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SAD 
STICHTING ANTI DIERENLEED 

Het bestuur heeft unaniem de onderstaande voornemens in de vorm van een 
beleidsplan, voor de eerste drie tot zeven jaren aangenomen. 

Nu de Stichting Anti Dierenleed, SAD, officieel is geformaliseerd,  
kunnen we stappen ondernemen om tot verwezenlijking van de doelen, die in 
de statuten staan beschreven, te komen. 

Recente ontwikkelingen zijn onder de noemer (aanvulling 2015) opgenomen. 

Macro niveau (periode van 7 jaar) 

In eerste instantie moet SAD nu de noodzakelijke ANBI status verwerven. 
Dit is gerealiseerd (aanvulling 2015) 
Het netwerk in de wereld van dierenwelzijn moet verder worden ontwikkeld. 
Zowel de bekendheid van deze omgeving, als de bekendheid van SAD zelf, 
vormen een doel waar wij op Macro niveau, dus voor een periode van 7 jaar, 
aandacht aan moeten geven. 

Daarom gaan wij in gesprek met dierenwelzijnsorganisaties. 
In eerste instantie richten we ons op de Nederlands- en Engelstalige omgeving. 

We willen onze banden met organisaties die internationaal georiënteerd zijn 
versterken.  

De band met de Partij voor de Dieren is al jaren zeer goed. Sponsors van SAD 
hebben nog voor de stichtingsvorm een grote bijdrage geleverd aan de 
totstandkoming van deze partij. 

Doormiddel van een persoonlijke benadering zijn aanmerkelijke sommen geld 
geschonken. Er zijn ook kantoor- en vergaderruimtes beschikbaar gesteld.  
De werving van middelen voor SAD voor waren succesvol. (aanvulling 2015) 
Met deze ervaring willen we de komende jaren ook andere stakeholders 
benaderen en of terzijde staan. (aanvulling 2015) 

SAD wil het ontwikkelen van wederzijdse bekendheid verder vormgeven door 
contact te onderhouden met de volgende organisaties en deskundigen: 
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 . Eyes on Animals, geografische activiteiten in Europa en   
  een aantal landen in het Midden Oosten.  

 . GAIA (Global Action in the Interest of Animals),    
  Globale geografische oriëntatie. De educatieve     
  activiteiten zijn opvallend succesvol. 
  
 . Stichting Haas, die een wereldwijd netwerk heeft    
  opgebouwd. Zij ontplooien activiteiten in  Spanje en    
  Californië. Stichting Haas beschikt over een zeer    
  waardevolle expertise van ons werkveld. 

 . Mw. W.J.I. Visser, als zeer ervaren en belangrijke    
  sponsor op het gebied van dierenwelzijn. 

Het besteden van fondsen, vermogen en het ter beschikking gestellen 
van middelen en accommodaties. 

. voor de lange termijn worden de bovenstaande bestedingsvormen 
aangewend om structurele en brede condities te ontwikkelen. 

. te denken valt aan giften, diensten en het beschikbaar stellen van onroerende 
goederen aan medespelers in de dierenwelzijnssector. 

. Eyes on Animals is een kantoorruimte in Amsterdam aangeboden. 
(Mw. W.J.I. Visser heeft  verschillende ruimtes toegewezen om door SAD aan 
dierenwelzijn organisaties, ter beschikking te stellen.) 
- In Juli 2015 heeft Eyes on Animals heeft een ruimte op de Kloveniersburgwal 
141 in gebruik genomen. (aanvulling 2015) 

. Accommodatie voor vergaderingen van internationale georiënteerde 
dierenwelzijn organisaties  en voor verblijf van de deelnemers is door 
Amsterdam House BV beschikbaar gesteld. (Verschillende overlegvormen 
hebben de afgelopen jaren van deze mogelijkheid gebruikgemaakt. Dit beleid 
wordt voortgezet (aanvulling 2015) 

. Met GAIA is overleg gaande (2013/2015) met betrekking tot het beschikbaar 
stellen van het, door GAIA ontwikkelde educatie programma.  Het opleiden van 
Nederlandstalige gastdocenten en het vertalen en cultureel aanpassen van het 
Franstalige programma heeft onze aandacht.  
- In 2013 en 2014 was er bij Nederlandstalige onderwijs instellingen nog 
onvoldoende belangstelling voor. De toenemende bewustwording van de 
waarde van leven van dieren, geeft ons hoop dit programma in het 
Nederlandstalige gebied, in de toekomst, te kunnen uitvoeren.  
(aanvulling 2015) 
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De plannen om ons in de diervriendelijke omgeving een herkenbare plaats te 
veroveren, hebben geleid tot het beschikbaar stellen van een restaurant 
etablissement op de ’s Gravelandseveer 2, te Amsterdam. Deze ruimte is voor 
dit doel door mw. W.J.I. Visser aan SAD beschikking gesteld. Vegetarisch 
Restaurant Bete A Bon Dieu heeft daar haar intrek genomen.  
(aanvulling 2015) 

Naamsbekendheid verkrijgen, binnen de diervriendelijke    
belevingswereld. 

. Om onze eigen rol in de omgeving van ons doelgebied, herkenbaar in te 
nemen, zijn we met elkaar overeen gekomen dat we het vegetarisch 
restaurant “Bete A Bon Dieu” gaan gebruiken om ons ideeëngoed uit te 
dragen. Een percentage van de rekening (10%) komt ten goede aan SAD, de 
gast mag een voorkeur voor een goede bestemming opgeven. Eens in de 
maand wordt het doel van de maand, uit de voorstellen van de klant gekozen 
en wordt het, aan SAD afgedragen, bedrag naar dat doel overgemaakt.  Ook 
valt te denken aan het organiseren van een benefietdag voor een goed anti 
dierenleed doel. (zie bovenstaande) 

Met deze betrokkenheid in de diervriendelijke en vegetarische omgeving, moet 
onze rol en bekendheid worden versterkt. 

Het verwerven van inkomsten 
De stichting verkeerd in de gelukkige omstandigheid van de    
aandacht van een aantal belangrijke weldoeners. 
Door betrokkenheid in een vegetarisch restaurant en de     
benadering van mensen en organisaties in ons netwerk, wil SAD de   
economische spreiding van haar bronnen uitbouwen. 

Het beheer van fondsen en vermogen  
Het beheer van fondsen en vermogen zal in nauw overleg met de Relatie  
Manager van de Triodos Bank op een weloverwogen en verantwoorde   
wijze vorm gegeven worden.  

Inmiddels  is besloten een gedeelte van het vermogen (nu ongeveer 60%) 
voor handen te houden door het op een Internet Zakenrekening te plaatsen. 
Een ander gedeelte (nu ongeveer 40%) staat op een beleggingsrekening, met 
een geringe risico waardering. (aanvulling 2015) 
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Toekomst verwachting op Macro niveau 

Wij verwachten dat SAD de komende tijd in expertise en bekendheid zal 
groeien. De besteding van fondsen en alle andere middelen die wij ter 
beschikking mogen stellen zullen, om die reden, ook toenemen.  
Omdat wij de grootste waarde hechten aan een structurele en kwalitatieve 
verbetering van het dierenwelzijn, zal onze aandacht vooral uitgaan naar het 
ondersteunen activiteiten die zich op deze doelstellingen richten.   
(aanvulling 2015) 

Meso niveau (periode van 3 jaar) 

Onderzoeken en een keuze maken welke dierenwelzijnsorganisaties een 
structurele rol in nemen aanmerking kunne komen voor meerjarige 
ondersteuning.  

Het vegetarisch restaurant moet de komende tijd ons visitekaartje worden. 
Daar dit over een langere periode effectief zal moeten zijn, hebben we ons 
voorgenomen dit in de komende 3 jaar te realiseren. Mogelijk kunnen we bij 
winstgevendheid, donaties van dit restaurant en van de klanten tegemoet zien.  
Inmiddels is dit doel gerealiseerd. (zie bovenstaande) (aanvulling 2015) 

Toekomst verwachting op Meso niveau 
Ontwikkelingen op middel lange termijn, neigen de eigenschap te vertonen die 
de incidentele ondersteuning kwalitatief overstijgt. Bij onze bestedingskeuze 
moeten we, naast onze aandacht voor noodgevallen, attent blijven op het 
kwalitatieve gehalte van de doelen. Dit wil geenszins zeggen dat deze Meso 
niveau doelen van minder belang zouden zijn dan de doelen die een langere 
tijd zouden bestrijken. Te verwachten valt dat deze doelen wat meer plaats 
gaan innemen dan ze de eerste jaren van SAD hebben gedaan. 
  

Micro niveau (incidenteel en periodiek over het lopende boekjaar) 

Deze incidentele doelen, worden op ad-hoc basis ondersteund op basis van de 
dan geldende inzichten en keuze van de uitvoerende gemachtigde van stichting 
SAD. 

Het besteden van fondsen 
In het eerste jaar 2012 is aan acute lediging van dierenleed 2.000 Euro ter 
uitgekeerd. 
In 2013 bedroeg dit bedrag 5.000 Euro. 
in het jaar 2014 was het bedrag 4.500 Euro groot. 
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Toekomst verwachting op Micro niveau  
Wij verwachten dat, naar gelang onze bekendheid toeneemt, er meer 
aanvragen voor incidentele giften binnen zullen komen. Met onze financiële 
reserves hebben we daar rekening mee gehouden. (zie Het beheer van fondsen en 
vermogen) (aanvulling 2015)  

Bestuurlijke ontwikkelingen en verwachtingen 

Wegens gezondheidsredenen heeft Jane Renzen-Bos haar activiteiten in 2013 
moeten staken. 
Aanvankelijk had het bestuur de idee dat dhr. Wietse Haak (Stichting Haas) 
deze rol zou over willen nemen. Zijn recente keuze van zijn domicilie voor 
Spanje levert grote bezwaren op voor de continuïteit van deze vacante functie. 
SAD zal graag, net als voorheen, gebruik willen maken van zijn expertise. 
(aanvulling 2015) 
   
Mw. W.J.I Visser is bereid gevonden, nadat zij incidenteel al bijsprong, haar 
activiteiten en verantwoordelijkheden ten dienste van SAD te willen uitbreiden. 
Tina de Swart (vz) en Hanneke Hoekstra (penningmeester) gaan graag in op 
dit aanbod. Jane Renzen is gerustgesteld dat mw. Visser haar taken over heeft 
genomen. In afwachting van de uitslag van de aanvraag van de Verklaring 
Omtrent Gedrag, noopt het bestuur mw. Visser in afwachting daarvan, haar 
functie ad interim, met alle bevoegdheden als bestuurslid en gemachtigde voor 
de dagelijkse gang van zaken, in de tussenliggende periode, te vervullen  
(aanvulling 2015) 

Internet beschikbaarheid 
Mw. Visser heeft opdracht gegeven de website en het email adres van SAD te 
actualiseren. De oude website voldoet niet aan de gestelde eisen. 
De nieuwe website krijgt naast de beschikbaarheid stellen van de vereiste 
actuele  informatie, de functie van centraal informatie punt en virtuele 
vergaderplaats ten behoeve van de stakeholders in de wereld van dierenwelzijn 
organisaties. 
Hiermee wil SAD beter gebruik gaan maken van de mogelijkheden die het 
internet biedt. De zichtbaarheid van SAD moet hiermee ook worden versterkt. 
De site zal op woensdag 28 oktober worden opgeleverd en op het internet 
functioneren. 

Opgemaakt na de besluiten die het bestuur heeft genomen tijdens de eerste 
jaarvergadering van SAD te Amsterdam, op dinsdag 24 januari 2012.  
En geactualiseerd op 14 oktober 2015. 

In opdracht van het bestuur opgemaakt door Winno Renzen. 
Barneveld, 14 oktober 2015. 


