CGN en SZH heeft plaats gevonden op 26 

augustus, 28 juli, 31 mei, 26 april en 22 maart. 

Waar nodig zijn rasorganisaties doorverwezen naar het CGN voor foktechnische adviezen. Op 

verzoek van De Nederlandse Fokkersvereniging voor het Drentse heideschaap en de 

Schoonebeeker heeft SZH ondersteund in het doen van een subsidie aanvraag voor 

onderzoek naar de zorgen en risico’s van de schapenziekte Caseous lymfadenitis (CL). Hierbij 

is samen gewerkt met de Gezondheidsdienst voor dieren (GD) en het CGN.  

 

Het bevorderen van diversiteit binnen rassen wil SZH promoten door het beschikbaar stellen 

van ‘SZH-diversiteits-penningen’ . In 2021 is een penning beschikbaar gesteld voor de Dag 

van het Gelders Paard. Zie ook https://szh.nl/artikelen/nieuws/gelderse-fokmerrie-wendie-

in-het-zonnetje-gezet-met-szh-penning/ en er is een penning uitgereikt aan de eigenaar van 

de Blaarkop van het jaar. Zie ook https://szh.nl/artikelen/nieuws/penning-voor-roodblaar-

gerdina-35-blaarkop-van-het-jaar-2021/ 

 

Op 18 maart organiseerde het CGN in samenwerking met de SZH een online thema avond 

over de genenbank. https://szh.nl/artikelen/evenementen/thema-avond-fokken-met-

verstand-18-maart-2021-cgn-genenbank/. 

 

SZH kende in 2021 voor het eerst een ‘aanmoedigingsprijs’ toe ter waarde van 250 euro, voor 

het initiatief van Vrijwillig Sierduiven Stamboek Nederland, om het initiatief en de waarde 

van registratie te promoten bij het brede publiek. 

 

https://szh.nl/artikelen/nieuws/to-bee-or-not-to-bee/
https://szh.nl/artikelen/nieuws/to-bee-or-not-to-bee/
https://szh.nl/artikelen/nieuws/een-calimerocomplex/
https://szh.nl/artikelen/nieuws/gelderse-fokmerrie-wendie-in-het-zonnetje-gezet-met-szh-penning/
https://szh.nl/artikelen/nieuws/gelderse-fokmerrie-wendie-in-het-zonnetje-gezet-met-szh-penning/
https://szh.nl/artikelen/nieuws/penning-voor-roodblaar-gerdina-35-blaarkop-van-het-jaar-2021/
https://szh.nl/artikelen/nieuws/penning-voor-roodblaar-gerdina-35-blaarkop-van-het-jaar-2021/
https://szh.nl/artikelen/evenementen/thema-avond-fokken-met-verstand-18-maart-2021-cgn-genenbank/
https://szh.nl/artikelen/evenementen/thema-avond-fokken-met-verstand-18-maart-2021-cgn-genenbank/
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In samenwerking met 

rasorganisaties en uitgevers van 

bladen als Boerenvee, Vakblad Het 

Schaap e.a. zijn artikelen ten 

behoeve van het bewust houden van 

en fokken met zeldzame rassen 

geschreven en gedeeld op 

https://szh.nl/artikelen/ en 

verspreid via de digitale nieuwsbrief 

van SZH. 

 

Ras van het jaar 

In het eerste gesprek met de vereniging van het Bonte Bentheimer Landvarken werd 

duidelijk dat er een behoefte was om leden enthousiast te krijgen om zich actief in te gaan 

zetten voor de Bonte Bentheimer. Samen met de vereniging en het CGN heeft SZH een digitale 

Dag van het Buitenvarken georganiseerd. Thema’s waren: 1. Het varken en ons 

voedselsysteem (Adriaan Antonis, Varkenshouder en onderzoeker circulaire landbouw WUR) 

2. Wet- en regelgeving voor (buiten)varkens (Karin Bouwknegt-Jawahier, Handhaving Dier 

Natuur en Handelsregie, RVO) 3. Diergezondheid (Ineke Eijck, Zelfstandig specialist 

Varkensgezondheidszorg) 4. Direct vermarkten van varkensvlees (Linette Mak, 

Voedselmakelaar korte ketens) 5. De waarde van het stamboek voor de fokkerij (Mira 

Schoon, onderzoeker Centrum voor Genetische bronnen Nederland, WUR). Behalve een 

mooie opkomst heeft de dag ook liefhebbers en mogelijke toekomstige houders van varkens 

met elkaar in contact gebracht.  

 

Promotie, Educatie en Communicatie 

Online vindbaarheid en zichtbaarheid van de zeldzame rassen en de organisaties die zich hier 

hard voor maken is van grote waarde voor de promotie van de rassen en voor een goede 

communicatie en kennisuitwisseling binnen een rasorganisatie. Om deze reden heeft de SZH 

jaren geleden een multi website systeem laten bouwen in Wordpress, die het mogelijk maakt 

om voor rasorganisaties en erkende centra gebruiksvriendelijk en relatief goedkoop een 

website in te richten. In 2021 zijn alle websites die hier al in waren opgezet verhuisd naar een 

nieuwe digitale omgeving, met nog meer mogelijkheden. Denk aan mobielproof maken van de 

websites en het vernieuwen van de uitstraling van de sites. 

 

Gastcolleges zijn in 2021 gegeven aan Helicon studenten Diermanagement in Helmond 

En aan de studenten van Studievereniging Animoso, studenten Diermanagement in 

Leeuwaren.  

 

De collectie kleurplaten is uitgebreid met twee nieuwe kleurplaten, die van de Bonte 

Bentheimers en op verzoek van de Groninger Meeuwen Club is ook een kleurplaat van de 

Groninger meeuw gemaakt.  

 

https://szh.nl/artikelen/
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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 2021 hebben ze op ons mogen 

rekenen. Een deel is afgevangen via de zeldzame huisdierwijzer, overige vragen hebben we 

beantwoordt via telefoon of mail. 

 

Met dank aan een financiële bijdrage van de Alfa Foundation heeft 

de SZH een bordspel kunnen ontwikkelen voor het vergroten van 

de beleving van de zeldzame rassen, voor jong en oud. Het verhaal 

gaat terug naar de tijd dat ganzenhoeders door Nederland trokken 

met hun kudde, van Oost naar West Nederland. In dit bordspel ’t 

Ganse Land komen de spelers (ganzenhoeders) op hun voettocht 

door heel Nederland verschillende zeldzame rassen tegen met 

bijzondere verhalen en hieraan gerelateerde spelopdrachten. 

 

1.3  Beleidsevaluatie  
De Nederlandse overheid heeft zich aan een aantal verdragen gecommitteerd om enerzijds de 

genetische erosie tegen te gaan en anderzijds om het duurzaam gebruik van onze 

voedselbronnen te stimuleren. Omdat SZH met haar activiteiten hier een invulling aan geeft 

krijgt SZH een jaarlijkse subsidie. Het ministerie vroeg een onafhankelijke organisatie om een 

beleidsevaluatie te maken over deze subsidie in de periode 2015-2020. Minister Carola 

Schouten informeerde de Tweede Kamer half december over de voortgang Programma 

Duurzame Veehouderij en nam in deze brief haar reactie op het evaluatie rapport mee. De 

Kamerbrief en het volledige rapport zijn terug te lezen op de website van de Rijksoverheid, of 

direct te downloaden op https://szh.nl/artikelen/nieuws/beleidsevaluatie-constateert-

noodzaak-voor-meerjarenstrategie/.  

SZH werkt in nauwe samenwerking met de betrokken beleidsmedewerkers aan een 

meerjarenplan om haar activiteiten voort te kunnen zetten in 2022 (tot en met 2026) en 

hiervoor een subsidie te vragen die toereikend is om de gestelde doelen voor deze jaren ook 

te kunnen gaan halen.   

  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/12/17/kamerbrief-over-3e-voortgangsrapportage-programma-duurzame-veehouderij
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/12/17/kamerbrief-over-3e-voortgangsrapportage-programma-duurzame-veehouderij
https://szh.nl/artikelen/nieuws/beleidsevaluatie-constateert-noodzaak-voor-meerjarenstrategie/
https://szh.nl/artikelen/nieuws/beleidsevaluatie-constateert-noodzaak-voor-meerjarenstrategie/
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Jaarrekening 

2.1 Balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming) 
 

  31 december 2021 31 december 2020 

    

Activa  € € € € 

      

Vaste activa      

Immateriële vaste activa  0  0  

Materiële vaste activa  658  821  

Financiële vaste activa  0  0  

      

   658  821 

Vlottende activa      

Voorraden  0  0  

Vorderingen  18.619  16.859  

Effecten  0  0  

Liquide middelen  217.928  216.728  

      

  

 236.547  233.587 

      

   237.205  234.408 

      

      

      

      

  31 december 2021 31 december 2020 

    

Passiva  € € € € 

      

Reserves      

Continuïteitsreserve  111.054  96.562  

Bestemmingsreserves  47.986  47.986  

      

   159.040  144.578 

Fondsen      

Bestemmingsfondsen   43.375  50.030 

      

   202.415  194.608 

      

Voorzieningen   0  0 

Langlopende schulden   0  0 

Kortlopende schulden   34.790  39.800 

      

   237.205  234.408 
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2.2 Staat van baten en lasten over 2021 

  2021 Begroting 2020 
  

    

  € € € € € € 

Baten        

Baten uit eigen fondsenwerving   30.975  32.000  40.774 

Subsidies van overheden 
 

 80.000 
 

80.000 
 

80.000 

Projectbijdragen 
 

 0 
 

0 
 

0 

Baten uit beleggingen 
 

 10 
 

0 
 

10 

 
 

  

 

 

 

 

Som der baten   110.985  112.000  120.784 

        

Lasten        

Besteed aan doelstellingen        

Doelstelling SZH 
 

11.149  10.980 
 

11.327  

Doelstelling Projectbureau  89.990  98.100  102.588  

        

   101.139  109.080  113.915 

Werving baten        

Kosten eigen fondsenwerving  1.305  2.000  1.288  

        
  

 1.305  2.000  1.288 

Beheer en administratie        

Kosten beheer en administratie   733  600  592 

        

Som der lasten 
  

103.177  111.680  115.795 

        --- 

Resultaat 
  

7.808  320  4.989 

 
  

     

Resultaatbestemming 
 

      

Toevoeging/onttrekking aan: 
 

      

Continuïteitsreserve 
 

 14.463  320  4.989 

Bestemmingsreserves 
 

 0  0  0 

Herwaarderingsreserve 
 

 0  0  0 

Overige reserves 
 

 0  0  0 

Bestemmingsfonds 
 

 -6.655  0  0 

 
 

      

 
 

 7.808  320  4.989 
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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 2021 en de realisatie 2020. 

 

Het boekjaar 2021 is afgesloten met een resultaat van € 7.808. De toegekende subsidies voor 

de werkzaamheden in het projectbureau, sponsorwerving, parapluregistratie,  

begunstigersbijdragen en overige inkomsten waren voldoende om de uitvoeringskosten te 

kunnen dekken.  

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 
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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 

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. Het bestuur 

heeft besloten uit dit fonds in de jaren 2021 tot en met 2024 jaarlijks € 6.655 beschikbaar te 

stellen voor het PPS onderzoek Fokdoelen en rundveerassen voor natuurinclusieve 

kringlooplandbouw.  
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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: 

 Bedrijfsge-

bouwen en -

terreinen 

Andere vaste 

bedrijfs-

middelen 

Vaste bedrijfs-

middelen in 

uitvoering 

Totaal 

 

    

 € € € € 

Stand per 1 januari 2021     

Boekwaarden per begin boekjaar 0 821 0 0 

 

    

Mutaties     

Investeringen 0 0 0 0 

Afschrijvingen 0 -163 0 0 
 

 722  722 

Saldo mutaties 0 -163 0 0 
 

    

Stand per 31-december 2021     

Boekwaarden per einde boekjaar 0 658 0 0 
 

    

Afschrijvingspercentages 0 20% 0  
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4 Vorderingen 

 31-12-2021 31-12-2020 

   

 € € 

Debiteuren 0 0 

Overige vorderingen en overlopende activa 16.349 16.000 

Vooruitbetaalde kosten 2.270 859 

   

 18.619 16.859 

   

5 Liquide middelen 

 

 

31-12-2021 31-12-2020 

   

 € € 

Banktegoeden 217.928 216.728 

Kas 0 0 

   

 217.928 216.728 

   

6 Reserves en fondsen 

Het eigen vermogen wordt in de toelichting op de balans in de enkelvoudige jaarrekening 

nader toegelicht. 

 Continu-

ïteits-

reserve 

Bestem-

mings-

reserve 1  

 Bestem-

mings-

fonds 

Totaal 

 

     

 € €  € € 

Stand per 1 januari 2021 96.592 47.986  50.030 194.608 

Mutaties      

Onttrekkingen 0 0  0 0 

Dotaties 0 0  0 0 

Resultaatbestemming 14.463 0  -6.655 7.808 

 

     

Stand per 31 december 

2021 111.054 47.986  43.375 202.415 

 

     

 

Continuïteitsreserve 

De dotatie heeft betrekking op het resterende saldo van de staat van baten en lasten in 2021. 

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 2021 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 

 31-12-2021 31-12-2020 
 

  

 € € 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 2.287 4.468 

Belasting en sociale premies 1.613 1.516 

Rekening courant SAVE Network 10.498 10.364 

Overige schulden en overlopende passiva 20.392 23.452 
 

  

 34.790 39.800 
 

  

 

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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8 Baten uit eigen fondsenwerving 

 2021 Begroting 2020 

    

 € € € 

Donaties en giften 28.055 25.000 26.932 

Sponsoring 0  50 5.750  

Verkoop goederen 512 500 133 

Overige verkopen en diensten 2.408 1.500 3.459 

Overige baten uit eigen fondsenwerving 0 5.000 4.500 

    

 30.975 32.000 40.744 

    

 

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 

 2021 Begroting 2020 

    

 € € € 

Subsidies Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit 

   

Subsidie -Projectbureau (1400012163) 80.000 80.000 0 

Subsidie -Projectbureau (1400010949) 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. 1400012163, datum 16 november 

2021 

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

In 2021 en 2020 zijn geen projectbijdragen ontvangen. 

 

10 Baten uit beleggingen 

 2021 Begroting 2020 

    

 € € € 

Rentebaten 10 0 10 

    

 10 0 10 
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11 Lastenverdeling en toerekening aan de doelstelling 

 

 Werving baten Totaal  

2021  

Totaal  

2020  

 2021 Doelstelling SZH+Project  

bureau 

 Eigen Fonds 

werving 

Gezam 

Acties 

Beheer &  

Admin 

 Begroting 

2021 

 

         

 €  € €  € € € 

         

Uitbesteed projectwerk 6.655   0 0 6.655 5.000 4.901 

Publiciteit, communicatie 1.981   0 0 1.981 1.100 1.528 

Personeelskosten 62.587   0 0 62.587 68.000 74.789 

Huisvestingskosten 3.231   0 0 3.231 3.300 3.193 

Kantoor en algemene kosten 26.522  1.305 0 733 28.560 34.117 31.372 

Afschrijving 163   0 0 163 163 13 

         

 101.139  1.305 0 733 103.177 111.680 115.795 

         

 

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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12 Personeelskosten 

 2021 2020 

   

 € € 

Lonen en salarissen 51.023 58.842 

Sociale lasten 8.890 11.404 

Overige personeelskosten (incl. inhuur en verzuimverzekering) 2.674 4.543 

   

 74.789 74.789 

   

Gemiddeld personeel in FTE 0,94 

 

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 € 379. 

13 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. 1400012163 

 

Budget 2021: 

 

Taak Personeel  Materialen Coördinatie Totaal 

Ondersteunen rasorganisaties in 

kennis en voorlichting 

67.680 12.700 2.470 82.850 

 

Realisatie 2021: 

Taak Personeel  Materieel Coördinatie Totaal 

Ondersteunen rasorganisaties 

in kennis en voorlichting 

67.680 12.256 379 80.315 

 


