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Aonleiding oprichïing veÍeniging:
22 Juni 201ó heeft stichling Stodsvorkens een ondezoekvroog bij de welenschopswinkel von de
Wogeningen Univeniteit {WUR) neergelegd om het probleem von hel voeren von reststromen uil Ede
oon de vorkens en hel verkopen von vlees voor ons uii le zoeken. Op 30 juni 2017 vond de eind
preseniotie doots in het Roodhuis Ede. Het odvies wos een vereniging op te ÍÍchlen. Vorkens mogen
uifsluitend voor vorkensvoer geregistreerd voer eten om dil vlees op de morH te brengen. Vorkens
eigenoren mogen hun eigen vorken wel eten, ook ols deze resistromen te vrelen hebben gehod, Als lid
von de vereniging ben ie mede eigenoor en mog je het vlees dus eten.

Oprichiing:
4 April 2018 is de vereniging opgericht om het vlees von de nieuw te dochten voÍkens te verdelen.
Besluur bij oprichting bestoot uit het bestuur von de stichling Slodsorkens; Niekolien Groeneveld, Mout
von Ommeln, René von Geneiigen.
De slocht von John Mendez en Debbie wos 25 mei, Henk en Ineke volgde twee weken loler op 8.iuni
2018. De eeÍsle lichling is niei door Siodsvorkens verdeeld, moor deze dieren zijn levend verkocht oon
een deÍde.

Vlees verdeling:
Vereniging Stodsvorkens heêfi de slochlÍijpê vorkens oveÍgenomen von stichling Siodsvorkens. De
betoling von de oonschof von de dieren is met ierugwerkende kocht vonwege hel gebrek oon liquide
middelen.
1e lichting:
Verkoop niel geregistreerd
2" lichiing:
5ó vleespokketten veÍkocht woorvon 7 oon wijwilligers en 49 oon niet vriiu/lligers.
3e lichting tot nu ioe:
l0 vleespokketten verkocht woorvon 5 oon vÍijwilligers en 5 oon niet vrijwilligers.

Finonciën:
Tegenvollers - ofgekeurd vorken lneke - 3e lichfing op jonge leeftÍd geslocht
20t8
Bonk kosten
NoÍoÍis / oprichtingskoslen
Overnome vorkens
Slochl- en vennrerkingskosÍen

2019
Nog le voldoen:
Slochi en sloger
Overnome vorkens

Bonk koslen
Soldo l714/2018
Soldo slichting Siodsvorkens

Leden
35 leden; 9 vriiwilligers en 2ó niei vn'1'willígers

Actie RUIG
Relolie geschenk voeíeveroncieÍs, fiets donoteur, dierenoris,

€. 28
€ 500
€. 777
€.1604

€59
€ il81
€ ó81


