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BESTE
DIERENVRIEND,
Diegenen die mij kennen, weten dat ik mijn mening nooit zal afzwakken, louter en alleen maar om mensen te behagen of om te scoren.
Dat doe ik niet omdat ik met veel te belangrijke dingen bezig ben, namelijk het redden van andere wezens. Neem het me dan ook niet
kwalijk dat ik het even heb over een systeem dat dierenleed in stand houdt, namelijk het gegeven dierenwelzijn. ADC en ik zouden het
onszelf heel makkelijk kunnen maken door helemaal mee te gaan in die dierenwelzijnseis. En toch doen we dat niet.
Het gegeven dierenwelzijn is ooit in het leven geroepen door diegenen die dieren gebruiken. De publieke opinie, die dankzij o.a. media,
veel beter op de hoogte was over wat dieren allemaal moeten ondergaan, eiste verandering. Plots kon men dieren niet meer in alle
anonimiteit misbruiken. Om die publieke opinie tegemoet te komen, zijn diegenen die zichzelf rijker en belangrijker maken door het
gebruik van dieren toen maar tot de conclusie gekomen de mensen wat zoethoudertjes toe te gooien. Een beetje extra speelgoed voor
zo’n aapje aan de KU Leuven of BPRC Rijswijk, een grotere kooi voor zo’n beagle in het MSD lab in Boxmeer of bij Janssen Pharmaceutica
in Beerse, 2 experimenten in plaats van 3 op zo’n konijntje bij WIL Research in Den Bosch...
Dierenorganisaties die de schijn hoog willen houden begaan te zijn met het lot van de dieren, maar eigenlijk enkel en alleen aan persoonlijke profilering en verrijking denken, zijn hier meteen in meegegaan.De dierenwelzijnslobby vindt al die ‘verbeteringen’ fantastisch.
Sorry, maar ADC niet. Wij willen dat men dat aapje, die beagle, dat konijntje met rust laat!
Aan welzijn (hoe verleidelijk dit ook mag klinken) hebben de dieren op termijn niks. Dierenwelzijn geeft dierenbeulen een seal of approval
(een keurmerk) om door te gaan met het misbruiken van dieren. Dieren zijn alleen gebaat bij dierenrechten, het recht op een leven zonder
angst, pijn en gebruik. We praten toch ook niet over vrouwen- of kinderwelzijn, maar terecht over vrouwenrechten en kinderrechten?
En dat proces, is natuurlijk veel moeizamer dan de weg van dierenwelzijn. En als je dan ook nog eens vecht voor de rechten van andere
stemloze wezens, wordt alles nog moeilijker. Maar moeilijk gaat ook. We zijn niet aan deze strijd begonnen met de gedachte dat we de
klus in een-twee-drie zouden klaren.
Dus als ik sommigen onder jullie nu tegen de borst heb gestuit, tja. Voor ADC en mij geen dierenwelzijn, dat interesseert ons geen zier.
Rechten voor dieren is wat wij willen. Niet het recht van dieren om een televisie te bezitten, naar school te gaan, te gaan stemmen, maar
het recht op een waardig bestaan. Niet denken dat we beter dan hen zijn omdat wij oorlogen kunnen voeren, muziek kunnen maken...
Waar halen wij de arrogantie vandaan?
Je niet te snel gewonnen geven, je eis niet afzwakken, waarom zouden we? Als dieren zouden kunnen praten, zouden ze zelf ook geen
grotere kooi vragen om in te bewegen, maar helemaal geen kooi, vrijheid voor al wat leeft.
Danny Flies,
Voorzitter ADC

Foto credit: Willem Bobbink
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DOELSTELLING IDEOLOGIE
De Anti Dierproeven Coalitie (ADC) werd in 2007 opgericht in
zowel Nederland als België en is een belangenorganisatie ten
behoeve van de dieren in laboratoria. Onze belangen zijn de
belangen van honden, muizen, ratten, apen, katten, konijnen,
cavia’s, fretten, hamsters, paarden, varkens, kippen, koeien,
reptielen en vissen. ADC komt op voor hun belangen door
middel van het opzetten van vreedzame protestacties, het
geven van voorlichting en het organiseren van uitgekiende
campagnes.

ADC ziet dieren niet als gebruiksvoorwerpen, maar als
levende wezens die net zoals jij en ik recht hebben op een
leven zonder pijn en angst. Een leven dat het dier zelf kan
inrichten, en een leven dat niet afhankelijk is van de grillen
van dierproefnemers.
Het leven van een dier in een dierproefcentrum druist
rechtstreeks in tegen het belang van het dier.
De dieren worden opgesloten en zullen in de meeste
gevallen gedood worden.
De dieren worden ingezet in de meest uiteenlopende
experimenten.
Dieren kunnen worden opengesneden, verbrand en
vergiftigd.
Organen van de dieren kunnen worden verwijderd of
verminkt, tumoren gekweekt en de dieren kunnen
worden geïnjecteerd met kunstmatig gecreëerde
ziektes.
Botbreuken, kneuzingen en verwondingen kunnen
worden toegebracht.
Hersenfuncties kunnen worden aangetast, schedels
kunnen worden opengezaagd en implantaten kunnen
op de hersenen worden aangesloten.
Depressies kunnen worden gecreëerd en agressie
opgewekt om het gedrag van het dier te bestuderen.
Het dier kan worden geïsoleerd en vastgebonden
worden.
Deze toepassingen worden uitgevoerd op de dieren in
Belgische en Nederlandse dierproefcentra.
De methoden zijn goedgekeurd door de autoriteiten en
commissies.
ADC heeft zichzelf tot doel gesteld om op te komen voor de
belangen van deze dieren. ADC ziet dierproeven als een
donkere pagina in de geschiedenis van de mens.
Omdat dieren geen gebruiksvoorwerpen zijn!

ADC IN DRIE LANDEN ACTIEf
ADC heeft afdelingen in België, Nederland en Engeland.
Elke afdeling werkt zelfstandig en er is geen sprake van een
hoofdkantoor.
In België is ADC een Vereniging Zonder Winstmerk. Vanwege
de tweetaligheid in België is ADC ook bekend onder Coalition
Anti Vivisection (CAV). Anti Vivisection Coalition (AVC) werd in de
zomer van 2013 opgericht in Engeland.

Foto credit: Willem Bobbink
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METHODES
ADC volgt nadrukkelijk de letter van de wet in haar campagnes.
In sommige gevallen wordt deze bewust overtreden met als
doel dierproeven zichtbaar maken of het redden van levens
(zoals het verlossen van beagles uit een proefdierfokkerij in
april 2013). In deze uitzonderlijke gevallen zullen de deelnemers zich melden bij de politie. Het is uiteindelijk de rechter
die bepaalt of de gedane handelingen een heldendaad of
misdaad waren. In dit soort uitzonderlijke situaties wordt een
duidelijke afweging gemaakt, waarbij het belang van de dieren
en het maatschappelijke belang wordt afgewogen.
ADC keurt gewelddadige en intimiderende activiteiten af. Deze
activiteiten beïnvloeden de publieke opinie op een negatieve
manier en zullen niet bijdragen aan een structurele oplossing.
ADC vindt het belangrijk dat acties in goed overleg
plaatsvinden met de lokale autoriteiten. ADC treedt dan ook
regelmatig in overleg. ADC voert ook gesprekken met
bedrijven, instellingen en overheden over dierproeven.
ADC informeert wekelijks tijdens de informatiestands in
verschillende binnensteden.

INfORMATIESTANDS
ADC organiseert elke zaterdag een informatiestand in een
winkelcentrum van een grote stad. Op deze wijze worden
mensen geïnformeerd over dierproeven en kunnen zij de
petitie tekenen. In 2013 werden zo’n 50.000 mensen
in Nederland en 20.000 mensen in België bereikt. Hiervoor werden 70 informatiestands gehouden op 50 dagen.

ACTIES
ADC is de meest actieve organisatie tegen dierproeven in
België en Nederland. In 2013 werden 33 vreedzame demonstraties gehouden bij instellingen en bedrijven tijdens 23
actiedagen. 14 maal was de actie gericht tegen apenexperimenten, 16 maal was de actie gericht tegen honden- en/of
katten- experimenten en 2 maal betrof het dierproeven in het
algemeen. Daarnaast werden 1 maal beagles gered uit een
proefdierfokkerij.

Foto credit: Frank van Wijngaarden
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GEVOERDE ACTIES
2013
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Foto credit: Willem Bobbink

DATUm

HONDEN

14 - 01 - 2013

Dies Natalis Viering
Maastricht

APEN

ANDERS

23 - 01 - 2013

Politieke partijen verbod

04 - 02 - 2013

Dies Natalis
viering KU Leuven

NATIONALE
mEDIA

REGIONALE
mEDIA

Protest bij Mauritius
ambassade
14 - 02 - 2013

Janssen
Pharmaceutica
Hartelust

27 - 02 - 2013
Astra Zeneca

Koning Albert

03 - 04 - 2013

KU Leuven
10 - 04 - 2013

Universiteit Luik
Reddingsactie honden
Erasmus MC

24 - 04 - 2013
09 - 05 - 2013

Jan Rutten Escharen
KU Leuven

05 - 06 - 2013

Europees Burgerinitiatief

19 - 06 - 2013
03 - 07 - 2013

Kadans (Landerd Campus)
Janssen Pharmaceutica

16 - 07 - 2013

Wil Research

14 - 08 - 2013

BPRC

23 - 09 - 2013

Hartelust
Minister Lieten

04 - 10 - 2013

Maastricht universiteit
Universiteit Luik

09 - 10 - 2013

Novio Tech Campus
(Landerd Campus)

23 - 10 - 2013

Landerd Campus
Built to Build
(Landerd Campus)
Kadans (Landerd Campus)

06 - 11 - 2013

Janssen Pharmaceutica
Universiteit Luik
Erasmus MC

27 - 11 - 2013

NIBSC

06 - 12 - 2013
18 - 12 - 2013

Universiteit Luik
Universiteit Leuven

19 - 12 - 2013
TOTAAL ACTIES

17

14

2

TOTAAL 33 ACTIES OP 23 DAGEN

LEGENDA
NEDERLANDSE ACTIE

ENGELSE ACTIE

BELGISCHE ACTIE

IN DE MEDIA GEWEEST
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APENCAmPAGNE 2013/2014
ADC voert sinds 2007 campagne voor stopzetting van apenexperimenten en vrijlating van de dieren.

BIOmEDICAL PRImATE RESEARCH CENTER
(BPRC) - APEN
In de zomer werd opnieuw met het ‘Gandhi-spandoek’ actiegevoerd voor de ingang van het laboratorium. Doel was om de
aandacht te vestigen op de apenexperimenten. De actie kreeg
veel regionale en ook landelijke aandacht. Er deden zo’n 150
mensen mee aan de actie.

ERASmUS mC - APEN

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
(KUL) - APEN
De campagne tegen de KUL in Leuven, België, is een zeer
belangrijke. Zo werd er in 2013 zogenaamde ‘cocaïne’
aangeboden aan voorbijgangers in het winkelhart van Leuven.
Onder toeziend oog van regionale en landelijke media. Doel
was om de cocaïne-experimenten op apen te ontmaskeren.
Sinds september 2013 voert ADC overleg met de KUL. Doel van
het overleg is om apenexperimenten gefaseerd te stoppen en
de apen vrij te krijgen.

ADC voerde in 2013 vreedzaam actie bij de ingang van het
Erasmus MC. Op Wereldproefdierendag werd met 175 mensen
actiegevoerd. Twee spandoeken van 100 meter elk werden
vastgehouden. Op de spandoeken staan teksten van
Mahatma Gandhi tegen dierproeven. De actie kreeg veel
regionale media-aandacht.
ADC heeft meer dan 50.000 handtekeningen verzameld en
gaat deze in 2014 aanbieden aan het bestuur van het Erasmus
MC. Er werd een speciale website voor opgezet:
www.alledierenvrij.org
Tijdens een Algemeen Overleg Dierproeven in de Tweede
Kamer werd een kort gesprek gevoerd met de directeur van
het Erasmus MC. Haar werd wederom verzocht een rondleiding
te geven, zodat ADC met eigen ogen de conditie van de dieren
kon zien. Slechts één radioverslaggever heeft toegang gekregen tot het proefdiergedeelte.
Op 27 november 2013 plaatst ADC 100 kruizen op het
Binnenwegplein in Rotterdam. Doel van de actie is om de
aandacht opnieuw te vestigen op het gebruik van apen in
experimenten.
Het Erasmus MC gebruikte in 2011 maar liefst 91 apen in
experimenten.

HARTELUST BV - APENHANDEL
In Tilburg is een van de grootste handelaren in apen gevestigd.
ADC voert al jarenlang campagne tegen deze handelaar.

KAROLINSKA INSTITUTET - APEN
Onze Zweedse collega’s van Animal Rights Alliance voeren
campagne voor stopzetting apenexperimenten en voor de
vrijheid van de dieren. In september organiseerden zij een
grote optocht en ADC-Campagneleider Robert Molenaar was
hierbij uitgenodigd om een lezing te houden. Hij gaf ook een
workshop om de campagne te ondersteunen.

8BELEIDSPLAN

KONINKLIjKE NEDERLANDSE AKADEmIE VAN
WETENSCHAPPEN (KNAW) - APEN
Het KNAW voert ook experimenten op apen uit. ADC heeft
meerdere informatieverzoeken ingediend (WOB) om meer
duidelijkheid te krijgen over deze experimenten. ADC zal een
campagne opstarten om het leed van de apen zichtbaar te
maken en om de apenexperimenten te stoppen.

mAURITIUS - APENHANDEL
Noveprim exporteert jaarlijks vele duizenden apen naar
laboratoria, waaronder Engeland. Noveprim is gedeeltelijk
eigendom van het proefdiercentrum Covance en van de CIEL
Groep. Op Mauritius worden apen in het wild gevangen en in
fokprogramma’s gestopt. Deze apen worden gevangen op de
suikerplantages, die onderdeel zijn van de CIEL Groep. AVC eist
van de CIEL Groep om dit niet meer toe te laten. ADC staat AVC
bij met raad en daad. ADC organiseerde ook een protestactie
bij de ambassade van Mauritius.

NATIONAL INSTITUTE fOR BIOLOGICAL
STANDARDS & CONTROL (NIBSC) - APEN

RIjKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEzONDHEID
EN mILIEU (RIVM) - APEN
Het RIVM voerde in het verleden ook apenexperimenten uit.
ADC zal met informatieverzoeken (WOB) de vinger aan de pols
houden.

BAmBINI’S ITALIë - APEN
ADC is in 2013 begonnen met het financieel ondersteunen van
de Bambini’s. De Bambini’s zijn 12 ex-laboratoriumapen die
opgevangen worden door een opvangcentrum in Italië. Ook in
2014 zal ADC de Bambini’s financieel steunen.

Het NIBSC is een laboratorium nabij Londen, waar apen gebruikt worden in experimenten. In december 2013 voerde AVC
een eerste actie bij het laboratorium. Doel van de actie was om
de aandacht te vestigen op het apenleed en om apen vrij te
krijgen. ADC was met een delegatie aanwezig.

Foto credit: Dennis Oosterbaan
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HONDENCAmPAGNE 2013/2014
ASTRA zENECA - BEAGLES
In Zweden werd een beaglefokkerij van Astra Zeneca gesloten.
Onze Zweedse collega’s van de Animal Rights Alliance riepen
op om actie te voeren bij Astra Zeneca. Doel was om de
beagles te redden zodat ze niet verhandeld zouden worden
naar laboratoria. ADC voerde actie bij het Astra Zeneca kantoor
in Zoetermeer en haalde hiermee regionale en landelijke
media. Een aantal beagles werd uitgeplaatst. Helaas werden
de meeste honden toch gebruikt in experimenten.

B&K BEAGLEfOKKERIJ
B&K is een internationaal opererende proefdierfokker. In
Engeland is B&K voornemens om een beaglefokkerij op te
starten. AVC haalde meer dan 40.000 handtekeningen op om
druk uit te oefenen op de lokale autoriteiten. In 2011 was B&K
ook al voornemens om de beaglefokkerij op te starten. Deze
werd toen tegengehouden, mede door toedoen van Hoofd AVC,
Luke Steele. In 2013 kreeg B&K opnieuw geen toestemming!

jANSSEN PHARmACEUTICA - BEAGLES
In Beerse, België, is het proefdiercentrum van
Janssen Pharmaceutica gevestigd. ADC kreeg regionale en
landelijk aandacht voor de acties bij het laboratorium.

LANDERD CAmPUS KENNEL
Op het dierproefcentrum Landerd Campus bevinden zich lege
kennels voor honden. ADC roept de eigenaar van het proefdiercentrum, Kadans, op om de kennels af te breken. ADC
wil voorkomen dat er opnieuw honden gebruikt gaan worden.
Kadans schuift elke verantwoordelijkheid af en legt deze bij de
potentiele huurder. ADC is een petitie gestart met als doel om
25.000 handtekeningen aan te bieden. Er is een specifieke
website voor opgericht: www.stoplanderdcampus.nl.
ADC heeft in 2013 meerdere malen actie gevoerd voor het
afbreken van de hondenkennels op de Landerd Campus.

mAASTRICHT UNIVERSITEIT - HONDEN
ADC voerde meerdere malen met 50 mensen actie bij het
proefdiercentrum. Er was regionale aandacht voor onze actie.
De universiteit is voornemens om een nieuw proefdiercentrum
te bouwen in de aankomende jaren. ADC volgt dit op de voet.

mSD BEAGLES
Op 9 april 2013 redden 5 ADC-vrijwilligers 6 beagles uit
een laboratoriumruimte van MSD in Escharen. Op deze
locatie zitten tientallen honden die gebruikt gaan worden in
experimenten op de MSD-locatie in Boxmeer. Presentatrice
Tess Milne filmde de reddingsactie en deze werd uitgezonden
in het televisieprogramma Veronica’s Nachtwacht. De 5
ADC’ers meldden zich de volgende dag bij het politiebureau.
De rechtszaak werd uitgesteld vanwege de enorme animo.
Meer dan 150 mensen zouden deelnemen aan de protestactie
voor het gerechtsgebouw en zouden de zaak willen volgen. De
zaak zal nu plaats vinden in een grotere ruimte en met een
meervoudige kamer.
ADC voerde meerdere malen actie bij de MSD-locatie in
Escharen. 175 mensen liepen op Hemelvaartsdag door het
dorp om de reddingsactie te vieren en aandacht te schenken
aan de honden die zijn achtergebleven.

UNIVERSITEIT LUIK - BEAGLES
Met 150 mensen werden 100 kruizen gezet in het centrum
van Luik. Er was regionale en landelijke aandacht voor de
actie. In december werd een wake gehouden voor de gestorven
proefdieren.
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UGENT - BEAGLES
ADC heeft zich in 2013 d.m.v. acties op de hondenexperimenten aan de universiteit van Gent gericht.

WIL RESEARCH - BEAGLES
In Den Bosch is een contractresearchorganisatie gevestigd.
Wil Research voert in opdracht van derden experimenten op
dieren uit. Zo worden er jaarlijks gemiddeld 150 honden in
giftigheidsexperimenten gebruikt. ADC voerde met zo’n 80
mensen actie bij het proefdiercentrum. De regionale media
besteedde aandacht aan de actie.

KATTENCAmPAGNE
2013/2014
UNIVERSITEIT LUIK - KATTEN
Foto credit: Dennis Oosterbaan

Met 150 mensen werden 100 kruizen gezet in het centrum
van Luik. Er was regionale en landelijke aandacht voor de
actie. In december werd een wake gehouden voor de gestorven
proefdieren.

Foto credit: Willem Bobbink
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ANDERE ACTIVITEITEN 2013/2014
EUROPEES BURGERINITIATIEf TEGEN
DIERPROEVEN
ADC levert twee ‘comitéleden’ voor het Europees
Burgerinitiatief tegen dierproeven. Daarnaast zit ook ADC’s
wetenschappelijk adviseur, Dr. André Menache, in het comité.
Met het Europese Burgerinitiatief tegen dierproeven, waarbij
voor 1 november meer dan 1 miljoen handtekeningen werden
opgehaald, eist het comité dat dierproeven gestopt worden.
Het Europese Burgerinitiatief tegen dierproeven wordt
behandeld door de Europese Commissie, dankzij de massale
support.
ADC organiseerde een publieksactie in Alkmaar waarvoor
regionale aandacht was. Doel van de actie was om het
Europees Burgerinitiatief onder de aandacht van de mensen te
brengen.

GESPREKKEN
In februari voerde ADC een belangrijke meeting met de directie
van de Radboud Universiteit over de stopzetting van apenexperimenten en uitplaatsing van de dieren.
In september en november voerde ADC belangrijke gesprekken
met de Katholieke Universiteit Leuven over de stopzetting van
apenexperimenten en uitplaatsing van de dieren.
ADC voerde meerdere gesprekken met het Ministerie
van Volksgezondheid in België over een verbod op apenexperimenten en het ondersteunen van dierproefvrije
technieken.

Foto credit: Willem Bobbink

OPVANG PROEfDIEREN
ADC heeft in 2013 meerdere honden en katten opgevangen.
Deze dieren waren afkomstig uit proefdiercentra. Alle dieren
werden gesocialiseerd en uitgeplaatst bij gastgezinnen. De
dieren maken het goed.

INfORmATIE VERzOEKEN
Vele dierproeven vinden nog steeds achter gesloten deuren
plaats. Via informatieverzoeken (WOB) bij de overheid en
instellingen, tracht ADC meer informatie in te winnen over de
experimenten. Deze informatie kan dan weer als basis dienen
om dierproeven onder de aandacht van de mensen en de
media te brengen.
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ADC voerde meerdere gesprekken met Minister Lieten
(verantwoordelijk voor wetenschapsbeleid Vlaanderen) over het
stopzetten van de subsidiestromen naar dierproeven.

mEDIA
De in het oog springende acties van ADC leverde vele persmomenten op. In Nederland besteedden o.a. de volgende
media aandacht aan dierproeven en ADC: Spits, Metro, AD,
ANP, Telegraaf, Veronica, 3FM, Powned, Noord-Hollands
Dagblad, BN de Stem, Gelderlander, Brabants Dagblad,
Omroep Brabant, TV Rijnmond, Omroep West, Omroep
Zeeland, Omroep Tilburg, Den Haag FM, FunX, Arena Lokaal,
Hart voor Dieren, Vroege Vogels, Me & My dog, Maastricht TV,
N24Actueel, Piepvandaag.nl, de Omroeper.
In België: Het Nieuwsblad, De Morgen, De Gentenaar, Gazet
van Antwerpen, Het Laatste Nieuws, Belga persagentschap,
VRT, VTM, ROB tv, de Tijd, Het Belang van Limburg,
Radio 1 en 2.

SOCIALE mEDIA BEREIK
De ADC facebookpagina heeft momenteel 20.617 vrienden.
De populairste posting: Op 10 juli 2013 had een posting over
beagle-experimenten in Den Bosch een bereik van 132,736
mensen. De posting kreeg 509 likes, 567 reacties en werd
2.267 keer gedeeld.
ADC groeit gestaag op Facebook: elke dag volgen 50 nieuwe
mensen de ADC postings met een maandelijks gemiddelde
rond de 1500/1600.
De Franstalige facebookpagina heeft momenteel 3.962
vrienden. De net opgerichte Engelstalige facebookpagina heeft
momenteel 5.750 vrienden.
De Nederlandstalige nieuwsbrief verschijnt 17 maal per jaar
digitaal en wordt verstuurd naar meer dan 10.000 mensen.

Foto credit: Willem Bobbink
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ADC SUCCESSEN 2007 - 2013
2007

Start campagne Anti Dierproeven Coalitie

2008

Gemeente Venray trekt plannen bouw dierproefcentrum Sciencelink in.

2008

De Belgische minister Onkelinx verbiedt tabaksexperimenten op dieren. Dit resulteert in de sluiting
van het proefdiercentrum van Philip Morris in Leuven.

2009

In februari beslist de regering van Nepal om alle
wildvangst en export van apen te verbieden.

2009

5 apen afkomstig van de Universiteit van Namen
worden uitgeplaatst bij Stichting Aap. De universiteit
stopt met experimenten op apen.

2010

De universiteit van Groningen stopt met experimenten
op katten. Het Universitair medisch Centrum Leiden
laat ADC weten ook met kattenexperimenten te
stoppen.

2011

5 apen, afkomstig van de Universiteit van Utrecht,
worden uitgeplaatst bij Stichting Aap. De Universiteit
stopt met invasieve apenexperimenten.

2011

Maar liefst 73 apen, afkomstig van farmaceut MSD uit
Oss, worden uitgeplaatst en gaan naar Stichting Aap.

2012

TNO, een belangrijke speler op gebied van dierproeven
in Nederland, stopt met apenexperimenten.

2013

De Radboud Universiteit Nijmegen kondigt aan in
2014 te stoppen met apenexperimenten.

2013

In een ‘open rescue’ worden 6 beagles gered uit een
proefdierfaciliteit in Escharen.

2013

Onder druk van ADC wordt voor het eerst een aapje
afgestaan door de Radboud Universiteit.

2013

Beaglefokker B&K krijgt geen toestemming om een
fokkerij te openen in Yorkshire, Engeland. AVC haalde
meer dan 40.000 handtekeningen op tegen de
fokkerij.

2013

De KU. Leuven stopt met cocaïne experimenten op
apen. Vier apen gaan naar Stichting Aap.
(ADC voert nog steeds campagne voor volledige
stopzetting apenexperimenten).
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PLANNEN VOOR
2014

VRIJWILLIGERS

Voor 2014 zullen de apen-, honden- en kattencampagnes voorgezet en uitgebreid worden. ADC streeft naar stopzetting van
deze experimenten en vrijlating van de opgesloten proefdieren.

ADC biedt dierenvrienden een platform om op te komen voor
de dieren in laboratoria. ADC staat open voor dierenvrienden
die mee willen doen aan een protestactie.

Ook streeft ADC ernaar om in 2014 64 informatiestands in
Nederland te organiseren, zodat 64.000 mensen geïnformeerd
worden over het gebruik van proefdieren in laboratoria.
In België zal het aantal informatiestands toenemen van 20
naar 50 informatiestands. Hiermee worden 50.000 mensen
bereikt. In totaal zullen in 2014 44.000 extra mensen bereikt
worden.

We vragen van onze vrijwilligers enthousiasme en inzet. ADC
ziet haar vrijwilligers als vertegenwoordigers van de dieren in
laboratoria. ADC vraagt dat ook dat zij zich representatief opstellen en zich vrijwaarden van gewelddadige en intimiderende
activiteiten.

Het Europees Burgerinitiatief tegen dierproeven zal behandeld worden door de Europese Commissie. ADC zal hier een
belangrijke rol in spelen.
ADC zal naast activiteiten in Nederland en België ook een
belangrijke ondersteunende rol voor onze zusterorganisatie in
Engeland blijven spelen.

ACTUEEL

ADC is trots op haar vrijwilligers. De vrijwilligers zijn het hart
van de Anti Dierproeven Coalitie. We willen op deze plek
iedereen bedanken die zich belangeloos inzet voor de dieren in
laboratoria.
ADC is niet leeftijdgebonden en bevat vrijwilligers uit alle leeftijdscategorieën.
ADC is een organisatie die constant in beweging is. ADC verfijnt
haar actiemethoden om de campagnes zo succesvol mogelijk
te laten verlopen. Er wordt dan ook van haar vrijwilligers verwacht dat zij zich flexibel opstellen en meegroeien met ADC.

ADC houdt de actualiteit in het oog en zal op dossiers springen
waar nodig. Gerichte informatie en/of beeldmateriaal van
dierenleed in laboratoria kan ons doen besluiten om een nieuwe campagne op te starten.

Foto credit: Frank van Wijngaarden
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fINANCIëN
ADC is een vrijwilligersorganisatie met een vrijwilligerskantoor
in Amsterdam. ADC is hard op weg om door te groeien naar een
structuur waar een klein aantal mensen een werkvergoeding
ontvangen, waardoor ADC meer activiteiten kan ontplooien
en zich verder kan professionaliseren. Het coördineren van
alle activiteiten gebeurt op dit moment door een klein aantal
mensen, die parttime/fulltime betrekkingen hebben in het
bedrijfsleven. Sinds januari 2013 is de campagneleider van
ADC in dienst getreden bij de Stichting. Hij ontvangt hiervoor
1409 euro netto. Één vrijwilliger ontvangt een maandelijkse
vrijwilligersbijdrage van 125 euro.
Er is geen sprake van een beloningsbeleid in de vorm van
bonussen of iets van die strekking.
ADC is afhankelijk van haar donateurs. De groei van ADC qua
structuur valt of staat met de groei van het aantal donateurs.
Opnieuw wordt er een beroep gedaan op onze vrijwilligers om
donateurs te werven. ADC besteedt geen geld aan advertenties
en reclames, of aan het uitbesteden van het werven van
donateurs aan derden.

v.l.n.r
DANNY FLIES, LUKE STEELE,
ROBERT MOLENAAR

GEGEVENS ADC BESTUUR STICHTING
Stichting ADC (Anti Dierproeven Coalitie)
Meeuwenlaan 41, 1021 HS Amsterdam
Stichting ADC staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel
onder nummer 32145620.

ADC

Voorzitter Annick Rousseau
Christiaan Breedveld
Penningmeester Willem Jan Bobbink

Stichting ADC is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Fiscaal nummer: 8203 40 571
Sinds 01-01-2010 zijn giften, gedaan aan de Stichting ADC,
aftrekbaar van het belastbaar inkomen.
Incassant ID NL15ZZZ321456200000

Oprichters ADC:
Danny Flies, Annick Rousseau en Robert Molenaar

ADC is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00
op het nummer: 020-7895498.

Hoofd CAV:
Nadine Lucas

Per e-mail: info@stopdierproeven.org

Hoofd AVC:
Luke Steele

Anti Dierproeven Coalitie VZW
Postbus 34, 2880 Bornem België
Mobiel: 0479/85 15 19
Per e-mail: info@stopdierproeven.org
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Campagneleider ADC:
Robert Molenaar

ADC NEDERLAND
& BELGIë ONLINE
www.stopdierproeven.org
www.facebook.com/antidierproeven
www.alledierenvrij.org
www.stoplanderdcampus.nl
www.twitter.com/antidierproeven

CAV BELGIë ONLINE

www.contrevivisection.org
www.facebook.com/antivivisection

AVC UK ONLINE

www.stopvivisection.org.uk
www.facebook.com/antivivisectioncoalition

Foto credit: Dennis Oosterbaan
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