Jaarplan 2018 Barth-Misset Stichting
Inleiding
Nu de nalatenschap van Else Barth en Henk Misset ook financieel definitief geregeld is, kunnen de
tweeledige activiteiten van de stichting gestart worden. Met het financieren van concrete projecten
verbetert de BMS de leef- en vervoersomstandigheden van vee en met daaraan gerelateerde reflectieprojecten verandert de stichting het denken over vee en de leef- en transportomstandigheden van
dieren in de intensieve veehouderij.
In 2017 zijn denksessies georganiseerd waarbij onder leiding van De Argumentenfabriek een agenda is
opgesteld voor het verbeteren van het welzijn van vee. Mensen die professioneel betrokken zijn bij het
welzijn van vee kwamen samen en maakten de belangrijke opgaven voor verbeteringen inzichtelijk.
Presentatie agenda en lancering fonds
In 2018 presenteert de BMS de agenda die resulteerde uit de denksessies met De Argumentenfabriek.
Zij kiest uit deze agenda een thema dat twee jaar van kracht is en dat focus aanbrengt in de activiteiten
die het BMS-fonds wil financieren. Dit thema dient ook als uitgangspunt voor de reflectie-activiteiten
van de BMS.
De lancering van het fonds vergt voorwerk. Zo moeten criteria voor toekenning van financiële
ondersteuning en richtlijnen voor aanvragers en adviesgroepleden uitgedacht en gedocumenteerd
worden. Een adviesgroep is in 2017 benoemd. In het voorjaar kunnen personen en organisaties
deelnemen aan een eerste aanvraagronde. De adviesgroep maakt daaruit een selectie van aanvragers
die toegelaten worden tot de tweede ronde en adviseert het bestuur in de herfst van 2018 over welke
projecten financiering zouden moeten krijgen. Het bestuur neemt zo snel mogelijk daarna een definitief
besluit over welke projecten in 2018 financiële steun krijgen van de BMS.
Verbinding denken en doen
De BMS zoekt, in lijn met de opvattingen van de stichters, de voortdurende wisselwerking tussen
denken en doen. De presentatie van de agenda en de lancering van het fonds sluiten hier ook op aan: de
bijeenkomst waarop agenda en fonds publiek gemaakt worden, vindt plaats op een locatie waar
verbetering van dierenwelzijn praktijk is. Het fonds maakt op deze bijeenkomst ook het jaarthema
bekend. Dit is gebaseerd op de agenda en zal als richtlijn dienen bij het toekennen van financiële steun
aan projecten. De projecten die gefinancierd worden door het fonds zullen vervolgens onderwerp zijn
van reflectie-activiteiten, waarin kennisdeling, debat en innovatie centraal staan. Het streven van de
BMS is om met deze driedelige doelstelling maatschappelijke impact te hebben en het denken over
dieren een impuls te geven.
Eenheid in opzet, communicatie en organisatie
De BMS zal in de communicatie voortdurend de combinatie van denken en doen, van reflectieactiviteiten die samenhangen met door het fonds gesteunde projecten benadrukken. Het is deze
combinatie die de speciale opdracht is van de BMS en die voor het bereiken van maatschappelijke
verbetering een noodzakelijk voorwaarde vormt. Deze eenheid moet ook zichtbaar zijn in uitingen van
de BMS; activiteiten van de BMS dienen door stakeholders als een geïntegreerd geheel en niet als

afzonderlijke lijnen te kunnen worden ervaren. Die eenheid draagt er naar verwachting ook aan bij dat
met relatief beperkte middelen een zo groot mogelijke verbetering van het welzijn van vee kan worden
bereikt.
Naast de gecombineerde presentatie van de agenda en van het fonds zullen reflectie-activiteiten rond
het jaarthema steeds zoveel mogelijk aansluiten bij het verloop van projecten die vanuit het fonds
worden gefinancierd. Ook zal het netwerk dat zich verzamelt rond het fonds en het netwerk dat
benaderd wordt voor reflectie-activiteiten idealiter steeds meer overlap vertonen.
Het voorjaar staat in het teken van de presentatie van de agenda, de lancering van het fonds en de
eerste aanvraagronde. In het najaar volgt een tweede aanvraagronde, de toekenning van subsidies en
het ontwikkelen en aanbieden van reflectie-activiteiten waarin kennis gedeeld wordt, argumentaties
getoetst en innovaties uitgeprobeerd worden.

