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INHCIUÐSOPGAVE b€ñsrendebij hetrapport d.d. 6 november 2019 uitgebractrt aan het bestuur van de
E.M. Bar.th - H.A.J.F. Misaet Stichting te Amsterdam, betrefiende de jaarrekening 2018.
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Aan het bestuur van
E.M. Barth - H.A.J.F. Misset Stichting
Eersle Tuindu¡arestra at 1 2A
1016 RT Amsterdam

Ref.:0781/JH Purmerend, 6 november 2019

Geachte dames en heren,

Hierblj brer¡gen wiJ u rapport uit inzake de door ons verichte werkzaamheden betreffende do
jaanekening 2018 van E.M. Bartfr - H.A.J.F. Misset Sticfrtirç.

A RAPPORTAGE

I Actlvlteiten
Dggtatuten zjin bÜ akte d.d. 15 oktober 2015, verlsdên voor notaris Bosscher te Groningen gewijzigrd. De
stic*rting heeft ten doel:

Artikel2lid 1.
a. ln Europa de leefsmetandigheden van groot en klein slachtvee in de productie en bij vervoer te
verbeteren.
b. het venichten van alle verdeie handelingen, die met het vorsnstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorder{ijk kunnen ãjn.

De etichting is opgericht voor de duur van twintþ jaar, gerekend vanaf de dag van overlijden van de heor
pmf. dr. Herdl"ik Anton Jacob Frederik Misset, gèboren-æ Rmeterdam op S jaãuari 1922.

ll Vargelljkbarc ciJfcrg

vlot ryYglde wijze van rubrricering van de cijfers 2018 afrvijkt van die lian ZOIT zijn de yergeliJlrbare
eiferu 201 7 aarXgepast.

lll Êoekiaar
Het boekjaar van de stichting is golijk aan het kalendeflaar.
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Tot het veretrekksn van nadere toelichting op de flnarrciäle cijfers zijn wij graag bereid

Hoogachtend,

Hilco,
Admin

J. Haije directeur
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bsrth
mi$set
stirhtinE

I JAARVERSLAG VAN TIET BESTUUR

Bo¡tuutloamenstelllng

Het bestuur van de Barth-Misset Stichtin_g bestond in 2018 uit vijf personen: Jacob Bouwman (rloozitÞr),
Eloe de jorye (seeretaris), Jgroen van Dijke (penningmeesterl, É"* r¡an den eerg (gewoon testuurstidi
en Jasmiin Snoijink (gervoon bestuurslid). Het bestr.¡uiheeft in áotg zes tçer vergaîàiu.

8eþld

ln 2018 organiseerde de Barth-Miaset Stichting $ree evenementen.

pn 10.-rya4 lanceerde stictrtlrg bij lnnovatief pluimveebedrijf Kipster in Oirto de BMS-agendE en het
*tth-Misset-bnds, werd de eerste aanvraagrbnde geoperxi en maakte de sti:liling het*jaarthema voor
20f I en ã)19 bekend: transport van vee, met daarbij inbegrepen tet vangen, çori¡en,iaden en loEsen
yan_ d9 dleren. Het programma op 16 maart, getiteld ìDierenwelzfn: van úer toi consumeni' beetond uit
korte lezingen en êen pbnair debat.

9,19.g:tter.organlseerde de.stichting onder de noemer'Levend Tnansprt'een excurste per bus
naar slachthuis Westfoort in lJsselstein om het sladrþroces te bekijken en ioegetbht te krþen. ln een
Yervglgprçrlmma in de Tolhuistuin in Amsterclam vo¡rO een preseíø$e aan rrðipuÚiei päät" van de
eerste prolecten die suþsidie hebben o.ntv.angg.n van de stbhting. Aan ronde tafel's gingen de betrefiende
projectêigenäf1..lrl gesprek met ter zake kuñdigen. Die waren ü¡tgerÐd¡gd om de fu¡Ëóten oen
conatruct¡Eve kritek te voorzien en daarrpe bij te dragen aan eeñ optimate staagtiané, ge¡de
bijeenkomsten werden @or oryeveer vijftig meneen bezocht, Aezodk€rs warenäftomsüg u¡t
r,rætenschap, beleid, dbrenweleijn, transpg( boerenbedrijven e.a.

De Barth-Mjsset Stichting hield ln 2018 haar Eerste aanvraagronde. Blj de voononde kwamen vijftien
aânY,eg-en blnnen. l/ijf daarvan gingen door near de tweedetn delnltieve ronde. Vier van deze þro¡ecten
kregen financiêle steun.

De Phlbsophy Gfwp van Wageningen Universiteit kræg €50.0æ,- voor een ondeaoek naar de rol die
boeren en andere pertijpn uit de keten kunnen spalen niloe proAubtievan krÀeiuæã -
Va1 E¡rgs on Animab wErden tnoe aanvragen gehonoreerd: deorganieatie'kraeg €23.404,- vooroen
pnoþ!.iond dierenweÞijn biJ transport ì/an bolt|es en €23.046¡,loór een projectiondom vännindering
van hittætress bij transportvan vee.

Aan Blonexf de ketenorganisstie voor bblogisctre bndbouw en voeding, kende de Barth-Misset Stbhting
gen ryd$g van €$.0{Ð,- !oP,.b{oery om te gebrukên voor een croud-funding*die gericht op de
financÞring ven €ên mobiel slachthuis voor varkens. Onder vsorwaarden (weãron¿er-¿ie àãt Oe
financbring rondkomt) zål de Barth-Mlsset Stichting aen dit mobþte etachtiTu¡s €S0.0t0,- ni¡Oragen.



Flnanci,öle zaken

De Þlastingzaken van het ecfrtpaar Barth-Miscet werden in 2018 definitief afgerond.
De Stichting.hd gedurande het jaar budget voor tuæe jaar sticfrtingsactivJteit aan cash þechikbaar,
oonform eerder gemaakte afspraken.
Ele rest van ihÊt stiotrlingskapitaal werd gerhvesteerd in aandelen ,en vastrenterde u¡aarden zsals
bedriif.sobligaties. Daarblj ward gekozen voor esn dçfensieve €n gmerle beleggingsstrategie, conform de
rictttlijnen voor beleggingen die de Dierenbescherming hanteert tn¡cfriUñn Caõfrmanagement
Dierenbescherming), met op een aantal ltleine plnten aãnscfrerping àaarvan door de BartfrlMisset
Stichting. Van hêt totale geinvesteerde vermogen (bedregende € 3.303-.000 op 31 december 201g) was
95 procent eind 2018 çþfinancierd met eigen vermogen. Zie hiervoor ook de jaarrekening 2018.

Gommunlcatlc

De Bart.MissetStichtlng informeert belangsÞllenden via de eigen website over hasr ac*iviteiten, onder
mær door middel van uitgebreide vetslagen van'BM$+eflectiebijeenkomsten. Aan de nieuwspagina op
deze webeite uorden geregeld,berichten toegevoegd. Ook nieuws over het fonds is hierop te ieån. oi
9en glgen FacebookAagina plaatst het bestuur regelmatig bericfiten - cotumns, nieuwsberichten,
beeldmaterieal,- diê beæeker-ç informeren over (verbetertngen in) de leefomstrardigheden úan dleren in
de intensier¡o veehouderii uæreldWijd.

E.C. de Jonge, secretãris



,E.il.&ßT,H;tf ;ÂJ,f-$I!isEÍfi Í,lp"t#tl$ffi ,THåF/| ffEqR$t
r .F"stáùtç",pFR 31 qEcEMBEF,zor8 EN pER 31 DEGFMFER efi7
(Na verwerking van het resultraat)

ACTTVA

3f deoember 2018

€€
VLOTTENDE ACTIVA

Votdcrlngen

Overþe voderingen

Eftctan 3.018.996

Llquldemlddd¡n 284.381

:æ*
3.303.379æ

31 decomber20fT

t €

58.585

3.1r6.303

293.725

0
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PASSIVA

Bcsit vRtTtþryEr{

ÆggrfiðrÈ räsrvË

vOflnã¡El{llìlcEt{

Gæsewqgrde gnlden voor pnojee*en

KORTLOPFNOE SCHULDEN

&ediþul.sn
Ovør{ge.kørtlee€nds sch Uldefi

3l december2018
'ìr! r'q: :t!!!ri €€

&.166.560

181.460

ð.1õ1

''"¡",' - 11:?9i

16.366

31 dÊæmäsræ17

€

3..ll6g.S0t

605
12.501

13.106

.+ry¡4qæ

3.468.613'*

€

0

f;¡a*æ.,

8.80f¡.87s
tF,.-+fi-iHi-tir.
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&.u,F¡ft ilt;ñt1..å..1.f,.'$.|*s,.E,.sïl$,+llJt{.ß_T.ç'f, F,4-Sr,,FqRfi M

,lll.

20r8 17

€ €
Baten 360 0

Reservering gelden voor projec{en
Dlreote en externe kosten
Bastuursltætan
Algernene l<osten

L¡sten

2A

€€

-f 1?.0qt
-1st

-188.013

i!'ç"+¡-aæ

-187.653

-112.291

@

-p9.944
.læ

0
34.530

1.180
r0.645

121.408
-174

.*".?!ï*_¡P.

-46_355

-46.355

121.322

74.867

131-¡*50
2A.179
9.õ23

18.861

$aldo batsn en lâsþn
Opbrengst van vorGeringên en effocten
FlentelsstEn en sooftgeti¡læ,kosten

Resultaet boalqfaar
i-i-dig¡
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IV GROND$LAGEN JAARRET(ËNING

De iaanekening is, Yoorzover niet anders vermeld, opgesteld op basis van hisbrische koeten.

WAARDERII{GSGROI{DS LAGE N

Effæten

De effeden ziJn geuaardeerd op bsurswaards.

Voonienlng deelnemlng

De deelneming is getrnaardeerd op ne$o+erñìsgenswt¡arde. lndien de netto-vermogenswaade negatief
is, wordt ter grootte,van dit bedrag een voorãenirç çvormd.
GROÍiIDSLAEEN VOORDE BEFALING VAT{ H€T RESULTAAT

Algemeen

H€t bâtþ saldo wordt beFald als het verschiltussen ontvangen bijdragCIn uii legaten en gifren en de hier
direct mee samentuangende kosten over het verslagiaar niet ináchtñeming vãn de-tr¡äoor o"ireiOé
grondslagen.

Overþe opbrengsten en kosten worden verantwoord in het jaar waarop zii behekking hebben.
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V TOEUCHTING OP..ÐE.BAI.ANS PËR 3I DECEMBER 2018

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2018 91-12-2017
Overlge voderingen

Nog te vorderen lqaten en giften

Effec{en

Belegglngen in effecten

Specíficatie van de effecten

€

0

Verkrijgings- Beurs.
pn¡s waarde

189.438
1r2_658
942.Æ1
648.337
225.065
895.428 932.895

-q-:;.r

*¡.rr.4¡t.+æ

3.018.998 3.116.303

€

58.585

Aantal/
nominaal

Balans-
waarde

€ ,€

189.317
110,624
s53466
629.462
203;¿134

AandCen

Blackrock lnst. Euro Liquidity Pnnier A
Vanguard Eurozone lnflation-Linked Bpnd
\fanguard Eurc Gov Bond lndex Fund plus
Kempen (Lux) Euro Sustainable Cr.Fd J
Kernpen (Lux) Sustain Small-cap Fund I

Kempen Global Sustainable Equity Fund

Llquide mlddelen

F. van Lanschot betraalrekening
F. van LansclEt spaanrekening
F. van Lanschot liquiditeiten op eiffectenrekening

lj:

€

1.891
977

8.0õ2
590
,125

14.179

1gg.sf 7
110.624
953.466
êæ.462
20'3.4A
932.895

3.013.387 3.018.æ8 3.018.908
t----ì!-r!tÞ

31-12-2018 31-12-2017

€ €

5.€68 3.382
250.100 247,6W

-- 28.613 4?.Y3
2U.381 293.725

:lñ*i¡lr*,rr_*
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P,ASgtVå

EIGEN VERTIOGEN

Algernene reserve

Stand per I januari
Resultaat boekjaàr

Stand pêr 31 december

Voonlenlngen

Geleeerveerde gelden voor projecten

Gcreaarveerde gelden voor proiec,ten

Philosophy Group Wageningen Universiteit
E¡les on Animals, project 1

E¡æs on Animals, projeot 2
Bionext, mobiel slacfithuis

KORTLOPENDE SCHULDE}I

Gredlteuren

Crediteuren

Overlgo kortlopende schulden

Beheemrsvlsle effecten 4e kurar{asl, raming
Administratiekosten
Dierenbescfterming
Notariskosten

31-12-2818 31.12-N17
ryâætt-

€€

3.f55.æ3 3.455.507...ryl__
3.155.563 3.¿155.507

3.¿+55.507
-299,944

3.380.540
74.çÆ7

3.r56,563 3,4õ5.507

131.450 0

50.000
23.404
23.046
35.000

131.450 0

5.131 60s

0
0
0
0

8.200
1.800
1.235

0

7.æ3
1.800

0
3.058

11.235 12,.501
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VI TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN ËN LASTEN OVER 2OI8

Baten

Ontvangen legaten en giften

Reestverlng gelden voor projecten

Fhilosophy Group Wageningen Universiteit
Eyæs on Animals, proJect ,l

E¡res onAnimalq project 2
Bionext, mobiel slachthuis

Dirccte en êxtêrne koeten
Prcfect agendavorming
lngeleend werk
Congre'skosten

Bestuurckosten

U itbetaalde vaeatiegelde n
Reis- en verblffiosten
Reiskostenve rgoedingen

Algernene kosten
Kosten webeite
Administrat¡e- en advieskosten
Advieskosten I notariskosten
Publicaties, teksten en redactie
Vakliteratuur
Overige algemene kosten

Opbrenget van vordering€n 6n sffscten
Ongerealiseerd koersresultaat effecten
Beheerprovisie
Rente efectenrekening
Ontvangen dividenden op effecten

2018 2017
iFF*+;sË¡id :*ã*ì

€ €

360 0

$0.000 0
23.404 0
23.046 0
35.000 0

131.¡f50 0

12.508 22.914
10.231 11.616
5.¡t40 0

...q._---..Fi_-*"*.-.-q

28.179 34.530
:-æiæt3ræ

9.523 1.180

-

6.599
493

2.43'l

1.051
129

0

0
2.115
3.058
5.437

35
0

2.749
1.913
1.936

11.832
0

431,-:--
18.861

-107.057
-3l.497

0
27.461

10.645

123.144
-28.850

40
27.164

-112.09it ,t21.498

-12-



2018 2017æ
Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankrente en -kosten

€

108

€

176
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