Jaarverslag 2021
De Stichting Fonds voor Pluimveebelangen (hierna te noemen Fonds) is opgericht op
twaalf juni 1936. De stichting heeft als doel het bevorderen van ontwikkelingen op het
gebied van de dierlijke productie in het algemeen en de pluimveesector in het
bijzonder. Met name ontwikkelingen in de pluimveesector, gericht op een
toekomstbestendige verduurzaming, op het gebied van arbeid, diergezondheid,
dierenwelzijn en voedselveiligheid worden door het Fonds gestimuleerd.
Mevrouw de Haan is per 30 juni 2021 afgetreden als bestuurslid. Reden daarvoor is
dat zij per die datum is gestopt als voorzitter van NVP. Per 1 juli 2021 is zij
opgevolgd door de heer B.J. Oplaat.
Het bestuur van het Fonds heeft in 2021 bestaan uit:
ir A. Sneep, voorzitter
C. de Jong, Waddinxveen, lid (vanaf 9 december 2021 plv voorzitter)
A. Butijn, Wijk en Aalburg, lid
mevr. drs. H. de Haan, Albergen, lid (tot 30 juni 2021)
B.J. Oplaat, Markelo, lid (vanaf 1 juli 2021)
mevr. ir. C.L. Hagen, Driebergen, lid
G.J. Oplaat, Markelo, lid
ir. B.M. Dellaert, Rotterdam, adviseur
mw dr ir F. Leenstra, Lelystad, adviseur
ing. J.T. Wolleswinkel, Renswoude, adviseur
J.N. Schouwenburg, Leiden, secretaris-penningmeester
Het bestuur heeft in 2021 vergaderd op 22 april, 9 september en 9 december. Alle
vergaderingen werden vanwege de Corona situatie via het beeldscherm gehouden.
22 april
De april-vergadering was de eerste vergadering voor de heer de Jong, door
LTO/NOP benoemd als opvolger van de heer Hubers.
Jaarverslag en jaarrekening 2020 zijn goedgekeurd. 2020 was, na een dip in maart
als gevolg van de corona crisis, alsnog een goed beleggingsjaar. Het vermogen van
het Fonds is ongeveer gelijk gebleven en bedroeg per 31 december 2020 ca € 4,5
miljoen.
Het bestuur heeft verder een aanpassing van de statuten goedgekeurd. De
belangrijkste aanpassingen zijn:
• De statuten zijn getoetst op de eisen in de wet “Bestuur en toezicht” die in de
loop van 2021 in werking is getreden.
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De doelstelling van de stichting is in lijn gebracht met de nieuwe versie van
het beleidsplan
Vastgelegd is dat het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de 5
branche organisaties in de pluimveesector
Bestuursleden, voorzitter en adviseurs kunnen nu tweemaal herbenoemd
worden voor een zittingstermijn van 4 jaar.

Het bestuur heeft ook met genoegen kennisgenomen van de voortgang van
verschillende projecten die door het Fonds worden ondersteund.
Dit was ook de laatste vergadering van mw Hennie de Haan. Zij vertrekt per 1 juli
2021 als voorzitter NVP. Mw de Haan heeft meer dan 6 jaar deel uitgemaakt van het
bestuur en de voorzitter bedankte haar namens de andere bestuursleden voor haar
betrokken, gedreven en constructieve inbreng.

9 september
Dit was de eerste vergadering voor de heer Bart-Jan Oplaat, door NVP benoemd als
opvolger van mevrouw de Haan.
Tijdens de vergadering zijn de ontwikkelingen rond de beleggingsportefeuille
besproken met vertegenwoordigers van de Rabobank. Ook is een aanpassing van
het beleggingsstatuut vastgesteld. Dit statuut is ook op de website van het Fonds
geplaatst.
Het bestuur heeft verder een bijdrage van € 30.250 (incl BTW) toegezegd aan
AVINED als garantstelling ten behoeve van het project Vechtrijk Gramsbergen. In dit
project wordt de invloed van het ontwikkelen van waterrijke natuurgebieden op het
risico van insleep van vogelgriep onderzocht.
Eind juli is ook de nieuwe website van het Fonds verschenen. Dit heeft geleid tot
enkele artikelen over het Fonds in de vakpers.

9 December
In deze vergadering kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
Het bestuur heeft besloten de heer Kees de Jong te benoemen tot plaatsvervangend
voorzitter.
Avingstan gaf een presentatie over het project voor het ontwikkelen van een
larvenbroederij. Afgesproken is om in 2022 een werkbezoek te brengen aan
Avingstan.
Er zijn enkele aanvragen om financiële ondersteuning behandeld. Het bestuur heeft
twee aanvragen niet gehonoreerd. Mbt een derde aanvraag zijn enkele vragen om
aanvullende informatie bij de indieners neergelegd. In afwachting daarvan is een
besluit aangehouden tot de volgende vergadering.
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Het bestuur heeft met instemming kennisgenomen van het feit dat een eerdere
garantstelling voor het project Vechtrijk Gramsbergen niet hoeft te worden
aangesproken omdat daarvoor inmiddels andere financiers (gemeenten en
waterschap) gevonden zijn.
Verder heeft het bestuur de voortgang besproken van diverse lopende projecten
waaraan het Fonds een bijdrage heeft verstrekt.

Nieuwegein,

Adam Sneep, voorzitter
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