
FINANCIEEL  

VERSLAG 2014 
Dit financieel verslag heeft betrekking op de geconsolideerde jaarrekening van Dierenartsen Zonder Grenzen voor 
alle activiteiten tussen 1 januari en 31 december 2014. De jaarrekening werd gecontroleerd en gecertificeerd door 
onze bedrijfsrevisor KPMG Vias. Ze kan geraadpleegd worden via de site van de Nationale Bank van België 
(www.nbb.be).  

INKOMSTEN 

Voor Dierenartsen Zonder Grenzen zijn giften essentieel om 
zijn doelstellingen te bereiken. In 2014 werd er voor € 924.325 
aan fondsen ingezameld (tegenover € 911.521 in 2013 en € 
880.944 in 2012). Dit vertegenwoordigt slechts 11% van de 
inkomsten van Dierenartsen Zonder Grenzen, maar 
samengeteld bieden deze kleine bedragen de mogelijkheid om 
via cofinanciering aanzienlijke subsidies te verkrijgen, zowel op 
Belgisch als op internationaal niveau.  

Op institutioneel niveau kunnen wij al vele jaren rekenen op 
de steun van verschillende overheden. Onze belangrijkste 
geldschieters zijn de Belgische overheid (€ 1.759.285 van 
DGD en € 1.822.871 van het Belgisch Fonds voor Voedselze-
kerheid – of een totaal van € 3.582.156 in 2014), de Verenigde 
Naties (€ 1.282.909), de Zwitserse Ontwikkelingssamenwerk-
ing (€ 645.230) en USAID (€ 521.149). Samen zijn ze goed 
voor 71% van de inkomsten van de organisatie. De ver-
scheidenheid van onze geldschieters verleent ons een vorm 
van onafhankelijkheid als ngo.  

 

UITGAVEN 

De uitvoering van onze programma’s is goed voor € 7.559.561, 
hetzij 86% van de uitgaven in 2014. De resterende uitgaven 
houden verband met de werkingskosten van de hoofdzetel in 
Brussel en de kosten van fondsenwerving, informatie en sensi-
bilisering. In 2014 hebben we uitzonderlijke herstruc-
tureringsmaatregelen moeten nemen om het hoofd te kunnen 
bieden aan het dalend aantal ontwikkelingsprogramma’s sinds 
2013. 

In 2013 en 2014 is de programmafinanciering van de organisa-
tie gedaald met 30 % respectievelijk 11 %. Herstructurering 
was nodig om ons beheerapparaat aan te passen aan de huidige 
grootte van de programma’s. We hebben onze kleinste regio’s 
– Centraal- en Oost-Afrika – gefusioneerd om de kosten van 
een regionaal kantoor uit te sparen. Op de hoofdzetel werden 
de beheerskosten verminderd door 4 werknemers te ontslaan. 

De uitzonderlijke uitgaven voor herstructurering (€ 314.245) 
die in onze jaarrekening voorkomen, hebben betrekking op de 
eenmalige kosten voor het sluiten van onze werking in Zuid-
Soedan en Kenia. De programma’s in deze landen werden 
vooral afgesloten omdat we enkel meer kortetermijnfinanci-
ering kregen, wat een te groot risico op financieel vlak inhoudt. 
De niet-gelieerde fondsen van Dierenartsen Zonder Grenzen 
zijn immers beperkt en kunnen dergelijke risico’s niet dragen. 

Het zijn deze uitzonderlijke herstructureringsuitgaven die het 
tekort van 2014 verklaren. Het operationele resultaat van de 
ngo toont namelijk een overschot van € 199.534. 

Bovendien beïnvloedt het uitvoeren van financiering en pro-
gramma’s in buitenlandse valuta elk jaar het financiële resultaat 
van de organisatie. Dierenartsen Zonder Grenzen heeft 
verschillende maatregelen genomen om dit wisselkoersrisico te 
beperken, in die mate dat normaalgezien winsten en verliezen 
op de wisselkoers elkaar wederzijds zouden moeten compens-
eren. Maar in 2014 waren de wisselkoersschommelingen 
zwaarder dan normaal en hebben ze het positieve operationele 
resultaat van de organisatie volledig teniet gedaan. 

Zo vertoont het eindresultaat van het boekjaar 2014 een tekort 
van € 316.883, terwijl in het initiële budget een overschot 
voorzien was van € 40.237. 

UITGAVEN  

	
ACTIVITEITEN VAN 

PROGRAMMA’S (86%) 



 

BALANS 

Het balanstotaal bedraagt € 12.305.314. Het wordt gekenmerkt 
door aanzienlijke subsidieschuldvorderingen en overgedragen 
subsidies. De boekhoudregels vereisen dat het volledige bedrag 
van de meerjarige financieringscontracten wordt geboekt, wat 
de aanzienlijke bedragen verklaart aan vorderingen aan de 
actiefzijde en in overlopende rekeningen aan de passiefzijde 
(het deel van de subsidies dat nog niet werd verkregen en ge-
bruikt voor projecten). 

Het deficit van 2014 komt bovenop het deficit van 2013 (€ 
778.502) en vermindert het sociaal fonds van de organisatie, 
dat zo negatief uitkomt (€ 122.525). Na de afnemende financi-
ering in 2013 en 2014, zijn de perspectieven voor 2015 en 
2016 voorzichtig positief, met het ondertekenen van nieuwe 
meerjaarlijkse financieringen, waaronder een financiering voor 
5 jaar van het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid voor 
Tanzania en 3 nieuwe meerjarencontracten in West-Afrika van 
de Britse regering (DFID), de Amerikaanse regering (USAID) 
en de Zwitserse Ontwikkelingssamenwerking. 

Het bestuur is van mening dat de genomen corrigerende 
maatregelen en de ondertekende financiële contracten voor de 
komende jaren en het gebruik van boekhoudkundige evalu-
atieregels een perspectief van continuïteit voor de organisatie 
ondersteunen. De verwachte overschotten voor 2015 en 2016 
zullen de organisatie beetje bij beetje toestaan om haar reserves 
opnieuw op te bouwen. 

COFINANCIERING EN EIGEN FONDSEN   

Om de eigen fondsen aan te vullen en het deel van het budget 
te dekken dat niet gefinancierd wordt door onze voornaamste 
geldschieters (tot 20% en 10% gemiddeld), implementeert Di-
erenartsen Zonder Grenzen een institutionele cofinanci-
eringsstrategie. In 2014 was het resultaat hiervan een totale co-
financiering van € 542.978 (€ 583.302 in 2013 en € 582.509 in 
2012). De zoektocht naar cofinanciering blijft een groot 
aandachtspunt voor de toekomst.  

 

 

 

 

CASH-FLOW  

Dierenartsen Zonder Grenzen waakt erover om voldoende 
liquide middelen ter beschikking te hebben, om tegemoet te 
komen aan zijn kortetermijnverplichtingen. De vereniging 
monitort de rigoureuze uitvoering van haar contracten om zo 
tijdig rapporten te kunnen voorzien voor de institutionele 
fondsenverstrekkers en betalingsvertragingen te verminderen. 
Door het financieringsbeleid van de institutionele geldschieters 
en de tijdframes van betaling, kan het voorvallen dat we het 
geld pas ontvangen nadat het reeds is uitgegeven. De vereni-
ging moet dus in staat zijn om geld voor te schieten. De raad 
van bestuur heeft in 2013 leningen toegestaan bij de bank tot 
15% (straight loans en lopende kredieten), wat overeenkomt 
met de gemiddelde historische nood aan krediet van de organi-
satie. De voorspelde behoefte aan cash-flow was voor begin 
2014 uitzonderlijk hoog, maar nadien keerden de kredietlijnen 
terug op normaal niveau – tussen 10 en 15%. 

GEREALISEERDE VOORUITGANG EN UITDAGIN-
GEN   

Ondanks het negatieve resultaat van het financiële jaar 2014, 
heeft dit jaar toch grote vooruitgang geboekt in termen van 
financieel en administratief management: 

 Periodieke afsluitingen (per trimester, halfjaarlijks) 
met een tussentijdse financiële stand van zaken en 
een voorlopige afsluiting van het jaareinde; 

 Voorzichtige budgettering gebaseerd op de realiteiten 
in het veld, bevestigd door de regio’s zelf en elk tri-
mester herzieningen; 

 De reactiviteit van de organisatie om de budgetten 
continu te optimaliseren; 

 Een overeenkomst over de principes voor de fi-
nanciële duurzaamheid van de organisatie (bijvoor-
beeld een doel voor de toename in reserves). 

Onze uitdagingen blijven zich bevinden op het niveau van 
managementtools (budgettools, software voor boekhouding) 
en een gedeeld begrip van onze budgetrealisatie op het terrein. 
Andere voorzorgsmaatregelen tegen het risico van schom-
melende wisselkoersen worden eveneens bestudeerd. Naast 
het voortdurend verbeteren van onze interne controle, maken 
deze uitdagingen deel uit van de hoofdprioriteiten van de or-
ganisatie.  



  

	

BALANS 
  

 
  ACTIVA 2014 2013 

Vaste activa 798.254 748.604 
Immateriële vaste activa 251.203 201.882 
Materiële vaste activa 486.859 493.192 
Materiële vaste activa  60.192 53.530 
Vlottende activa 11.507.061 9.695.833 
Vorderingen op meer dan één jaar 4.262.518 3.475.542 
Vorderingen op ten hoogste één jaar 6.351.702 4.850.857 
Liquide middelen 823.571 1.220.218 
Overlopende rekeningen 69.270 149.216 

TOTAAL VAN DE ACTIVA 12.305.314 10.444.437 

 
  

 
  PASSIVA 2014 2013 

Eigen vermogen -122.525 223.419 
Permanente middelen 959.268 959.268 
Overgedragen resultaat -1.441.806 -1.124.923 
Kapitaalsubsidies 360.014 389.074 
Voorzieningen 224.007 201.978 
Schulden 12.203.831 10.019.040 
Schulden op meer dan één jaar 0 0 
Schulden op ten hoogste één jaar 2.050.241 2.408.583 
Overlopende rekeningen 10.153.591 7.610.457 

TOTAAL VAN DE PASSIVA 12.305.314 10.444.437 

 
   

RESULTATENREKENING 
   

  2014 2013 
Bedrijfsopbrengsten 8.310.160 9.237.656 
Bedrijfskosten -8.110.625 -9.778.745 
Bedrijfsresultaat 199.535 -541.089 
Financiële opbrengsten 117.676 179.995 
Financiële kosten -330.022 -293.055 
Courant resultaat -12.811 -654.149 
Uitzonderlijke opbrengsten 10.172 35.875 
Uitzonderlijke kosten -314.245 -160.229 

Resultaat van het boekjaar -316.883 -778.503 
 



ADDENDUM profiel van de organisatie, bestuur en kwaliteit, respect voor het milieu 

PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 
Wie zijn we en hoe zijn we gestructureerd? 

Dierenartsen Zonder Grenzen is een vzw naar Belgisch recht die in 1990 op-
gericht werd door een kleine groep van dierenartsen. Ze wilden hun kennis en 
ervaring ten dienste stellen van de kansarme bevolking in het Zuiden die 
afhankelijk is van de veeteelt. De oprichtingsstatuten werden gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad van 22 februari 1990 met als nummer 3020. Ze werden 
het laatste bijgewerkt door de algemene vergadering op 16 april 2005 en 
gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 5 september 2005, 
met als nummer 05125517. Het ondernemingsnummer van Dierenartsen 
Zonder Grenzen is 0442.168.263. De organisatie werd als ngo erkend op 13 
november 1997, en daarna op 14 april 2007 als ‘programma-ngo’ voor een 
periode van 10 jaar door de Belgische federale dienst voor Ontwikkelings-
samenwerking.  
 
De organisatie groeide gestaag tot 2012. In 2013 en 2014 volgde een afname 
van de groei die - zoals hierboven uitgelegd - heeft geleid tot herstruc-
tureringsmaatregelen op de hoofdzetel en het terrein, zoals het sluiten van 
onze werking in Zuid-Soedan en Kenia, en het samenvoegen van de regionale 
kantoren van Centraal- en Oost-Afrika om de kosten te drukken. 
 
In 2014 werkten 10 coöperanten (waarvan meer dan de helft met een Afri-
kaanse afkomst) aan de zijde van onze lokale partnerorganisaties in het kader 
van hun capaciteitsversterking. Een junior assistente, gefinancierd door de 
Belgische Ontwikkelingssamenwerking (BTC), versterkte ons lokaal team in 
Karamoja (Noord-Oeganda). 
 
Eind 2014 telt de hoofdzetel in totaal 13 medewerkers (9 vrouwen en 4 man-
nen), ofwel 11,9 voltijds equivalenten. Doorheen het jaar was er één halftijdse 
intrede en verlieten vijf personen de organisatie in het kader van de herstruc-
turering. Meer dan de helft van het personeel bevindt zich in de leeftijdscate-
gorie van 26-35 jaar. De organisatie moedigt permanente professionele vorm-
ing aan. Details over de sociale balans van Dierenartsen Zonder Grenzen zijn 
te vinden op de website ngo-openboek.be of op de site van de Nationale Bank 
van België, www.nbb.be.   
 
Dierenartsen Zonder Grenzen is medeoprichter van het netwerk Vétérinaires 
Sans Frontières International, dat bestaat uit tien onafhankelijke organisaties 
uit Oostenrijk, Canada, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje, 
Zwitserland en Portugal: www.vsfe.org.    
 
De organisatie is lid van de 4 koepels/federaties van Belgische ngo’s (11.11.11, 
CNCD, ngo-federatie, Acodev). Daarnaast is Dierenartsen Zonder Grenzen 
ook actief lid van verschillende platformen en coalities: 

 Belgian platform on tropical animal health and production (be-
troplive, www.be-troplive.be)   

 Coalition of European lobbies for Eastern African pastoralism 
(Celep, www.celep.info).   

 Coalitie tegen de honger (www.coalitietegendehonger.be)   
 Plate-forme souveraineté alimentaire (www.pfsa.be)    

 
BESTUUR 
Wie beslist en wie wordt erbij betrokken? 
 
Dierenartsen Zonder Grenzen telt vier beslissingsniveaus: de algemene verga-
dering als hoogste orgaan, de raad van bestuur, de algemene directeur (bi-
jgestaan door de financiële directrice) en de regionale directeurs. 

De algemene ledenvergadering (AV) van Dierenartsen Zonder Grenzen is 
in 2014 samengesteld uit 30 personen die een jaarlijkse bijdrage betalen. De 
statutaire AV wordt een keer per jaar gehouden. Ze bekrachtigt het strategisch 
kader, de jaarbudgetten en de verantwoording van de rekeningen (activiteiten-
verslag en financieel verslag) aan alle betrokken partijen van de organisatie, en 
benoemt de bestuursleden en de bedrijfsrevisor. Ze waakt erover dat de strat-
egische plannen overeenstemmen met de visie, de missie en de waarden van 
de organisatie. 

Na de AV van 2014, die 2 ontslagnames bekrachtigde, bestaat de raad van 
bestuur (RvB) uit 7 onafhankelijke personen die op vrijwillige basis hun man-
daat uitoefenen (zie bestuursledenlijst op de volgende pagina). De raad komt 
gemiddeld 6 keer per jaar bijeen. De RvB wordt door de AV gemachtigd om 
de strategische langetermijnplannen van de organisatie op te stellen. In 2014 
was de raad betrokken bij het opvolgen van het financiële beheer en de her-
structurering van de organisatie, en heeft het zich geïnformeerd over de grote 
tendensen in de internationale samenwerking met Jean Bossuyt, voorzitter van 
ngo-federatie. De RvB verzekert de opvolging en evalueert de resultaten van 
de organisatie in zijn geheel, het risicobeheer en de efficiëntie in het bereiken 

van strategische doelen. De RvB stelt de algemene directeur aan en volgt diens 
resultaten op. 

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor het beheer en het bestuur 
van de organisatie in overeenstemming met de Belgische en internationale 
wetgeving en met de procedures van de verschillende fondsenverstrekkers, in 
lijn met de strategie die goedgekeurd werd door de raad van bestuur. Hij waakt 
erover dat de algemene strategie correct vertaald wordt in operationele plan-
nen op het niveau van de drie interventieregio’s (West-Afrika, Grote Meren en 
België/Europa) en dat de organisatie over de nodige menselijke en financiële 
middelen beschikt om haar doelstellingen te bereiken. De directeur fungeert 
ook als vertegenwoordiger naar andere betrokken partijen.  

De financiële directrice wordt door de algemeen directeur gemandateerd, 
aan wie ze rapporteert. Ze werkt een motiverend kader uit en dient een voor-
stel in voor het financiële, boekhoudkundige en internecontrolebeheer voor de 
gehele organisatie. Ze zorgt ervoor dat dit in de verschillende interventieland-
en vertaald wordt in beleid, procedures en goede praktijken. Ze waakt erover 
dat de organisatie betrouwbare en relevante financiële overzichtstabellen 
(dashboards) heeft en verzekert de communicatie hierover naar alle betrokken 
interne (inclusief de financiële bestuursraad) of externe (banken, auditors) 
partijen. Ze waakt erover dat de financiële verslagen geproduceerd en 
neergelegd worden op een wijze die conform is aan de vereisten van de fond-
senverstrekkers, en verzekert het goede verloop van de financiële audits. 

De regionale directeurs vervullen dezelfde rol als de algemeen directeur 
maar dan in hun eigen regio. Op het terrein wordt elk project op technisch en 
budgettair vlak beheerd door een projectleider die door de lokale partner 
aangeduid en omkaderd wordt.  

Ter ondersteuning van deze beslissingsorganen is er een managementteam 
van 7 personen (4 directeurs, 1 manager en 2 experts), een adviesorgaan dat 
maandelijks bijeenkomt (deels virtueel). Dit team helpt de directeurs en man-
agers om hun beslissingen te nemen op een gestructureerde en transparante 
wijze, maakt een stand van zaken op van het risicobeheer en de plannen voor 
het verbeteren van de kwaliteit, en bereidt de verantwoording van de re-
keningen aan de betrokken partijen voor. Het is ook een plek waar kennis, 
ervaring en verworven inzichten gedeeld worden.  

Over het algemeen is de managementstijl collegiaal van aard en gebaseerd op 
de waarden van de organisatie (respect, transparantie en duurzaamheid). De 
nadruk ligt op responsabilisering van medewerkers, op hun professionele on-
twikkeling en op overleg.  

KWALITEIT 
Hoe de kwaliteit van ons intern beheer en onze program-
ma’s verbeteren? 
 
De Belgische ngo-sector heeft via zijn twee federaties (ngo-federatie en 
Acodev), die aanzienlijke steun verlenen, gekozen voor het EFQM Excellence 
managementmodel, dat veelvuldig gebruikt wordt in Europa, zowel in de 
openbare als in de privésector (www.efqm.org). Het systeem moedigt bed-
rijven en verenigingen aan om betere resultaten te behalen die aan de ver-
wachtingen van alle betrokken partijen voldoen en deze te handhaven. Na het 
behalen van het C2E-label (Committed to Excellence) in juli 2012, werden 
andere verbeteringscycli ingevoerd, ook in 2014. Op termijn wil de organisatie 
het R4E-label (Recognised for Excellence) behalen.  
 
In het beheer van zijn programma’s tracht Dierenartsen Zonder Grenzen de 
principes van de ‘lerende organisatie’ toe te passen op basis van een op in-
spraak gericht beheer van de projectcyclus (PCM, project cycle management) 
en een resultaatgerichte aanpak (RBM, results-based management). Dankzij de 
uitwerking van relevante resultaten- en impactindicatoren en een regelmatige 
opvolging en evaluatie kunnen we leren uit successen en mislukkingen en 
kunnen we de verworven inzichten met alle betrokken partijen delen. In 2014 
werden de prestatie-indicatoren voor alle programma’s geüpdatet en 
gestandaardiseerd. 
 
Er vond geen enkele ernstige inbreuk plaats op onze ethische code. 
 
GENDER 

Hoe gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen pro-
moten? 

De landbouwsector presteert ondermaats in de landen in het Zuiden waar we 
werken. Dit komt vooral omdat vrouwen in vergelijking met mannen minder 
toegang hebben tot productiefactoren en minder controle hebben over hun 
inkomsten. De marginalisering van vrouwen verhoogt de kosten voor de 
maatschappij omdat ze een vermindering van de landbouwproductie in-



houden, alsook een afname van het welzijn van de gezinnen, de voed-
selveiligheid en de economische groei in het algemeen. 

Veeteelt is een interessante manier om gendergelijkheid te bevorderen. Sinds 
tientallen jaren be-steedt Dierenartsen Zonder Grenzen extra aandacht aan de 
integratie van vrouwen in veeteelt-projecten. Elke interventie heeft namelijk 
een verschillende impact op mannen en vrouwen. De genderaanpak heeft als 
doel de toegang tot de productiemiddelen van de veeteelt te verbeteren voor 
vrouwen, alsook hun inkomstenbeheer van economische activiteiten, en hen 
beter in staat te stellen om beslissingen te beïnvloeden die een impact hebben 
op hun dagelijks leven. Deze aan-pak bevordert bovendien de betrokkenheid 
van vrouwen bij het beheer van de dierengezondheid en andere basisdiensten. 
Het versterkt ook hun positie in boerenorganisaties. 

De update in 2014 van de opvolgingsindicatoren van de projecten zal toelaten 
om de gegevens op te splitsen per geslacht waar relevant. Zo kunnen we een 
duidelijker beeld krijgen van de pro-jectresultaten en -effecten voor vrouwen 
en mannen en er lessen uit trekken met de betrokken bevolkingsgroepen. 

Op institutioneel vlak stelt Dierenartsen Zonder Grenzen vast dat, zoals in de 
hele ngo-sector, vrouwen sterker vertegenwoordigd zijn dan mannen op de 
hoofdzetel, terwijl de omgekeerde trend zichtbaar is in de twee regionale kan-
toren in Afrika. Mannen zijn echter beter vertegen-woordigd op het hoogste 
managementniveau, zowel in het Noorden als in het Zuiden. Tot voor kort 
werden de directieposten wel in belangrijke mate bezet door vrouwen. Het 
financiële beheer en het beheer van human resources zijn over de hele organi-
satie grotendeels in handen van vrouwen. Het humanresourcesbeleid van Di-
erenartsen Zonder Grenzen voorziet de nodige maatregelen om dezelfde kan-
sen te bieden aan mannen en vrouwen op gebied van rekrutering, verant-
woordelijkheden, permanente vorming en het evenwicht tussen werk en privé. 
Ook het communicatiebeleid van Dierenartsen Zonder Grenzen is genderge-
voelig.  

RESPECT VOOR HET MILIEU 
Hoe onze ecologische voetafdruk verminderen? 
 
De snel groeiende of rijke geïndustrialiseerde landen zijn de grootste verant-
woordelijken voor de klimaatopwarming, terwijl de arme landen het grootste 
slachtoffer zijn. Is de beste manier om het Zuiden te ondersteunen dan niet de 
broeikasgassen in het Noorden verminderen? Een deel van de ontwikkelings-
educatie van Dierenartsen Zonder Grenzen is gebaseerd op deze redenering: 
welke landbouwontwikkeling, welke groei, welke consumptiemanieren moeten 
we in het Noor-den ondersteunen om zo het Zuiden te helpen in hun strijd 
tegen de klimaatverandering? 

Als ngo dragen we een verantwoordelijkheid voor de bescherming van het 
milieu, en niet alleen in het kader van onze projecten. Op de hoofdzetel 
worden er sinds enkele jaren maatregelen doorgevoerd om onze ecologische 
voetafdruk te verminderen: gebruik van gerecycleerd en gelabeld papier (Blaue 
Engel of Nordic Swan), stimuleren van het openbaar vervoer (85 % van de 
werknemers gebruiken het openbaar vervoer om op het werk te raken), ration-
aliseren van terreinbezoeken, gebruik van biologische consumptie- en onder-
houdsproducten, aankoop van kantoorartikelen via Ecobos, recyclage van 
inktpatronen via Het Punt, en responsabilisering van het personeel op het vlak 
van elektriciteits- en gasverbruik (verwarming). 

Sinds twee jaar kunnen we de evolutie van onze ecologische voetafdruk volgen 
via climateneu-tralgroup.com en onze CO²-uitstoot compenseren. Dit pro-
gramma houdt rekening met de ver-bruikte energie (gas en elektriciteit), 
vliegreizen en het gebruik van gerecycleerd papier. In 2013 bedroeg de hoev-
eelheid CO² die Dierenartsen Zonder Grenzen uitstootte 59,72 ton en in 2014 
60,93 ton. Deze emissies probeert de ngo te compenseren door een bedrag 
van 500 euro te beta-len, wat de Climate Neutral Group gebruikt om mi-
lieuprojecten in het Zuiden te financieren – zoals windturbines en biogas. 

In het kader van onze programma’s impliceert de strijd tegen ongelijkheid een 
duurzaam en beter beheer van de natuurlijke rijkdommen. Als ngo gespecial-
iseerd in veeteelt neemt Dierenartsen Zonder Grenzen deel aan het debat over 
de evolutie en de positieve en negatieve invloed van de veeteelt in de wereld. 
Veeteelt is momenteel verantwoordelijk voor naar schatting 12 tot 18 % van 
de geproduceerde broeikasgassen. Het is echter vooral de manier waarop vee 
gehouden wordt - en dan vooral de industriële exploitatie - die hierbij de 
grootste verantwoordelijkheid draagt. Dierenartsen Zonder Grenzen onder-
steunt de ontwikkeling van een kleinschalige veeteelt die, indien goed beheerd, 
minder schadelijk is voor het milieu. De familiale veeteelt geeft ontelbare kan-
sarme gezinnen de kans op een waardig bestaan, gebruikt lokale grondstoffen 
voor het voederen van de dieren, omvat maatregelen ter bescherming van de 
natuur en promoot respect voor dierenwelzijn. 

LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN  
DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN  
 
E-mailadres: board@vsf-belgium.org 
 
Naam Jaar/jaren 

verkozen * 
Beroep Gemeente 

Bart Balis 
(voorzitter) 

1995, 1998, 

2002, 2006, 

2010, 2014 

Dierenarts 

Wetenschappelijk directeur, 
MSD-AH 

Rhode-
Saint-
Genèse 

Guy  
Hendrickx 

2010, 2014 Dierenarts 

Algemeen directeur, Avia-GIS 

Zoersel 

Sarah  
Gabriels 

2012 Dierenarts 

Assistent postdoctoraal on-
derzoek 	

ITG, departement veterinaire 
helminthologie 

Meise 

Jos Van der 
Steen 

2013 Gecertificieerd emeritus be-
drijfsrevisor 

Oprichtende partner van 
VDV consultants 

Antwerpen 

Johan Van 
Dijck 

2013 Gekwalificeerde boekhouder 
en fiscalist-raadgever 

Financieel directeur, MSD-AH 

Borsbeek 

Cecile 
Appels 

2013 Meester in de rechten 

Directrice human resources, 
GHX Europe 

Brussel 

Marianne 
Raes 

2014 Landbouwkundig ingenieur 

Onderzoekster aan URVI, 
Universiteit van Namen  

Gesves 

* De leden van de raad van bestuur worden verkozen voor een hernieuwbaar 
mandaat van 4 jaar. 

 

DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN 

www.dierenartsenzondergrenzen.be 
 
Hoofdzetel / Brussel 
Paul Deschanellaan 36-38, 1030 Brussel, België 
T +32 (0)2 539 09 89, F +32 (0)2 539 34 90,  
E info@vsf-belgium.org 
 
Regionale coördinatie / West-Afrika 
06 BP 9508 Ouagadougou 06 Burkina Faso 
T +226 25 36 06 62, E s.pil@vsf-belgium.org 
 
Regionale coördinatie / Centraal-Afrika en  
Oost-Afrika  
Kigali, Rwanda 
T +250 787 773374, E d.ripoche@vsf-belgium.org 

 


