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1) Inleiding/introductie. 

 
Dit jaar heeft de stichting de balans en winst en verlies rekening laten opmaken door van Braak 

Accountants Zuidbroek. 
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2) Algemeen. 

 

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm. 
 

Stichting ’t Swieneparredies  is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven 

onder nummer 41015416. De statutaire naam van de stichting luidt: Stichting ’t Swieneparredies  

(ook te schrijven als swijnenparadijs, of swieneparadies) en is volgens deze statuten gevestigd in de 

Gemeente Bellingwedde, in de rechtsvorm van een stichting. 

Omschrijving van de doelstelling. 
 

De stichting heeft ten doel: Het onder de aandacht brengen van de leefomstandigheden van varkens, 

en voorts al datgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het woord. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van informatie over 

varkens, in het bijzonder door de oprichting van een voorlichtingscentrum, waarin een museum is 

ondergebracht en het uitgeven van voorlichtingsmateriaal in welke vorm dan ook. 

 

Juridische structuur. 

 
Stichting ’t Swieneparredies is een zelfstandig opererende stichting met één vestiging in Nieuw 

Scheemda. 

Samenstelling bestuur. 

 
Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Functie Datum in functie  

Claudia   Konert Penningmeester  08/3/2014 

Ben   Mouwes Voorzitter 11/05/1995 

Jan   Konert Secretaris  17/12/2014 

Femke   Starrenburg Bestuurslid 14/05/2015 
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Taak en werkwijze van bestuur. 
 

Ieder kalenderjaar wordt tenminste één vergadering belegd. Hierin worden de resultaten van het 

aflopende jaar besproken en geëvalueerd en de begroting voor het nieuwe jaar opgesteld. Tevens 

worden tijdens deze vergadering de doelstellingen bijgesteld, aangescherpt en geëvalueerd. 

Bezoldigings- en vergoedingsbeleid. 

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 

vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

Erkenning als ANBI. 

 
De stichting is in het bezit van een erkenning van de landelijke Belastingdienst, ANBI geheten 

(Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor giften, schenkingen en nalatenschappen onder een 

gunstig fiscaal regime (meestal een vrijstelling) vallen.  
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3) Missie/doel. 
 

De stichting heeft een voorlichtende en educatieve rol. 

‘t Swieneparredies is er voor iedereen: volwassenen, kinderen, gehandicapten, ouderen en voor wie 

ons ook maar wil vereren met een bezoek. In ’t Swieneparredies laten we meer vormen van houderij 

zien: van moderne veehouderij tot het houden van hobbyvarkens. 't Swieneparredies, gevestigd in 

Oost Groningen herbergt rond de 20 varkens van verschillende rassen. Wij streven er naar zo breed 

te informeren dat iedereen een eigen mening kan vormen over elke vorm van varkensteelt en 

varkenshouderij. 

De groepen en mensen die wij willen bereiken zijn onder meer: 

 kinderen, via scholen en ouders  

 ouderen, mensen met een beperking  

 houders van hobbyvarkens 

 consumenten van varkensvlees 

 varkenshouders en hun toeleveranciers 

 organisaties op het gebied van dierenwelzijn en varkens in het bijzonder 

 geïnteresseerde particulieren 

 beslissers, politici 

 media. journalistiek 
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4) Balans. 
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5)  Winst en verlies rekening. 
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De twee voornaamste doorlopende onkostenposten zijn huur en verzorging dieren. 

 

Deze kosten moeten worden opgevangen middels:  

- Fondsenwerving door: Sponsoring, Donateurs, Fondsen/Stichtingen 

- Bezoekerscentrum: De belangrijkste inkomsten van het bezoekerscentrum zijn de verkoop 

van consumpties, entreegelden en verkoop van souvenirs.  

- Daarnaast zijn er mensen die een varken hebben “geadopteerd” en daarvoor maandelijks 

een bedrag overmaken.  

 

6) Vermogensbeheer. 

 
In de afgelopen 20 jaar is er geen sprake geweest van vermogensopbouw, geen speklaag dus. 

Wel is er een kleine spaarrekening  voor projecten. 

 


