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Voorwoord
2020 was een bijzonder en bewogen jaar. De coronacrisis had niet alleen gevolgen voor mensen,
maar ook voor dieren. Zo werd er vaker onoverwogen een huisdier aangeschaft, gingen veel mensen
hengelen en kwamen stallen overvol te zitten. Om nog maar te zwijgen over de enorme, massale (preventieve) vergassingen van de nertsen.
Voor ons als stichting betekende corona dat evenementen en acties zoals de jaarlijkse Mars voor de
sluiting van slachthuizen en de Herdenkingstocht voor de slachtoffers van de dierindustrie geen doorgang konden vinden. Ook vegan outreach-acties hebben we nauwelijks kunnen doen. Toch hebben
we nog wel bijna elke maand een protestactie bij het Dolfinarium in Harderwijk gehouden. Weliswaar
zonder het uitdelen van flyers, maar goed aanwezig en zichtbaar met onze actieborden. Een aantal
acties hebben we in samenwerking met Bite Back vzw, onze Belgische zusterorganisatie, digitaal kunnen houden, zoals die op World Day for the End of Fishing.
Achter de schermen zijn vrijwilligersteams opgezet die aan de slag zijn gegaan om nieuwe campagnes
op te zetten, zoals de campagne Uitgemolken over de uitbuiting van dieren in de zuivelindustrie. In 2021
zullen we met deze campagnes naar buiten treden.
Ook willen we in 2021 meer bezwaarschriften indienen en opinieartikelen publiceren en uiteraard weer
onze publieksacties op straat oppakken. Wij hebben er vertrouwen in dat dat mogelijk is, dat we weer
meer voor de dieren kunnen doen en gaan er voor.
Bestuur Stichting Bite Back
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1. Activiteiten
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1.1 Vegan Outreach

•• 22 feb. bij het Dolfinarium

Afgelopen jaar hebben we veel minder outreach
gedaan dan gepland en gewild vanwege corona.
Gelukkig hebben we nog wel een aantal acties kunnen omzetten naar online acties.

•• 09 mei Empty the tanks (online)

In 2020 hebben we de volgende vegan outreach
acties gedaan:

•• 20 jun. bij het Dolfinarium
•• 25 jul. bij het Dolfinarium
•• 29 aug. bij het Dolfinarium
•• 26 sep. bij het Dolfinarium

•• 15 feb. Vegan outreach Groningen

•• 24 okt. bij het Dolfinarium

•• 11 april Paasactie (online)

In februari hebben we een opinieartikel Educatie in
het Dolfinarium bestaat niet ingezonden. Het artikel
is gepubliceerd op Joop, meer dan 2.200 keer bekeken en 155 keer gedeeld op Facebook.

1.2 Mars voor de Sluiting van Alle
Slachthuizen
Onze jaarlijkse mars voor de sluiting van alle slachthuizen in juni kon dit jaar vanwege corona niet
doorgaan. We hebben, toen duidelijk werd dat die
niet door kon gaan, nog wel overwogen om hem
later in het jaar te organiseren. Maar ook dat was
niet verantwoord door de toen ontstane tweede coronagolf.

1.3 Herdenkingstocht voor de Slachtoffers van de Dierindustrie
Voor onze jaarlijkse herdenkingstocht in Utrecht bedachten we een alternatief plan. Kleinschaliger en
in meerdere steden. Door de verscherpte coronamaatregelen in december hebben we dat echter
afgeblazen.

1.4 World Day for the End of Fishing
Onze geplande actie op 28 maart in Den Haag
hebben we vanwege de toen net uitgebroken coronacrisis moeten annuleren. Hiervoor in de plaats
hebben we online actie gevoerd.

1.5 Campagne Dolfinariumvrij Nederland
Dolfinariumvrij Nederland was een gezamenlijke
campagne met Stichting Dierbewustleven. Aan het
begin van het jaar is het een volledig eigen campagne geworden, doordat Dierbewustleven werd
opgeheven.

Ook in februari zijn we een webshop op de webpagina van Dolfinariumvrij Nederland begonnen.
In de webshop kunnen stickers en de dvd The Cove
besteld worden en kan men financieel bijdragen
aan het laten drukken van flyers.
Eind maart verstuurden we de eerste elektronische
nieuwsbrief.
We schreven aan het begin van het jaar de gemeente Amsterdam aan die met de Stadspas een
dagje met het hele gezin naar het Dolfinarium aanbood. In oktober schreven we enkele bedrijven aan
die kortingskaarten voor het Dolfinarium aanbieden,
zoals Jumbo en Dagtickets.
Daarnaast werken we samen met enkele andere organisaties die opkomen voor dolfijnen. Gezamenlijk proberen we te bereiken dat er geen dolfijnen
meer in dolfinaria gehouden mogen worden.

1.6 Stands
Geplande stands zoals de Vegan lentemarkt in Groningen werden afgelast. Daardoor hebben we het
afgelopen jaar geen standwerk gedaan.

1.7 Brieven en opinieartikelen

In 2020 hebben we vrijwel elke maand een actie
bij de ingang van het Dolfinarium kunnen voeren.
Het Dolfinarium moest een tijd sluiten en nadat het
in juni weer open ging voor publiek, hebben we
onze maandelijkse acties weer opgepakt. Het was
opvallend dat er alweer minder bezoekers kwamen
dan in 2019!

In januari schreven we minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
aan m.b.t. de situatie van olifant Buba. We beargumenteerden dat Buba er bij gebaat is om naar
olifantenopvang Elephant Haven te gaan en verzochten de minister geen ontheffing aan het circus
meer te verlenen om Buba met zich mee te blijven
slepen en om processen in gang te zetten om haar
naar Elephant Haven te laten gaan. De brief is door
zeven andere organisaties medeondertekend.

We hebben op de volgende dagen actie gevoerd
voor de dolfijnen en andere dieren in het Dolfinarium:

Samen met de Nederlandse Vereniging voor Veganisme en BE Vegan vzw schreven we in februari de
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Marine Stewardship Council aan. MSC promootte
‘seagan’, een zogenaamde combinatie van ‘seafood’ en ‘vegan’. We ontvingen geen reactie van
MSC, maar berichten op Facebook werden plotseling verwijderd.
Begin april schreven we een opinieartikel over het
onbezonnen nemen van een huisdier. Ook in april
dienden we een bezwaarschrift in tegen de oprichting van een roofvogelpark in Bunschoten. Eind april
schreven we een opinieartikel over hengelen n.a.v.
berichten over het toegenomen aantal hengelaars
vanwege corona. Dit artikel is gepubliceerd op
Joop en is bijna 23.000 keer bekeken en 2.500
keer gedeeld op Facebook.
In juli hebben we gemeente Langedijk schriftelijk
aangesproken op het organiseren van een rivierkreeftenviswedstrijd voor kinderen. We legden uit
dat zo’n wedstrijd ongepast is voor kinderen, het
hengelen stimuleert, tegengesteld is aan de tendens
dat steeds meer overheden het lijden van kreeften
beginnen te erkennen en eerste stappen zetten om
dat te verminderen, en dat een rivierkreeftenviswedstrijd bovendien geen oplossing is en het ontbreekt
het aan een visie op natuurbeheer. Ons persbericht
hierover is goed opgepakt door de lokale media.
Ook hebben we telefonisch overlegd met de Neder8

landse Voedsel- en Warenautoriteit en de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland en hen daarna
schriftelijk verzocht om op te treden. Helaas is het
handhavingsverzoek uiteindelijk door de NVWA afgewezen. De RVO heeft nog geen antwoorden op
onze vragen. We blijven contact met hen houden
tot die er zijn.
Eind juli hebben we gereageerd op een internetconsultatie in verband met de wet democratisering waterschappen en onze volgers opgeroepen dat ook
te doen. In de wetswijziging was opgenomen dat
de geborgde zetels in de waterschappen gaan verdwijnen. Momenteel betekenen de geborgde zetels
dat belangen van (vee)boeren en het bedrijfsleven
onevenredig zwaar wegen binnen het waterschap,
waardoor de belangen van dieren (en natuur) in de
praktijk ernstig verdrongen worden. Wij zijn voorstander van het opheffen van de geborgde zetels.
Begin augustus dienden we een bezwaarschrift in
m.b.t. de verlenging van de ontheffing die circus
Freiwald heeft om Buba met zich mee te laten reizen. Een antwoord op het bezwaarschrift liet lang
op zich wachten. Ondanks dat we telefonisch van
het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel
kwaliteit te horen kregen dat wat hun betrof Buba
naar Elephant Haven zou kunnen, besloot de mi-

nister begin december onder druk van de Tweede
Kamer echter dat Buba bij circus Freiwald mag blijven. Wij beraden ons op vervolgstappen.
Om de druk op te voeren schreven we in november
een opinieartikel over Buba die toen nog wat het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit betrof naar Elephant Haven in Frankrijk mocht,
maar die circus Freiwald niet wil laten gaan. Het
artikel is op Joop gepubliceerd.
N.a.v. een oproep van de Partij voor de Dieren mailden we in december de leden van de
Provinciale Staten van Noord-Holland een brief
met de oproep een voorstel van de Partij voor
de Dieren te steunen om geen damherten af te
schieten, maar een team van wetenschappers en
dierenorganisaties de opdracht te geven om met
een niet-dodelijk plan te komen. De motie met het
voorstel kreeg echter onvoldoende steun en werd
niet aangenomen. Het doodschieten van de herten werd niet stilgelegd.

1.8 Bite Back ook in actie voor…
Black Lives Matter
Eind mei, naar aanleiding van de dood van
George Floyd in Minneapolis, waren er veel protesten in Amerika met betrekking tot Black Lives
Matter en kwam de beweging goed in de belangstelling in een groot deel van de wereld. Een week
lang hebben we hier op social media aandacht
aan geschonken.

Buba
Op 25 september waren we co-host met Animal Rights
van een demonstratie voor olifant Buba in Den Haag.
Wij hebben daar ook een toespraak gehouden.
In oktober hielden we een ludieke kaartenactie.
Hierbij kon men minister Schouten per post of per
mail een kaartje sturen om haar op te roepen Buba
naar Elephant Haven in Frankrijk te laten gaan.
In november waren we medeondertekenaar van brieven naar politici van de Tweede Kamer om hen op te
roepen tegen de twee moties te stemmen waarmee
enkele politici Buba bij het circus wilden houden.

1.9 Overige
Begin september zijn we geïnterviewd door OneWorld over zoochosis. Zoochosis, een samentrekking van de woorden ‘zoo’ en ‘psychose’, is het
stereotiepe afwijkende gedrag dat dieren in gevangenschap kunnen ontwikkelen. Denk hierbij aan het
zachtjes heen en weer wiegen van olifanten (weven
genoemd) en het steeds maar weer hetzelfde rondje
lopen van ijsberen (het zgn. ijsberen). Wij zien dierentuinen graag helemaal verdwijnen. Dieren horen
niet in gevangenschap te leven.
Ook begin september kregen we de inhoud van de
fooienpot van kringloopwinkel Wawollie. Op de
dag dat zij zes jaar in Utrecht bestonden, mochten wij hun fooienpot in ontvangst nemen. Het was
even tellen, maar de inhoud bleek 1.040 euro te
zijn. Een bedrag dat we goed kunnen gebruiken.
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2. Organisatie
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2.1

Algemeen

KVK-nummer								63861240
RSIN									855431246
IBAN									NL71 TRIO 0390 9793 76
ANBI-status								ja
Telefoonnummer							+31 85 1054 196
E-mailadres								info@biteback.nl

2.2

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestond in 2020 uit:
Voorzitter 								dhr. ing. Alex Romijn
Penningmeester							mevr. drs. Saskia Bakker
Secretaris 								dhr. Benjamin Loison
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden en ook geen onkostenvergoedingen
zoals bv. reiskosten.

2.3

Medewerker en vrijwilligers

In de eerste helft van 2020 moesten enkele vrijwilligers om gezondheids- of persoonlijke redenen stoppen.
In juli hebben we voor het eerst een betaalde, parttime medewerker aangenomen: een vrijwilligerscoördinator. Hierdoor kan beter gebruik worden gemaakt van het aanbod van mensen die vrijwilligerswerk
voor ons willen doen. Dit heeft tot nu toe geresulteerd in twee nieuwe campagneteams en een vernieuwd
campagneteam. In 2021 willen we nog meer vrijwilligers inzetten, zodat we nog meer activiteiten kunnen
ontplooien en in meer regio’s actie kunnen voeren.

2.4

Kantoorruimte

In 2020 hebben we onze kamer in een kantoor in Utrecht verder ingericht. Deze doet ook dienst als opslag van onze promotieartikelen
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3. Jaarrekening
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Inkomsten

Uitgaven

Contributie donateurs		

13.473

Afdracht Bite Back vzw		

6.745

Giften		

3.015

Huisvesting		

3.713

Overname Dolfinariumvrij NL			

1.838

Medewerker		

2.101

Verkoop promotieartikelen			

778

Automatisering en social media		

2.063

Teruggave voorgeschoten kosten		

200

Kantoorkosten			

803

Overig			

371

Bankkosten				

451

Inkoop promotieartikelen		

260

Vrijwilligers		

204

Totaal Inkomsten

19.675

Drukwerk			

85

Ondersteuning acties gelieerde organisaties

75

Totaal Uitgaven
Positief resultaat		

16.500
3.175

Kapitaalverloop
Vermogen op 01-01-2020		
Mutatie		
Vermogen op 31-12-2020		

14.559
3.175
17.734

Samenstelling vermogen op
31-12-2020
Triodos betaalrekening		
PayPal		
Kas		
Totaal

16.767
6
961
17.734
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