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Jaarverslag 2020 
 
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 gestimuleerd. . 
 
In april van dit jaar is de heer Gijsen aan het eind van zijn zittingsperiode afgetreden 
als bestuurslid. Verder is de heer Hubers per 1 januari 2021 afgetreden als 
bestuurslid. Reden daarvoor is dat hij per die datum is gestopt als voorzitter van 
LTO-NOP. 
 
Het bestuur van het Fonds heeft in 2020 bestaan uit: 
ir A. Sneep, voorzitter  
R.J. Gijsen, Maarssen, lid (tot  16 april 2020) 
A. Butijn, Wijk en Aalburg, lid  
mevr. drs. H. de Haan, Albergen, lid 
mevr. ir. C.L. Hagen, Driebergen, lid 
H.M. Hubers, Ysselsteyn, 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 2020 vergaderd op 16 april, 11 september en 10 december. 
 
16 april 
Vanwege de Corona situatie werd de april-vergadering niet fysiek, maar via het 
beeldscherm gehouden. In deze vergadering kwamen de volgende onderwerpen aan 
de orde: 
Jaarverslag en jaarrekening 2019 zijn goedgekeurd. 2019 was een goed 
beleggingsjaar, het vermogen van het Fonds is gestegen met ca € 4,5 ton. Per 31 
december 2019 bedroeg het vermogen € 4.328.919 
Een subsidie ad € 30.000 (excl BTW) is toegekend aan Wageningen Livestock 
Research ten behoeve van een 4 jarig project “Microalgen ter verbetering 
gezondheid jonge dieren”   
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Ten behoeve van het project “Verbreding praktijktoepassing IPM vogelmijt” is aan  
Wageningen Livestock Research een financiële bijdrage van € 49.100 (excl BTW) 
toegekend. De looptijd van dit project is 2 jaar. 
 
De heer Gijsen trad af als bestuurslid. De voorzitter bedankte hem voor zijn inzet in 
al die jaren, waaronder het tijdelijk waarnemen van het voorzitterschap na het 
plotselinge overlijden van de heer Odink. Later dit jaar zal op gepaste wijze afscheid 
genomen worden van de heer Gijsen. 
 
 
11 september 
In de op 11 september gehouden vergadering heeft de Rabobank een toelichting 
gegeven op de ontwikkeling van de beleggingsportefeuille. Aandachtspunten daarbij 
waren: rendementsdoelstelling, beleggingsstrategie, aanpassing van het 
beleggingsstatuut en het duurzaamheidsbeleid. Geconstateerd werd dat de 
aandelenmarkt de dip eerder dit jaar ten gevolge van de Corona-crisis al bijna geheel 
heeft goedgemaakt.  
Het bestuur ging akkoord met de opzet voor een nieuwe website voor het Fonds. De 
huidige site wordt binnenkort niet meer ondersteund. Het Fonds werkt hierin samen 
met de stichting AVINED.  
Bestuur stemt in met een subsidie ad € 50.000 (incl BTW) aan SecurEggFarmer ten 
behoeve van het project “Uitrollen systematiek SecurEggFarmer”. De doelstelling van 
dit (eenjarig) project is het uitrollen, uitbreiden en onderhouden van een collectief 
systeem, in samenwerking met IKB EI, opfokorganisaties en eierafnemers, waarmee 
de aangesloten (opfok-) legpluimveehouders worden ontzorgd in de beoordeling van 
alle gebruikte middelen, diensten en hun leveranciers ten opzichte van de geldende 
voorwaarden. 
Na afloop van de vergadering is op passende wijze afscheid genomen van de heren 
Gijsen en Hulsbergen. Beide heren hebben als resp bestuurslid en secretaris een 
groot aantal jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan het Fonds. Ook is afscheid 
genomen van de heer Huirne, die als adviseur aan de stichting verbonden was. 
 
 
10 December 
In de op 10 december gehouden vergadering is gesproken over het 
vermogensbeheer van het Fonds. Besloten is om de huidige beleggingsstrategie van 
het Fonds ongewijzigd te laten. Verder is afgesproken om het beleggingsstatuut te 
actualiseren. 
Het bestuur is verder akkoord gegaan met een aanpassing van beleidsplan en 
financieringsprotocol. De nieuwe versies zijn inmiddels op de website geplaatst.  
Het bestuur heeft een bijdrage van € 2.500 (incl BTW) toegezegd aan de Stichting 
BRAVO voor het maken van een Nederlandse vertaling van het handboek “Breeder 
Signals”. De voorzitter memoreert tot slot dat dit de laatste vergadering is van de 
heer Hubers. Per 1 januari geeft hij zoals bekend het stokje als voorzitter LTO-NOP 
over aan Kees de Jong. De heer Hubers heeft meer dan 8 jaar deel uitgemaakt van 
het bestuur en de voorzitter bedankt hem namens de andere bestuursleden voor zijn 
actieve en constructieve inbreng.  
 
 
Nieuwegein,  
 
 

A. Sneep, voorzitter 


