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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) met
daarin de resultaten die wij het afgelopen jaar hebben gerealiseerd. Dit resultaat hebben
wij enkel kunnen bereiken door de inzet van onze medewerkers en vrijwilligers, onder wie
het bestuur, die zich ieder op hun manier inzetten voor de vereniging. Het overzicht van
vrijwilligers laat zien dat we veel aan hen te danken hebben, net zoals hun bijdrage in de
totstandkoming van dit jaarverslag.
De vereniging kent intussen vele projecten om diergebruik te beëindigen en veganisten
te ondersteunen in hun diervriendelijke levenswijze. Alle projecten kennen hoogtepunten
waar we enorm trots op zijn. Dit jaar is bijvoorbeeld de Easy Peasy Vegan Startergids
met alles over veganisme gelanceerd en is er een petitie voor het opnemen van
veganistische maaltijdopties bij (semi-)overheidsinstellingen opgesteld.
Door Covid-19 zijn veel geplande evenementen en (project)activiteiten helaas niet door
gegaan.
Voor een volledig overzicht van wat de vereniging in 2020 bereikt heeft, raad ik u van
harte aan verder te lezen. Daarbij wens ik u veel leesplezier.
Emile Dingemans
Voorzitter
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Vrijwilligers
Zonder leden en vrijwilligers zou de NVV niet kunnen bereiken wat we in het afgelopen
jaar en voorgaande jaren hebben bereikt. We doen dit met z’n allen. Daarom willen we
alle vrijwilligers enorm bedanken voor jullie belangeloze inzet!
Communicatie: Alex, Bo, Emile, Esmee, Jon, Judith, Julia, Kirtanya, Marin, Mayke,
Parko, Silvia
Voedingscommissie: Cilia, Martine, Nadine, Samantha, Eva Anne
Vormgeving: Karlijn, Lize, Ninarosa, Wing, Maria
Evenementen: Alexandra, Catalina, Charissa, Claudia, Corry, Daantje, Eline, Elise,
Emile, Foppe, Jacqueline, Jamie, Jan, Jan, Jasmijn, Jeroen, Joyce, Judith, Kayleigh,
Martine, Mathilde, Matthijs, Nick, Radjan, Richard, Rien, Saschia, Willem, Xenia
Forum: Koen, Martine, Rick
Kascommissie: Erik, Peter
Melk, je kan zonder!: Alexandra, Alex, Dustin, Jasse, Justin, Joyce, Marianne, Masja,
Roos, Ruth, Sil
IT: Parko, Foppe, Jon
Vegan Awards: Annelieke, Emery, Emile, Frans, Floor, Foppe, Jon, Judith, Kayleigh,
Nathalie, Ninarosa, Parko, Radjan, Tessa
Vegan Challenge: Ap, Barbara, Charissa, Elise, Els, Généviève, Henrieke, Jaap,
Janneke, Jopie, Kees, Linda, Luïze, Masja, Melissa, Miracle, Nicole, Ninouschka, Parko,
Pier, Ronja, Ruth, Simone, Sylvia, Thomas, Wing
Easy Peasy Vegan: Renz, Janneke, Emile, Nienke, Ronja, Wing, Renee, Lize
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Vegan Friendly: Angelique, Annemarie, Catalina, Debby, Emma, Federica, Jacky-Zoe,
Karlijn, Kirsten, Lisanne, Mandy, Maria, Marianne, Remco, Richard, Rixt, Sarah-Manon,
Saschia, Trientje
Vegan Magazine: Anne, Annelieke, Anouk, Arina, Bart, Bram, Brenda, Carolina, Chantal,
Corry, Cristel, Cynthia, Damaris, Eline, Ellen, Else, Emma, Esther, Floris, Frida, Heleen,
Irwan, Jacky-Zoe, Jan, Jason, Jennifer, Jessie, Joost, Judith, Julia, Kom, Lisa, Lize, Loes,
Maaike, Marianne, Marit, Marthe, Mathilde, Mathilde, Mirthe, Paul, Radjan, Renée, Ruth,
Sarah, Sarah, Talitha, Tim, Titus, Willem
Vegan Wiki: Elise, Iris, Karin, Livia, Martijn
Stop Speciesisme Campagne: Foppe, Sonja
Bestuur: Corry, Dewi, Emile, Foppe, Joep, Lies
En daarnaast natuurlijk alle andere vrijwilligers die namens de vereniging hebben
bijgedragen aan de promotie van veganisme!
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Projecten
Vanuit de vereniging voeren we activiteiten uit voor de promotie van het veganisme.
Hierbij wordt gewerkt in projectgroepen.

VeganChallenge
De VeganChallenge werd eind 2012 opgericht vanuit de NVV als campagne om mensen
op een positieve, laagdrempelige manier kennis te laten maken met veganisme.
Deelnemers ontvangen een maand lang dagelijks een nieuwsbrief vol tips, informatie en
recepten. De VeganChallenge website beschikt daarnaast over een uitgebreide en goed
doorzoekbare receptendatabase waar bezoekers op elk gewenst moment terecht
kunnen.

Reflectie 2020
Sinds eind 2019 is de continue VeganChallenge actief, waardoor deelnemers op elk
gewenst moment kunnen beginnen met de VeganChallenge! Begin januari resulteerde
dit in veel aandacht van de media. We gaven interviews in TV-programma's Hart voor
Nederland, en Editie NL. Ook was er aandacht voor de VeganChallenge op NPO Radio
2 en het AD.
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In 2020 zijn er weer belangrijke mijlpalen voor de VeganChallenge bereikt:
● Statistieken-team opgericht die inzichtelijk maakt wat de VeganChallenge bereikt
(aanmeldingen/website)
● Voorbereiding Nationale VeganChallenge met meerdere semi-bekende
Nederlanders als ambassadeur en iedere dag winacties en meerdere Q&Asessies.
● 8.221 deelnemers behaald in 2020
● 48 nieuwe recepten zijn online gezet. Daarnaast is het aantal receptenmakers
uitgebreid.
● Professionele 75-pagina’s tellend boekje Easy Peasy Vegan geproduceerd met
alle informatie voor beginnende veganisten. Digitaal beschikbaar door deelname
VeganChallenge of NVV nieuwsbrief en gedrukte te koop via webshop NVV.
● Content VeganChallenge website verbeterd (o.a. mooiere en consistente lay-out,
volledigere informatie)
● Vormgeving huisstijl (o.a. logo) gedocumenteerd
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Melk, je kan zonder!
Het project Melk je kan zonder! heeft tot doel mensen te informeren over de impact van
zuivel en om mensen te inspireren om over te stappen op plantaardige alternatieven.
Reflectie 2020
● Begin 2020 is een nieuwe en mobielvriendelijke website, samen met een
Instagram-account gelanceerd.
● In het geheim werd gewerkt aan de organisatie van ludieke demonstraties bij
bedrijven die koeien uitbuiten voor de zuivelproductie tijdens de Campina-open
dagen. Doordat de Campina-open dagen geen doorgang vonden - in verband met
de Covid-19-maatregelen, is ook deze actie niet uitgevoerd.
● Gedurende het jaar is verder gewerkt aan het opzetten van straat sampling met
als doel mensen te overtuigen over te stappen op plantaardige zuivelopvolgers
door ze te laten proeven. Vanwege de Covid-19-maatregelen zijn deze acties en
de ontwikkeling van trainingen op de lange baan geschoven.
● Er is een poster geproduceerd die de impact van zuivel ten opzichte van
alternatieven inzichtelijk maakt. Deze poster kunnen mensen bijvoorbeeld op hun
werk of school plaatsen, met daarvoor pakken plantaardige melk.
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● Tijdens Wereldmelkdag is een oproep gedaan om korte video’s in te zenden
waarin mensen aangeven waarom ze voor plantaardige zuivelalternatieven
kiezen. We ontvingen ruim honderd video’s. Hiervan zijn twee video’s gemaakt en
gepubliceerd.
● Gedurende het jaar zijn volgers, onder de naam So Close 2 Vegan, gevraagd om
te laten weten in welke producten een klein beetje melk zit, wat mensen graag eruit
willen hebben. We ontvingen vele reacties.

VEGAN Magazine

In 2020 zijn opnieuw vier prachtige edities uitgebracht. Deze zijn verspreid onder leden
en gebruikt voor promotiedoeleinden (oplage 3750 per editie). Ook het afgelopen jaar is
er weer veel gebeurt. Al bij de eerste lente-editie is er overgestapt op een nieuwe
papiersoort met een matte luxe uitstraling, de kroon op het werk van de recente
professionalisering van het blad. Daarnaast is er, na alle vernieuwing van vorig jaar, meer
regelmaat en orde gekomen. Dat blijkt ook uit de steeds populairder wordende
redactievergadering, waar samen wordt gebrainstormd over de invulling van de komende
editie. De nieuwe gang van zaken is nu de gewone gang van zaken geworden. Een niet
onbelangrijke factor daarin is Marianne van Diepen, die in oktober is aangetreden als cohoofdredacteur om samen met Marit van Dijk de redactie te leiden. Kortom: het was een
mooi jaar met nog betere en mooiere edities van VEGAN Magazine maar bovenal met
stabiliteit in een tijd van onrust. Ondanks Covid-19 hebben veel schrijvers, vormgevers,
fotografen en dtp’ers de redactie draaiende gehouden en op hetzelfde hoge niveau
kunnen produceren als voorheen.
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Stop Speciesisme-campagne
Voor de stop speciesisme-campagne was het plan om in 2020 de eind 2019 gemaakte
test content af te gaan, om te kijken hoe mensen reageren op meer uitnodigende of meer
confronterende foto’s. Vanwege de veranderingen die facebook heeft doorgevoerd
aangaande advertenties over “sociale of politieke onderwerpen” in combinatie met corona
heeft dit echter het grootste deel van het jaar stilgelegen. Vroeg in januari zijn alle sets
een keer geadverteerd, waardoor we nu in 2021 bezig kunnen met analyse en het nemen
van de vervolgstappen.
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Vegan Wiki
De Vegan Wiki is een informatiebron over veganisme in Nederland met het doel de
veganistische leefstijl eenvoudiger te maken. Op de Vegan Wiki vinden gebruikers een
database aan producten die geschikt zijn voor veganisten.
De laatste kennisartikelen verplaatsen naar de NVV-website:
Dat wordt door de NVV gedaan en niet meer door Vegan Wiki. Nog niet alle
kennisartikelen zijn overgezet.
Het aantal volgers op Facebook uitbreiden tot 20.000 volgers:
Dit is helaas niet gelukt. Op 18-12-2020 zitten we op 17.282 volgers.
Het maken van en overgaan op een nieuwe website:
De nieuwe website is klaar en is op 1 juli gelanceerd. Sindsdien worden er alleen nog
maar nieuwe producten op de nieuwe website toegevoegd en is een groot deel van de
producten inmiddels overgezet.
Extra: Maken van een Instagramaccount met 3935 volgers op 18-12-2020 (stond niet in
het jaarplan, maar misschien wel leuk om te noemen in het jaarverslag)
Meest populaire berichten op de Facebookpagina van Vegan Wiki :
1. KFC vegan burger (43.200 views, 8.200 likes, 1.900 reacties)
2. Lotus speculoos topping (15.365 views, 746 likes, 200 reacties)
3. Groentelasagna Ekoplaza (14.334 views, 2.000 likes, 499 reacties)
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Vegan Friendly
Vegan Friendly is bedoeld om aandacht te geven aan eetgelegenheden, (web)winkels en
andere initiatieven met een (deels) veganistisch aanbod. Deelnemers zijn herkenbaar
aan de Vegan Friendly sticker (op raam of digitaal op website).

Behaalde mijlpalen:
● Instagram, Facebook en LinkedIn-account opgezet.
● Er is een promotieplan opgezet. Er is in de loop van 2020 veel promotie via
social media geweest om Vegan Friendly bekender te maken onder
ondernemers en onder consumenten.
● Bedrijven wordt nu ondersteuning aangeboden om meer vegan vriendelijk te
worden door middel van informatieverstrekking.Bijvoorbeeld om meer vegan
opties aan te bieden of die duidelijker aan te geven. Reactie van bedrijven is in
het algemeen zeer positief.
● Aantal deelnemers is gegroeid met 19,8% naar 460. Ondanks Covid-19 waren er
toch 103 nieuwe inschrijvingen.
● Betere structuur van het team door taakverdeling in (4) subteams (Administratie,
Communicatie, Social Media, Website)

Vegan2Vegan
Vegan2Vegan is opgezet om veganisten meer inzicht en bewustzijn te verschaffen ten
aanzien van enerzijds de omgang met hun sociale omgeving, en anderzijds van hun
eigen rol en keuzes daarin. Met dit project richten we ons vooral op veganisten.
Veganisten blijken door de 'overstap' regelmatig zowel sociaal als psychisch spanningen
te ondervinden. Veel veganisten ervaren bijvoorbeeld dat ze het lastig vinden om om te
gaan met hun niet-veganistische omgeving. Inzicht in zowel de innerlijke als in sociale
processen is een belangrijke eerste stap om deze spanningen op te lossen.
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Door Covid-19 is Vegan2Vegan vorig jaar een iets andere koers ingeslagen dan
oorspronkelijk de bedoeling was: Vorig jaar is namelijk begonnen met het organiseren
van online gespreksgroepen, in plaats van de geplande 'live' trainingen. Deze zijn in de
zomer van 2020 gehouden. De conclusie was alom dat de gesprekken in een behoefte
voorzien om met gelijkgestemden uit te wisselen over het onderwerp. Ook was duidelijk
dat juist het uitwisselen van positieve ervaringen, tips en successen belangrijk was, terwijl
er minder behoefte was om te spreken over de lastiger onderwerpen. De samenstelling
van een dergelijke gespreksgroep was twee gespreksleiders en maximaal vijf
deelnemers. De duur van de gesprekken was maximaal anderhalf uur, en kon in
veiligheid worden gehost op de eigen nvv-servers.

Forum
Het forum wordt nog steeds gebruikt door een kleine, maar enthousiaste groep
mensen die niet op Facebook zitten en voor wie het forum een belangrijke manier is
om te communiceren met andere vegans. Er worden berichten gepost en vragen van
nieuwe vegans worden met aandacht en positiviteit beantwoord.

Voedingscommissie
De vereniging herkent dat er veel behoefte is aan eenduidige voedingsinformatie voor
veganisten. Daartoe is een commissie die gevormd wordt door diëtisten en experts op
het gebied van plantaardige voeding. De Voedingscommissie is een adviescommissie
met de volgende doelen.
De doelstellingen zijn:
1. Het verbeteren van de informatieverstrekking via de vereniging (controleren van
artikelen en pagina’s op www.veganisme.org;
2. Het signaleren van kennisproblemen binnen Nederland met betrekking tot een
gezond plantaardig voedingspatroon en advies uitbrengen op welke wijze deze
het beste aangepakt kunnen worden;
3. Het (on)gevraagd advies uitbrengen aan het bestuur over:
○ Het beleid omtrent advies met betrekking tot voeding;
○ De koers en focus van de vereniging met betrekking tot de verbetering
van de kennis van professionals in de gezondheidszorg.
4. De commissie wordt aangemoedigd om gezamenlijk een algemene boodschap
over plantaardige voeding naar buiten te brengen (in overeenstemming met het
bestuur).
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De doelstellingen voor 2020 zijn behaald. Het team heeft voedingsvragen beantwoord
en expertise gedeeld met de NVV om voedingsgerelateerde reacties te kunnen
uitbrengen en de kennis van de NVV website up to date gehouden.
De volgende mijlpalen zijn in 2020 behaald:
● De B12 pagina is compleet vernieuwd en er is een update gemaakt op basis van
de laatste wetenschappelijke onderzoeken.
● Er is een compleet nieuwe voedingsposter met vegan schijf ontworpen met
bijbehorende webpagina met informatie over gezonde voeding. Maria Tiqwah
zorgde voor het ontwerp in nauwe samenwerking met 2 van onze
voedingscommissie leden.
● Samenwerking met VeganChallenge receptenteam om recepten gezondere optie
te geven

Evenementen en activiteiten
Vegan Awards
In 2020 wilden we een vergelijkbaar evenement organiseren als in 2019, maar dit was
in verband met de uitbraak van Covid-19 helaas niet mogelijk. In plaats van een fysiek
evenement moesten we overgaan naar een online-evenement. Voorbereidingen voor
de Vegan Awards 2020 begonnen in februari, van 19 t/m 31 oktober kon er gestemd
worden en op za. 21 november om 21:00 uur was de online-bekendmaking.
Dankzij de werkgroep Vegan Awards, de uitgebreide IT-ondersteuning voor het
opzetten van de website www.veganawards.nl en de extra film-werkgroep die via een
reeks video’s van de winnaars voor een extra exposure-platform zorgde, waren de
Vegan Awards ondanks de beperkte mogelijkheden wederom een succes.
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Categorieën & winnaars Vegan Awards 2020
● Beste vegan (kook)boek: Vegan Soul Food
● Beste vegan (web)winkel: KOECKIE
● Beste vegan product: Violife Greek White
● Beste vegan socialmediacontent: Plantaardiger
● Beste vegan onderneming: Max&Bien
● Beste vegan (uit)eten: Waku Waku, Utrecht
● Beste vegan initiatief: Donnie aan de Kook

Er is veel gestemd, veel meer dan in 2019. Toen waren er ongeveer 13.000 stemmen,
door 3.643 stemmers. In 2020 waren dit 26.000 stemmen door ongeveer 4.232
stemmers. De website www.veganawards.nl is helemaal opnieuw opgebouwd, het
stemmen is op een functionele manier geïntegreerd en de genomineerden zijn mooi
neergezet met foto’s, logo en quotes. Er was veel interesse voor de Vegan Awards, veel
genomineerden verschenen in de media en besteedden aandacht aan de Vegan Awards.
Dit jaar is er bovendien gekozen voor een extern jurylid en een publieksnominatie.
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Stands
In 2020 heeft de NVV met hulp van vele vrijwilligers gelijk aan het begin van het jaar drie
grote beurzen bezocht. In 2020 richtten we ons naast volledig vegan evenementen ook
op andere doelgroepen. Zo was de NVV in januari voor het eerst aanwezig op de B2Bbeurs Horecava om niet alleen de vraag, maar nu ook het aanbod van veganistische
producten en diensten in Nederland te stimuleren voor de steeds groeiende markt.
Daarnaast zien steeds meer mensen plantaardige voeding als gezond alternatief (onder
andere door de in oktober 2019 uitgebrachte documentaire ‘The Gamechangers’); de
NVV was daarom in februari ook voor het eerst met stand aanwezig op de Nationale
Gezondheidsbeurs. Voor de algemene podia stelde de NVV diverse sprekers ter
beschikking voor het grote publiek. VeggieWorld was als vanouds een groot succes met
veel nieuwe inschrijvingen voor het NVV-lidmaatschap.
● Horecava (13 t/m 16 januari, RAI Amsterdam)
● Gezondheidsbeurs (6 t/m 9 februari, Jaarbeurs Utrecht)
● VeggieWorld (29 februari t/m 1 maart, Werkspoorkathedraal Utrecht)
Vanaf maart (na VeggieWorld) konden vanwege Covid-19 geen voor de NVV relevante
evenementen met stand meer plaatsvinden.

Horecava

Gezondheidsbeurs

Veggieworld

Overige activiteiten
In verband met Covid-19 kon dit jaar helaas noch de busreis naar Gnadenhof Melief
noch de jaarlijkse vrijwilligersdag doorgaan. Ook kon de NVV om dezelfde reden dit
jaar niet aan demonstraties deelnemen of een congres (mede) organiseren.
Algemene Ledenvergadering
De ALV vond plaats op zaterdag 14 maart bij Kargadoor in Utrecht, in het weekend voor
het ingaan van de eerste lockdown (Covid-19). Voor degenen die er spontaan toch vanaf
wilden zien om fysiek bij elkaar te komen, was er last-minute de mogelijkheid geregeld
17

om online aan te sluiten; ook kon er online gestemd worden. Voor de fysieke bijeenkomst
werden de coronamaatregelen in acht genomen.
Bij de ALV waren 26 stemgerechtigde leden fysiek aanwezig en 12 stemgerechtigde
leden online. Jan Stoop was dagvoorzitter, gaf onder andere een interessante presentatie
over het fenomeen ‘nudging’ en er waren heerlijke hapjes bereidt.

ALV bestuur

ALV leden

ALV dagvoorzitter

Sponsoring
De NVV is dit jaar sponsor geweest van twee evenementen:
● Diervriendelijke Parlementaire BBQ 2020: Deze veganistische tegenhanger van
de Binnenhof Barbecue wordt ieder jaar georganiseerd ter markering van de
laatste Tweede Kamer vergadering voor het zomerreces. Dit jaar ging de barbecue
niet door vanwege het coronavirus. Maar het positieve alternatief van de
diervriendelijke BBQ ging wel door! Dit jaar is een Diervriendelijk BBQ
afhaalpakket met heerlijke plantaardige gerechten samengesteld.
● Vredesdienst voor dieren: Deze bijeenkomst is een oproep om Kerst vleesloos
te vieren en stil te staan bij onze omgang met dieren. Dit jaar kon de dienst via een
livestream gevolgd worden.

Vrijwilligersbeleid
De NVV heeft een groot aantal actieve vrijwilligers. Daarnaast zijn er continu veel mensen
die willen beginnen of juist stoppen met vrijwilligerswerk. In 2020 is het vrijwilligersbeleid
op basis van vele try-outs, pilots en veelvuldige feedback van projectcoördinatoren,
algemene vrijwilligers, bestuur en medewerkers geprofessionaliseerd met als doel,
vrijwilligers effectief in te zetten en hen tevreden, betrokken en actief te houden.
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Communicatie
In 2021 hebben we weer miljoenen mensen bereikt. Het aantal websitebezoekers,
volgers op Facebook en Instagram en het aantal vermeldingen in de media is gegroeid
ondanks de moeilijke tijden.

Website
De website heeft in 2020 flinke veranderingen ondergaan om de informatie toegankelijker
te maken.
In 2019 trok de website 213.908 unieke bezoekers. In 2020 werden 237.452 unieke
bezoekers gehaald Dit waren 11% meer unieke bezoekers dan het jaar ervoor.
Een overzicht van de top 10 best bezochte pagina’s met erachter het aantal weergaven:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Homepage
29.075
Veganisme (pagina)
28.336
Hoe word ik veganist? (pagina)
20.331
Vitamine B12 (pagina)
18726
Petitie maaltijdopties (pagina)
13.666
Vegan Friendly (pagina)
12.542
E-nummers (pagina)
10.337
Calorierijke voeding en aankomen
7.999
UMCG rectificeert: Vitamine B12 toch niet oorzaak vervroegde sterfte
(artikel) 6.911
10. Bekende veganisten (pagina)
6.764
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Er zijn in 2020 48 artikelen zijn gepubliceerd onder het kopje Nieuws:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fijne feestdagen!
Kassa besteedt aandacht aan vegan maaltijden in het ziekenhuis
Hebben veganisten een hogere kans op botbreuken
NVV bij Editie NL: recht op vegan maaltijd in het ziekenhuis
Reactie op de vraagtekens van Ludidi bij veganisme
Vegan Awards 2020: Vegan ondernemers vallen in de prijzen
NVV voedingscommissie brengt nieuw advies vitamine B12 uit

8. So Close 2 Vegan - opeens vind je dan melkpoeder in je chips
9. Vegan Awards 2020: Nederland stemt op favoriete vegan pioniers
10. Ex-legkipjes: wij zien kippen als individuen met eigen karakters

11. NVV pleit in tv-programma KASSA voor duidelijkheid over ingrediënten op verpakkingen
medicijnen
12. Wereld ei-vrije-dag - Waarom veganisten geen eieren eten
13. Easy Peasy Vegan Startersgids: alles over veganisme in een handig boekje
14. NVV wint zaak tegen slagerij die varkensgehakt als vegetarisch verkoopt
15. Een gezond vegan dieet is prima te doen
16. Politieke steun voor vegan maaltijden in ziekenhuizen
17. Petitie voor het opnemen van veganistische maaltijdopties bij semi-overheidsinstellingen
18. Dag voor het einde van speciesisme
Media opnieuw misleid met vals onderzoek sojamelk
19. Varkensgehakt verkocht als “vegetarisch”. NVV dient klacht in.
20. Nu.nl rectificeert: Sojamelk toch niet uit Amazone
21. International Vegan Potluck Day
22. Productwaarschuwing: Cipitos maissnack met kaassmaak
23. Plantaardige melk populairder dan ooit
24. Kleurplaat VEGAN Magazine
20

25. De NVV verwelkomt haar 4000ste lid

26. Veganisme: utopie of dystopie?
27. Nederlandstalige Vegan Blogs (nieuwe editie)
28. NVV en Vegan World Alliance verwijzen ISO-norm voor ‘vegan’ naar de prullenbak
29. Word jij ons 4000ste lid?
30. Vegan Burger Day
31. NVV heeft een vertrouwenspersoon
32. Amsterdam nu ook een eigen vegan studentenvereniging
33. Dierlijke eiwitten in de strijd tegen corona?
34. Samen helpen we de aardappelboer
35. Vegan Society New Zealand brengt Green Protein Rapport uit
36. Wat is er mis met vissen eten?
37. Hoe kan je vegan ondernemers steunen tijdens de coronacrisis?

38. Interview met Stephan Bakker over vitamine B12
39. NVV roept MSC op te stoppen met term ‘Seagan’
40. Esteban Rivas: “Vissen zijn individuen met gevoelens en gedachten”
41. UMCG rectificeert: Vitamine B12 toch niet oorzaak vervroegde sterfte
42. Veganisme verdient wettelijke bescherming volgens rechtbank
43. 5 vegan trends op de Horecava 2020
44. Eendenkroos is geen bron van vitamine B12
45. Joop past artikel op verzoek NVV aan
46. VeganChallenge op elk gewenst moment beginnen
47. NVV op bezoek bij het ministerie van LNV
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Nieuwsbrief
Er zijn in totaal 31 nieuwsbrieven verstuurd vanuit de NVV: 12x maandelijkse nieuwsbrief
en 12x ledennieuwsbrief, 4x ledennieuwsbrief ALV en 3x een dedicated nieuwsbrief over
een specifiek onderwerp, in dit geval 1x over de Vegan Awards, 1x de lancering van de
Easy Peasy Vegan Startersgids en 1x update voor onze petitie Vegan Maaltijden.
Een van de doelstellingen was 7.800 ontvangers. Eind december hadden we 8.339
ontvangers, dus dit doel hebben we ruimschoots behaald.
De gemiddelde open ratio van de maandelijkse nieuwsbrief is 45% in 2020, in lijn met de
doelstelling van 45%. Leden (56%) zijn meer betrokken bij de NVV dan niet-leden (38%).
De nieuwsbrieven over één specifiek onderwerp werden over het algemeen hetzelfde of
beter gelezen dan de maandelijkse nieuwsbrief.

Social media
In 2020 waren we actief op Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter.
Facebook
Het aantal volgers op Facebook is sterk wisselend. Het aantal leden neemt nog steeds
toe, maar de aandacht en engagement zijn sterk wisselend. Sommige onderwerpen
spreken aanzienlijk meer aan dan andere. We hebben in 2020 een betaalde advertentie
ingezet om de petitie voor vegan maaltijden te promoten.
Op 1 januari 2020 hadden we 23.325 volgers. Op basis van de gemiddelde groei waren
we voornemens hier in eind december 26.000 volgers van te maken volgens ons Jaarplan
2020. Op 31 december 2020 stond de teller op 24.378 volgers. Een minder hoge toename
dan we hadden gehoopt, maar toch een toename van 4,5%.
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Instagram
Op 1 januari 2020 telde ons Instagramaccount 9.975 volgers. De doelstelling was 14.000
volgers aan het einde van het jaar. We sloten 2020 af met 12.700 volgers. Het aantal
volgers wisselde erg sterk dit jaar. Halverwege het jaar wisselde het account van
verantwoordelijke en sindsdien zit het aantal volgers weer in de lift.
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LinkedIn
In 2019 sloten we het jaar af met 891 volgers op LinkedIn. Inmiddels telt ons account
1099 volgers. Dat ligt onder de doelstelling van 1200 volgers in 2020. Begin dit jaar raakte
we de verantwoordelijke vrijwilliger kwijt en sindsdien doen we tijdelijk minder met het
account. Het aantal volgers is ondanks de mindere aandacht to gestegen met 23%.
Twitter
Op Twitter hadden we eind december 2020 5016 volgers. We hadden geen doel gesteld
in het jaarplan 2020, omdat er op dat moment weinig met het account gebeurde. In 2020
is het account weer nieuw leven in geblazen en we zagen een stijging van 4292 naar
5016, is 17%.

Media
Er was ook in 2020 grote aandacht voor veganisme in de media. Journalisten en andere
organisaties wisten ons goed te vinden en we hebben onze medewerking verleend aan
verschillende artikelen en tv-optredens.
Een overzicht:
07-12-2020 –Veganistisch eten in het ziekenhuis vaak moeilijk (BNNVara: KASSA)
(TV-optreden)
26-11-2020 – VSA verwelkomt tiende vereniging (VeganBusiness.nl)
26-11-2020 – Hoe vegan is het gevang? (RTL: EditieNL) (TV-optreden)
21-11-2020 – Winnaars Vegan Awards 2020 (VeganBusiness.nl)
16-11-2020 – Moslims, hindoes en veganisten: vermeld dierlijke stoffen in
medicijnen op verpakking (BNNVara: KASSA) (TV-optreden)
14-11-2020 – Vegan of niet vegan (BNNVara: KASSA)
21-10-2020 – Wint Willo uit Culemborg straks de landelijke Vegan Award? ‘Iets
veranderen kan ook op positieve manier’ (AD)
19-10-2020 – Stem nu op Vegan Business! (VeganBusiness.nl)
16-10-2020 – NVV-voorzitter Emile Dingemans in tv-programma Kassa
(VeganBusiness.nl)
10-10-2020 – Vegan Special (Santé Magazine)
04-10-2020 – ‘’Veganisme is een statement tegen het systeem’’ (Flipside –
Journalistiek Windesheim)
01-10-2020 – NVV lanceert startersgids voor veganisten (VeganBusiness.nl)
25-09-2020 – NVV wint zaak tegen slagerij die varkensgehakt als ‘vegetarisch’
verkoopt (VeganBusiness.nl)
17-09-2020 – Politieke steun voor NVV-petitie (VeganBusiness.nl)
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14-09-2020 – ‘Al ruim 2.400 handtekeningen voor Petitie NVV’ (VeganBusiness.nl)
08-09-2020 – Stem op VeganBusiness! (VeganBusiness.nl)
25-08-2020 – Journalist wordt vegan na research voor artikel (VeganBusiness.nl)
11-08-2020 – Nederland telt 150.000 veganisten (VeganBusiness.nl)
04-06-2020 – COSMETICA: VEGA, VEGAN OF HALAL? (De Beauty
Professional.nl)
19-05-2020 – Meer plantaardig eten? Zo pak je dat aan (Dagblad van het Noorden)
19-05-2020 – Voor een betere wereld eet je vegan. Maar kan ik wel zonder kaas?
(Dagblad van het Noorden)
12-03-2020 – Diervriendelijker wel, maar is vegan leer ook duurzamer? (NRC)
09-03-2020 – Wil je veganistisch proberen te eten? Experts geven hun beste tips
(Leeuwarder Courant)
29-02-2020 – Elf prangende vragen over vegan voeding — Een cake bakken zonder
eieren erin? Hoe dan? (AD)
25-01-2020 – Lukt het ons, een maand lang alleen planten eten? (Trouw)
25-01-2020 – Netflixhit haalt veganisme uit verdomhoekje: ‘Ik eet helemaal geen
vlees meer’ (AD)
06-01-2020 – Rabbering Laat over de VeganChallenge (NPO Radio 2)
06-01-2020 – 31 dagen vegan (Emile Dingemans bij Editie NL op RTL4)
06-01-2020 – De Middagshow met Jordi over de VeganChallenge (Simone FM)
04-01-2020 – ‘Ik zie vlees niet meer als eten‘ (Buiten de lijntjes)
03-01-2020 – Sem (25) eet hele maand januari veganistisch: ‘Ik ga zeker een keer
de mist in’ (AD)
02-01-2020 – Hart van Nederland over de VeganChallenge (Joep Postma bij Hart
van Nederland op SBS6)

Overige successen
In 2020 boekten we diverse successen met onze inspanningen. Een overzicht:
Petitie voor Vegan Maaltijden
Begin september startten we een petitie voor het opnemen van veganistische
maaltijdopties bij (semi-)overheidsinstellingen. De NVV vindt het onacceptabel in de
huidige tijd waarin het aantal mensen dat plantaardig eet sterk groeit, en de voordelen
van plantaardig eten voor mens en milieu evident zijn, dat het in de praktijk vaak erg lastig
is om als patiënt in een ziekenhuis een plantaardige maaltijd te krijgen. Onze initiële
doelstelling van 5000 handtekeningen is ruimschoots gehaald. Op moment van schrijven
staat de teller op 5640.

25

Onze petitie werd snel door verschillende media opgepikt, waaronder KASSA en Editie
NL. Ook kwam er reactie vanuit de politiek: in navolging van onze petitie diende de Partij
voor de Dieren een initiatiefvoorstel in de Amsterdamse raad om dit te realiseren in heel
Amsterdam.
Easy Peasy Vegan Startergids: alles over veganisme in één handig boekje!
Na twee jaar hard werken legden we in 2020 de laatste hand aan de Easy Peasy Vegan
Startersgids. Easy Peasy Vegan is een uitgebreide, maar overzichtelijke, stijlvolle gids
die je meeneemt langs de belangrijkste ‘vegan vragen’ die je ongetwijfeld zult
tegenkomen. In 75 prachtig vormgegeven pagina’s leer je alles over vitaminen en
mineralen, sporten als veganist, kinderen vegan opvoeden, tips voor je sociale leven,
vegan cosmetica en nog veel meer.
De officiële lancering was op 1 oktober en sindsdien is het boekje als fysiek exemplaar
te koop in onze webshop en kunnen nieuwe leden het kiezen als welkomstcadeau.
Mensen die zich inschrijven voor de VeganChallenge of voor ontvangst van de NVVnieuwsbrief ontvangen een gratis digitaal exemplaar.
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VMT Food Law Seminar
Onze voorzitter Emile Dingemans heeft 200 food professionals in de
voedingsmiddelenindustrie bijgepraat over het belang van vegan producten en
certificering, tijdens de VMT Food Law Update. VMT is het vakblad voor de
voedingsmiddelenindustrie en organiseert een aantal keer per jaar conferenties voor food
professionals. Deze keer dus over veganisme. Een onderwerp dat in de voedingsindustrie
steeds meer aandacht krijgt. De NVV werd door Say Legal gevraagd om mee te praten
over de juridische regels, trends en ontwikkelingen omtrent veganisme.

NVV voedingscommissie brengt nieuw advies vitamine B12 uit
In het voorjaar kreeg de NVV veel vragen over vitamine B12 naar aanleiding van nieuw
onderzoek waarin hoge vitamine B12 waarden geassocieerd werden met een verhoogd
sterfterisico. Ook de Consumentenbond publiceerde een kritisch artikel over
hooggedoseerde B12 supplementen. Naar aanleiding hiervan, besloot de NVV
voedingscommissie, bestaande uit Nederlandse diëtisten en voedingsexperts op het
gebied van plantaardige voeding, om het oude B12 advies grondig onder de loep te
nemen. Het gevolg was een geheel vernieuwde pagina met de laatste informatie.
NVV verwelkomt 4000ste lid
In juli 2020 mochten we het 4000ste lid, Anne-Joke van de Snepscheut, verwelkomen.
Sinds 2012 zien we een scherpe stijging van het aantal veganisten in het algemeen en
het aantal leden van onze vereniging in het bijzonder. We vierden dit heugelijke feit met
een etentje voor het 4000ste lid.
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Persberichten en reacties
In 2020 verstuurden we 8 persberichten en reageerden we 13 keer op uitingen van
derden.
Persberichten
Een overzicht van de persberichten die we verstuurden:
28-12-2020:
23-11-2020:
19-10-2020:
18-09-2020:
10-09-2020:
08-07-2020:
06-05-2020:
18-02-2020:

Begin 2021 goed: Doe mee aan de Nationale VeganChallenge!
Vegan Awards 2020: Vegan ondernemers vallen in de prijzen
Vegan Awards 2020: Nederland stemt op favoriete vegan pioniers
Politieke steun voor vegan maaltijden in overheidsinstellingen
Petitie voor het opnemen van veganistische maaltijdopties
De Nederlandse Vereniging voor Veganisme verwelkomt haar
4000ste lid
Nieuwe vegan studentenvereniging opgericht in Amsterdam
Horecava follow up: Vegan Friendly Starterkit NVV

Reacties
Een overzicht van reacties die we gaven op diverse uitingen in de media:
28-11-2020:
24-11-2020:
14-10-2020:
17-09-2020:
26-08-2020:
10-08-2020:
07-08-2020:
12-06-2020:
21-07-2020:
28-05-2020:
09-02-2020:
25-01-2020:
02-01-2020:

Reactie op media-uitingen dat veganisten meer kans zouden hebben
op botbreuken”
Reactie op de vraagtekens van Ludidi bij veganisme
NVV pleit in voor duidelijkheid over ingrediënten op verpakkingen
medicijnen
Reactie op artikel Teun van der Keuken nav zijn experiment met
plantaardig eten
Media opnieuw misleid met vals onderzoek sojamelk
Varkensgehakt verkocht als “vegetarisch”. NVV dient klacht in.
Onwaarheid in Nu.nl-artikel "Van Haver- tot erwtjesmelk"
NVV en Vegan World Alliance verwijzen ISO-norm voor ‘vegan’ naar
de prullenbak
Producent maissnacks aangesproken op onjuist gebruik vegan label
Reactie naar aanleiding van een uitspraak in het blad "Dier"
NVV roep MSC op om te stoppen met term ‘Seagan’
Kritiek op ongefundeerde uitspraken B12 en vervroegd sterven
Joop past artikel over dierlijke mest en veganisme op verzoek NVV
aan
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Samenwerkingen
We zijn ervan overtuigd dat het opzoeken van de samenwerking met andere organisaties
de transitie naar een vegan samenleving kan versnellen. Onder andere doordat
organisaties geen dubbel werk verrichten en daardoor effectief hun middelen inzetten.
Vegan World Alliance

In 2020 heeft de NVV samen met andere Vegan Societies die verbonden zijn aan de
Vegan World Alliance de World Vegan Burger Day georganiseerd om niet-veganisten te
laten zien dat je niets hoeft te missen als veganist. Op 9 oktober organiseerden we
gezamenlijk World Egg-Free Day waarin tegelijkertijd aandacht werd gegeven aan de
uitbuiting van kippen. Gedurende het jaar werd ook BeVegan lid van de internationale
alliantie, waardoor we de goede contacten sterker zijn geworden. In gezamenlijk verband
met de Vegan World Alliance hebben we de nieuwe (zwakke) ISO-norm voor het gebruik
van de term “vegan” verworpen.

Studentenverenigingen
In 2019 zijn we begonnen met het bijstaan van studentengroepen om hun eigen vegan
studentenvereniging op te zetten. Hierdoor hadden ze meteen een goede start en kunnen
zij van binnenuit de onderwijsinstellingen van Nederland bewuster maken van een
veganistische leefwijze. In 2020 heeft de NVV dit doorgezet en financieel geholpen met
de oprichting van VSA Nijmegen en VSA Amsterdam. Ook werden de eerste stappen
gezet voor de oprichting van VSA Utrecht en VSA Wageningen begin 2021.
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Fondsen- en ledenwerving
In 2020 hebben we 806 nieuwe leden verwelkomd. Hierdoor kan NVV meer inzetten op
de promotie van de vegan lifestyle - deels omdat leden met hun bijdrage de vereniging
ondersteunen, maar ook omdat we als vereniging namens een steeds grotere groep
mensen mogen spreken. De netto groei van het aantal leden was met 440 lager dan de
doelstelling van 500.
Ledenwerving
Via verschillende media hebben we ook in 2020 weer aandacht gegeven aan de
mogelijkheid om lid te worden. Denk hierbij aan onze website, nieuwsbrief,
Facebookpagina en het VEGAN Magazine. Daarnaast hebben we deelnemers van de
VeganChallenge enthousiast gemaakt voor het lidmaatschap. Ook bij onze stands aan
het begin van het jaar hebben we nieuwe leden mogen inschrijven. In 2020 heeft 64 %
van de nieuwe leden gekozen voor maandbetaling. In totaal betaalt nu 27 % van onze
leden maandelijks. De vaste inkomsten uit contributies liggen, door ledengroei en de
gemiddeld hogere ledenbijdrage, 35% hoger in 2020 dan in 2019. De gemiddelde
jaarlijkse bijdrage van maandbetalers is 49€, die van jaarbetalers 24€.
Alle acties en bronnen tezamen hebben geresulteerd in 806 geworven nieuwe leden in
2020, boven de 800 die we als doel hadden gesteld. Het grootste deel van de nieuwe
leden (ca. 80%) heeft zich aangemeld via de website. Het is makkelijker geworden om
huisgenootlid te worden via de nieuwe aanmeldpagina en we hebben er mede hierdoor
67 huisgenootleden bij gekregen in 2020. Daarnaast is er in 2020 31 maal een
lidmaatschap als cadeau gegeven. Ongeveer 10% van de nieuwe leden komt binnen via
een actie van de VeganChallenge. 6% heeft zich aangemeld bij een stand op een
evenement.
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Ledenstand
Eind 2019 telde de vereniging 3.676 leden, eind 2020 was dit 4.116 leden. Dit betekent
een netto groei van 440 leden, waarmee we de doelstelling voor 2019 volgens de
meerjarenbegroting - een netto groei van 500 leden - niet behaald hebben. Het aantal
beëindigde lidmaatschappen is met 367 hoger dan gewenst. Dit is 10% van het aantal
leden op 1 januari 2020 en ligt qua percentage in lijn met de opzeggingen in de afgelopen
jaren.
Naast leden telde de NVV op de laatste dag van 2020 ook 50 donateurs en 36 abonnees.

Fondsen
In 2020 zijn er geen fondsen aangevraagd.
Vegan Keurmerk
In 2020 ontvingen wij 76 aanvragen voor informatie over hoe men het Vegan Keurmerk
kon aanvragen (9 minder dan in 2019). Van deze nieuwe aanvragen, en deels van al
lopende aanvragen, hebben er 33 geleid tot het daadwerkelijk via ons indienen van een
aanvraag bij The Vegan Society (5 meer dan in 2019). In 2020 zijn er 8 nieuwe
keurmerkhouders bijgekomen via ons (1 meer dan in 2019).
Tot en met 2019 zijn er via de NVV 35 keurmerkhouders bijgekomen, de eerste in 2005.
Hiervan zijn 15 daarvan inmiddels weer gestopt.
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Advertenties
Naast de inkomsten uit lidmaatschappen en donaties werft de NVV ook inkomsten via
andere bronnen, zoals advertentieverkoop voor het VEGAN Magazine en online.
Webshop
Met de webshop bieden we leden en andere geïnteresseerden de mogelijkheid om items
te bestellen die een link hebben met de vereniging of het veganisme. Items zoals bedrukte
T-shirts werden verkocht via een tweede webshop op Spreadshirt, die zich volledig richt
op bedrukte items als t-shirts, mokken en tassen.

Organisatie
De Nederlandse Vereniging voor Veganisme bestaat uit een bestuur, medewerkers en
veel vrijwilligers die actief zijn voor de NVV en haar projecten en activiteiten.
Bestuur
Op de ALV van 14 maart 2020 hebben we afscheid genomen Dewi Meekes (algemeen
bestuurslid). Haar bestuursperiode liep af in 2020 en ze stelde zich niet herkiesbaar. Om
haar te vervangen, en het bestuur indien mogelijk uit te breiden, is in aanloop naar de
ALV een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Hier heeft een lid op gereageerd:
Lies Uljee. Zij door de ALV verkozen voor toetreding tot het bestuur.
Vanwege persoonlijke omstandigheden is Joep Postma voortijdig gestopt met het
bestuurslidmaatschap.
Dit resulteerde in de volgende samenstelling van het bestuur per 18 maart 2018:
Emile Dingemans - Voorzitter
Dewi Meekes - Algemeen bestuurslid tot 14 maart 2020
Corry de Keizer - Secretaris
Foppe de Haan - Penningmeester
Joep Postma - Algemeen bestuurslid tot 1 april 2020
Lies Uljee - Algemeen bestuurslid

32

Vergaderingen
Dit jaar hebben vier fysieke bestuursvergaderingen plaatsgevonden. De tweewekelijkse
werkoverleggen van bestuur en medewerkers alsmede het tweewekelijkse
bestuursoverleg vonden digitaal plaats.

Medewerkers
In 2020 zijn er wederom ontwikkelingen geweest op personeelsvlak. Wegens de hoge
drukte m.b.t. communicatie in 2019 hebben we begin 2020 een extra medewerker
Communicatie aangenomen, voor 12 uur per week. Zij is in januari begonnen. In maart
heeft communicatiemedewerker haar ontslag ingediend. Gelukkig kon de nieuwe
medewerker haar uren overnemen.
Dit heeft geresulteerd in de volgende personele bezetting in 2020:
● Communicatie: 32 uur per week
● Vrijwilligers & Events: 28-32 uur per week
● Administratie- en webshopmedewerker: 14 uur per week
● Ondersteuning voor administratie, webshop en keurmerk - gemiddeld zo’n 18 uur
per week

Vervanging boekhoudsysteem
De boekhouding doen we met ingang van 01/01/2019 in e-Boekhouden. We hadden
gedacht het beheer uit te besteden aan administratiekantoor MyFinanceOnline, maar om
een aantal redenen is dat nooit echt van de grond gekomen, en we hebben het contract
per afgelopen herfst met wederzijdse instemming beëindigd. Foppe heeft voor nu
aangeboden om de boekhouding te doen. E-boekhouden bevalt als pakket prima.

Website en mailhosting
Zoals vorig jaar gemeld zijn we in 2019 overgestapt van greenhost naar leaseweb.
Hierdoor zijn onze websites een stuk sneller en beter bereikbaar. In 2020 hebben we
hierdoor eigenlijk nul problemen of verrassingen ervaren, waardoor de sinds november
2019 doorlopende VeganChallenge zoveel bezoekers aankan als we aantrekken. Verder
zijn er een boel kleinere zaken geoptimaliseerd. Wel lopen we er sinds enige tijd tegenaan
dat een deel van onze mail aan microsoft niet wordt bezorgd, hiervoor zijn we bezig met
een oplossing. Ook zijn we een tijdje lastiggevallen door bots, die zelfs een kleine DoS
aanval hebben gedaan. Dit hebben we echter weten te stoppen.
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Communicatie via Slack
Voor de interne communicatie is het platform Slack ingericht en in gebruik genomen.
Slack biedt mogelijkheden voor efficiëntere en overzichtelijke communicatie per
onderwerp, waarbij vrijwilligers desgewenst op de hoogte kunnen zijn van de
onderwerpen waar ze betrokken bij zijn. Het draagt bij aan de transparantie binnen de
organisatie en biedt een oplossing voor communicatie via privémiddelen.

Financiën
Voor de financiële stukken verwijzen we naar het financiële jaarverslag.
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