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Beleid Barth-Misset Stichting 

De Barth-Misset Stichting is actief geworden na het vrijkomen in 2015 van de financiële 

middelen die de oprichters van de stichting, Henk Misset en Else Barth, verzameld hebben om 

het doel van de stichting te realiseren. Het beleid van de stichting wordt hieronder uiteengezet.  

(1) Financiële infrastructuur  

De stichting besteedt het vermogen verdeeld over twintig jaar aan de stichtingsdoelen (zie 2 en 

3). Dat wil zeggen dat gemiddeld per jaar vijf procent van het vermogen uitgegeven kan worden. 

Vermogensvermeerdering of -behoud is geen doel van de stichting. Duurzaam beleggen, 

beschikbaarheid, financiële veiligheid en doelgerichtheid zijn de uitgangspunten van het 

financiële beleid in die zin dat per jaar vijf procent van het vermogen beschikbaar moet zijn. 

Fluctuaties op de financiële markten mogen zo min mogelijk invloed hebben op de 

beschikbaarheid van het vermogen. Waar mogelijk stelt de stichting geld beschikbaar voor 

behoudende investeringen die het doel van de stichting dienen en/of daarbij aansluiten. Het 

interim-bestuur heeft het vermogen van de stichting in 2016 op een bij deze uitgangspunten 

passende manier ondergebracht bij Van Lanschot Bankiers. Het bestuur draagt zorg voor 

continuering van bovenstaande financiële uitgangspunten, onder in de vorm van een financieel 

jaaroverzicht dat jaarlijks door een onafhankelijke partij gecontroleerd wordt .  

(2) Financiële ondersteuning van praktische projecten  

De stichting treedt als financier op van projecten die op creatieve, innovatieve en bij voorkeur 

structurele wijze bijdragen aan het verminderen van dierenwelzijnsproblemen bij de productie en 

het transport van slachtvee (stress, uitputting, uitdroging, verwonding, ziekte en sterfte) en die 

met nieuwe oplossingen komen ter vervanging, vermindering en verfijning van veetransport. 

Daartoe stelt de stichting jaarlijks twee derde deel van haar jaarvermogen beschikbaar voor de 

ondersteuning van praktische projecten die een bijdrage leveren aan het inhoudelijke doel van de 

stichting.  

De Barth-Misset Stichting doet jaarlijks rond maart een oproep om financieringsaanvragen in te 

dienen voor projecten die bijdragen aan het doel van de stichting. Het bestuur geeft, in overleg 

met de adviesgroep, in deze oproep duidelijk aan als projectvoorstellen rondom een bepaald 

thema dat jaar extra kans maken op honorering. Aanvragers van projectfinanciering worden voor 

de zomer  per mail geïnformeerd over het bestuursbesluit omtrent hun aanvraag.  

Teneinde betrokkenheid te garanderen moeten aanvragers de kosten van het project voor 

minstens een vijfde van de volledige begroting zelf dragen. De eigen bijdrage kan ook bestaan 

uit inzet van eigen uren en faciliteiten.  

(3) Reflectie, debat- en onderzoeksactiviteiten  

De stichting stelt jaarlijks een kwart van haar jaarvermogen beschikbaar voor de organisatie van 

reflectie-, debat- en onderzoeksactiviteiten (hierna rdo-activiteiten) die (1) het publieke 

bewustzijn over de leefomstandigheden van slachtvee, bij de productie en in het bijzonder tijdens 

transport, vergroten, (2) de consideratie versterken met belangen van slachtvee: beperking van 

instrumentalisering, stress- en pijnreductie, kunnen leven naar de eigen aard e.a., (3) bijdragen 

aan diervriendelijke(r) alternatieven voor dieronvriendelijke productiewijzen en, in het bijzonder, 

transport van slachtvee, (4) nieuwe inzichten bieden in de onderlinge samenhang tussen belangen 



van mensen en belangen van dieren uit de vleesindustrie, aan de hand van thema’s als milieu, 

volksgezondheid, dierziektes e.a. De Barth-Misset Stichting zoekt bij haar rdo-activiteiten steeds 

naar een heldere samenhang met haar praktische projecten .  

(4) Impact 

Dit alles moet leiden tot een stichting die in de twintig jaar van haar bestaan  

- projecten financiert die bijdragen aan het verminderen van dierenwelzijnsproblemen bij 

de productie en, in het bijzonder, het transport van slachtvee, en/of met nieuwe 

oplossingen komen ter vervanging, vermindering en verfijning van veetransport.;  

- thema’s rond dierenwelzijn op de maatschappelijke agenda plaatst door middel van 

lezingen, congressen, publicaties e.a. 

 en daarmee aantoonbare positieve impact heeft op de leefomstandigheden van slachtvee.  

 (5) Bestuurssamenstelling  

Het bestuur van de stichting bestaat uit minstens drie en maximaal vijf personen. Minstens één 

bestuurslid is afgevaardigd door de Dierenbescherming, minstens één ander bestuurslid door de 

Stichting voor Empirische Logica & Analytische Filosofie. Het bestuur ziet erop toe dat de 

doelen van de stichting op de hierboven geformuleerde wijze worden verwezenlijkt. 

Bestuursleden van de Barth-Misset Stichting zijn begaan met dieren, hebben een voor de 

stichting relevante achtergrond, een pragmatische/dialogische houding en beschikken over een 

relevant netwerk.  

(6) Beloningsbeleid 

Bestuursleden ontvangen een vacatiebedrag van 150,- per vergadering. Het Barth-Misset Fonds 

heeft geen personeel, maar huurt voor voorkomende werkzaamheden (ondersteuning adviesraad 

bij subsidieronde, promotie dierenrechtenbibliotheek, organisatie jongeren challenge, 

communicatie over het fonds) op projectbasis mensen in. Beleidsbepalende bestuursleden die 

ook uitvoerende werkzaamheden doen en leden van de BMF-adviesraad krijgen hiervoor 50 euro 

per uur betaald. Externe partijen (een communicatieadviesbureau, moderatoren bij 

discussiebijeenkomsten e.a.) krijgen een marktconform tarief betaald. 

 


