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Voorwoord van de voorzitter 
 
 

Dit jaarverslag van de SVRH is het eerste officiële jaarverslag, wij zijn dan ook trots om dit aan u te 
presenteren. In het jaarverslag kunt u lezen over onze toekomstplannen en activiteiten en over 
hetgeen wat wij afgelopen jaar hebben opgebouwd en hebben bereikt. 
Wij hebben ons in eerste instantie gericht op het neerzetten van onze Stichting binnen de wereld van 
de Roofvogel-bedrijven. Naamsbekendheid krijgen was dan ook een van de belangrijkere taken van 
het afgelopen jaar. 
 
Tevens zijn wij ingesprongen op maatschappelijke problemen ten aanzien van het houden en 
demonstreren van roofvogels. Het beleid hieromtrent is per gemeente verschillend en vaak 
onduidelijk. Eén van onze doelen is dan ook om hier een rechte lijn in te trekken door er voor te 
zorgen dat Gemeenten op de hoogte zijn van onze Stichting. Bij ons kunnen ze terecht voor 
objectieve welzijnseisen, advies en informatie betreft het houden en inzetten van roofvogels en 
aanverwanten .  
 
Wij hebben nog weinig middelen ter beschikking maar werken er hard aan om de komende jaren 
onze doelen te verwezenlijken en meer middelen ter beschikking te krijgen via sponsoren en 
donateurs.  
 
Tot nu toe hebben wij een goede basis neergezet en naamsbekendheid verworven binnen de 
Roofvogel-wereld. Wij danken de bij ons aangesloten bedrijven voor het vertrouwen en zien graag 
samen een toekomst tegemoet waarin het verantwoord houden van Roofvogels centraal zal staan. 
 
 
Stéphany Beuker 
 

  



1. Verslag van het bestuur 
 
Het afgelopen jaar (2017) was het eerste jaar van de SVRH waarin diverse activiteiten plaatsvonden. 
Onze belangrijkste doelen ware de naamsbekendheid van de SVRH bij de gemeenten creëren, ons 
uiteraard adviserend opstellen omtrent diverse aangelegenheden waarbij roofvogels en 
aanverwanten ingezet zouden worden. 
Er zijn honderden e-mails uitgegaan naar alle gemeentes van Nederland, naar colleges van 
wethouders en ook naar de Tweede Kamer. 
Hierna zijn wij begonnen met een informatieve campagne middels e-mails naar braderieën, fairs en 
tuincentra waarbij wij nadrukkelijk verzochten uitsluitend met SVRH-goedgekeurde roofvogel-
bedrijven te werken, die volgens onze richtlijnen op een verantwoordelijke manier roofvogels 
houden en volgens de welzijnsnormen van de SVRH met roofvogels werken. Wij hebben de 
braderieën, fairs en tuincentra grondig geïnformeerd en zullen een volgend jaar hier een follow-up 
over ontwikkelen.  
 
Het doel dat de stichting SVRH voor het eerste introductie-jaar had, is hiermee behaald. In het 
komende jaar zullen wij de naamsbekendheid verder gaan uitbouwen en activiteiten ontplooien 
welke aansluiten op de activiteiten die zijn uitgevoerd maar nog dieper zullen worden uitgewerkt. De 
bedoeling hierbij is vooral een positieve uitstraling te ontwikkelen met de nadruk op kennis en 
informatievoorziening.  
Tevens streven ernaar om toegankelijk te zijn voor iedereen en als belangrijkste informatiebron voor 
wat betreft het verantwoord houden van roofvogels te worden gezien.   
 
 

1.2 Activiteiten 
 

Het afgelopen jaar is er een kleine bijeenkomst geweest bij De Valk Roofvogels te Lunteren, met 
toelichting voor de aangesloten bedrijven. Het doel van de bijeenkomst was toelichting en extra 
uitleg voor wat betreft de werkzaamheden van de SVRH. Bij deze bijeenkomst waren aanwezig: De 
Havikshoeve, de Roofvogelboerderij, de Valk Roofvogels, Topvogel, Beauty and Wings, adviseur van 
de SVRH en het bestuur van de SVRH.  
Deze bijeenkomst zal jaarlijks worden herhaald. Tevens hopen wij op een groeiend aantal 
deelnemers die hierbij aanwezig zullen zijn.  

 
Bij de Valkerijbeurs is de SVRH aanwezig geweest en heeft flyers uitgedeeld en samen met Tinley 
Academie lezingen gegeven over onder andere de visie van de SVRH.  

 
Er zijn honderden e-mails uitgegaan naar alle gemeentes van Nederland, naar colleges van 
wethouders en ook naar de Tweede Kamer. Hierbij merken wij op dat er succes is geboekt in 
gemeente Amsterdam en gemeente Zwolle. Tevens kregen wij diverse positieve terugkoppeling van 
andere gemeenten. 

 
Er zijn informatieve e-mails naar braderieën, fairs en tuincentra verzonden met als onderwerp: het 
vastbinden van vogels aan een blok ontmoedigen en het stimuleren van het boeken van aangesloten 
bedrijven voor demonstraties.  
 
Wij zouden het afgelopen jaar graag meer bedrijfsbezoeken hebben gedaan maar die bleken niet 
haalbaar te zijn. De bedrijfsbezoeken zullen uiteraard dit jaar plaats vinden.   
  

  



2. Toekomst en activiteiten 
 

De SVRH is bezig om sponsor-pakketten op te stellen zodat we meer kunnen financieren,  hierbij 
kunnen we denken aan: flyers, folders en facebook advertenties etc. Dit is nog in ontwikkeling en ook 
hier zal onze aandacht het komende jaar op gevestigd zijn. Het belang van financiering is 
logischerwijs zeer gewenst.  
 
We zijn zeer alert en zullen zeer alert blijven voor alles wat te maken heeft met de huidige 
wetgevingen en zaken die zich afspelen op Sociale Media, zodat wij als Stichting snel en accuraat 
kunnen ingrijpen daar waar nodig is. Tips van derden spelen hierbij ook een rol en worden zeer op 
prijs opgesteld. Aangesloten bedrijven zijn hier ook actief en nauw bij betrokken.  
 
Wij zullen het komende jaar wederom alle gemeentes van Nederland en de Tweede Kamer blijven 
adviseren middels e-mails en brieven om wantoestanden op braderieën etc. te voorkomen en de bij 
ons aangesloten bedrijven te vertegenwoordigen.  
 
We zijn van plan om ook dit jaar weer een bijeenkomst te organiseren voor de aangesloten bedrijven 
met zowel een informatief doel als een sociaal doel om contacten te leggen en deze te onderhouden. 
Een wederzijds overleg is hierbij prioriteit. We streven naar een open structuur waarbij overleg en 
communicatie een belangrijk en prettig middel dient te zijn.  
 
Een bezoek brengen aan de aangesloten bedrijven staat zoals eerder vermeld ook in de planning. Het 
initiatief hiervoor ligt bij beide partijen. Bezoeken zijn aangekondigd en kunnen wellicht in de 
toekomst ook onaangekondigd gaan plaatsvinden.  
 
Aangesloten en actief blijven binnen de PVH, dit is een overkoepelende organisatie genaamd 
“Platform verantwoord Huisdierenbezit”. De SVRH streeft een goede relatie met de PVH te 
onderhouden.  
 
Donaties zijn belangrijk voor de stichting, en zodra het aantal donateurs is gegroeid willen we 
lezingen voor de donateurs te organiseren. Deze lezingen zullen worden gegeven door adviseur D. 
Rijnders. Het een en ander hierover wordt nog nader uitgewerkt.   
 
 

  



3. Organisatie 
 

Stichting verantwoord roofvogels houden (SVRH) 
Zuiderstraat 21 
9695 HG Bellingwolde 
T: 06-30407275  
E: Info@svrh.nl 
W: www.svrh.nl 
 
Kvk nummer: 66564387 
 

3.1 Bestuur 
 

In het eerste jaar is er geen bestuurswisseling geweest. Voor het komende jaar verwachten we ook 
geen bestuurswisselingen. De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor hun 
werkzaamheden conform artikel 3.5 van de statuten. Onkosten, gemaakt in het kader van het 
uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. 
 
 
Voorzitter:   Mevr. S.D  Beuker 
Penningmeester: mevr. J.M van der Vet 
Secretaris:   dhr. P. Vreekamp 
 

 

3.2 Werknemers 
 
De stichting heeft geen werknemers in dienst. 
  



4. Jaarrekening 
 

 

 

 

  

 
  2017 

 

Credit   

   

Inkomsten Accreditatie      €       325,00  

 

Inkomsten Donaties   

 
 €       25,00  

 

Overige inkomsten   

 
 €           -   

 

Totale credit      €      350,00  

 

 
  

   

Debet   

   

Bank kosten   

 
 €       58,50  

 

Telecom   

 
 €      30,25  

 

Contributie PVH   

 
 €      100,00  

 

Overige kosten   

 
 €           -  

 

Totale debet      €     188,75  

 

      

 

  
   

Saldo      €     161,25  

 

 

  
   

 

  
   



5. Begroting 
 
 
Verwachte begroting van 2018 

 

 

 
  2018 

 

Credit   

   

Inkomsten Accreditatie      €       385,00  

 

Inkomsten Donaties   

 
 €       100,00  

 

Overige inkomsten   

 
 €           -   

 

Totale credit      €       485,00  

 

 
  

   

Debet   

   

Bank kosten   

 
 €       154,80  

 

Telecom   

 
 €       30,25  

 

Contributie PVH   

 
 €       100,00  

 

Overige kosten   

 
 €       50,00  

 

Totale debet      €      355,05  

 

      

 

  
   

Saldo      €      291,25  

 

 

  
   

 

  
   


