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De'Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE ) vormen ffetgemeenschappelijk secretariaat 19 
van het Productschap Vee en Vlees (PVV) én het Productschap Pluimvee en Eieren {PPl)1 
Ze behartigen de belangen van alle werkgevers én werknemers in de vee·, vlees· en eiersector. 

Ministerie van Landbouw Natuwr en Voedselkwaliteit 
Dienst Regelingen 
de 

Postbus 19530 
2500 CM Deh Haag 

uw kenmerk 
ons kenmerk 
afdeling 
tel. direct 
e-mailadres

voorl/2006/bm1 /04 
2008-400-r s 104033 
8eleid 
(079) 

pve.agro.nl 

Zoetermeer, 5 december 20@8 

betreft voorlopig tijdschema jaar twee kwartaal twee

Geachte 

Bijgaand treft u v0or de "Collectieve promotiecampa§ne kip 2007 /2009" het vomlopig tijd
schema voor jaar twee kwartaal. twee. 

Het medic1plaatsingsschema zal (witerlijk 1 5 werkdagen vóór publicatie of uitzenc::ling) wornlem 
aangevuld op basis van naciere mediaplanning. 

Met \lriendelijke groet r 

secretaris 

Productschappen Vee, Vlees en Eie1en • Louis Braillelaan 80 · Postbus 460 • 2700 AL Zoetermeer • 
telefoon (079) 368 71 00 · Fax (079) 368 70 87 · E-mail: pve@pve.agro.nl · Website www.pve.nl 
Product Boards for Livestock, Meat and Eggs · P,0, Box 460 • 2700 AL Zoetermeer - The Netherlands · 
Phone +31 {0)79 368 71 00 • Fax +31 (0)79 368 10 87 • E-mail: pve@pve.agro.nl • www.pve.nl 



Rapportage aan LNV 

faktuurdatum (Allel 

BTW (Alle) 
faktuurbedrao (Allel 

leverancier (Allel 
ontvanasten/uitaavcn uitaaven 

nummer (Allel 
ordernummer leverancier (Allel 

Som van bedrao exl. BTW 

Cateoorie 
TV campagne 

Totaal TV campaane 
Radiocampagne 

,_ 
11 Radiocamoaane 

.., ... ;tcampagne 

Totaal nrintcamoaane 
Nieuwe Media campagne 

faktuurnu 

288385 
288415 
288425 
298001 
288462 
298023 
298021 
298052 

288384 
288416 
288424 
288467 
288461 
298020 
298015 
298057 

288376 
288307 
288383 
288400 
288414 
288433 
288423 
288432 
288446 
298005 
298006 

omschriivino 
Mediaplan TV 
uitzendkosten TV fliaht 1 tm 6 
Mediaolan TV 
uitzendkosten TV flight 1 tm 6 
Mediaplan TV 
TV commercials Il 
Mediaolan TV 
TV commercials Il 

Mediaplan radio 

uitzendkosten radio fliaht 1 tm 5 
Mediaplan radio 
radiocommercials campagne Il 
Mediao lan radio 
Mediao lan radio 
radiocommercials camoaane Il 
uitzendkosten radio fliaht 3 

Plaatsinaen Kio advertenties 
BtoB campagne 
Mediaplan Print 
plaatsingen kipadvertenties nov. 2008 

lolaatsinaen kioadvertenties dec 2008 
food fotoarafie 
Mediaplan print 
Productie orintcampagne 
kipadvertenties januari 2009 
kipadvertenties november 2008 
kioadvertenties ianuari 2009 

288469 lorintcamoaane Il 
288460 Mediaolan Print 
298016 mediaolaastsinaskosten februari 2009 
298024 mediaplan Print Il 
298029 campagne B-to-B 
298027 printcamoaa ne Il 
298053 mediaolaastsinaskosten maart 2009 
298054 camoaane B-to-B 

288386 Mediaolan Online 
288393 Nieuwe receptuur website Il 
288391 CMS kip .Kiplekker 
288387 website kioreceoten.nl 
288401 olaatsinaen Zylom, 2008 
288417 kio.kiolekker website 
288426 Mediaolan Online 
288427 website kiprecepten.nl 
288429 CMS kip.Kiplekker 
288431 Nieuwe receotuur website Il 
288457 kio.kiolekker website 
298002 aooole award kiprecepten 
288468 Nieuwe receotuur website Il 
288465 CMS kio.Kiplekker 
288463 Mediaplan Online 
298022 Mediaplan Online 
298018 kio.kiolekker website 
298025 website kiorecepten.nl 
288455 website kio receoten 

Totaal Nieuwe Media campaane 
Beursdeelname 288392 beurs margrietwinterfai, 

288390 beursdeelname NOT 
288409 consultancv ZLTO 
288418 beurstrainino kio.kiolekker 
288428 beursdeelname NOT 
288430 beurs mararietwinterfair 
288459 Boursdeelname NOT 
288458 beurstrainino kiplekker 
288466 beurs mararietwinterfair 
298019 consultancv ZL TO 

Totaal Beursdeelname � 
voorlichting aan jongerer 288388 kiolekker lespakketten 

288410 kiolekker lesaakketten 
288464 kiplekker lesoakketten 
298017 kiolekker lespakketten 

Totaal voorlichtlna aan ionaeren �., 
meting resultaten 288389 GFK 1-metina 

288456 GFK l•metina 
Totaal metina resultaten - ·,.
Eindtotaal 

project: 0722003 

loeriode 

1
0

N .; 
0 .. 

,;, ö 

:. .. 'g bankafschrih .. .. 
i.ü -, -, 

32 € 1.037,50 € 1.037,50 
33 € 143.550.00 € 143.550,00 

1 € 2.575,00 € 2.575.00 
3 € 95.700.00 € 95.700.00 
3 € 952.50 € 952,50 
4 € 2.728.75 € 2.728,75 
4 € 882.50 € 882,50 
8 € 126.150,00 € 126.150.00 

€ 144.587,50 € 228.988. 75 € 373.576.25 
32 € 662.50 € 662.50 
33 € 92.220,00 € 92.220,00 

1 € 2.110,00 € 2.110.00 
3 € 726,60 € 726,60 
3 € 716,00 € 715,00 
4 € 502.50 € 502.50 
7 € 71.340.00 € 71.340,00 
9 € 71.340,00 € 71.340,00 

€ 92.882,50 €146.734,10 € 239.616,60 
31 € 7.484. 17 € 7.484. 17 
32 € € 
32 € 2.135.00 € 2.135,00 
33 € 34.636,00 € 34.636.00 
33 € 19.480.60 € 19.480.60 

1 € 5.073.30 € 5.073,30 
1 € 3.952,50 € 3.952.50 
1 € 6.630.70 € 6.630.70 
3 € 123.627 .99 € 123.627,99 
3 € 50.45- € 50.45-
3 € 50,45- € 50.45-
3 € 683.51 € 683,51 
3 € 1.735.00 € 1.735,00 
7 € 73.740.71 € 73.740,71 
4 € 1.035,00 € 1.035.00 
4 € 4.835,63 € 4.835,63 
4 € 2.874,96 € 2.874,96 
BI € 88.579,99 € 88.579.99 
BI € 26.322.72 € 26.322.72 
1 € 63.735,77 € 338.991, 11 € 402.726,88 

321 € 967,50 € 967.50 
32 € 1.787.50 € 1.787,50 
32 € 307,50 € 307,50 
32 € 787,50 € 787.50 
33 € 10.875,00 € 10.875,00 
33 € 315,00 € 315.00 

1 € 1.127.50 € 1.127.50 
1 € 1.942,50 € 1.942,50 
1 € 257.50 € 257.50 
1 € 300,00 € 300.00 
1 € 217,50 € 217.50 
3 € 11.350.13 € 11.350,13 
3 € 4.371,25 € 4.371,25 
3 € 252,50 € 252.50 
3 € 1.302.50 € 1.302,50 
4 € 665,00 € 665,00 
4 € 905.00 € 905,00 
4 € 560.00 € 560,00 
1 € 2.233,95 € 2.233,95 

.,, € 14.725,00 € 25.800,33 € 40.525,33 
32 € 2.484,89 € 2.484,89 
32 € 380,00 € 380.00 
33 € 745,80 € 745.80 
33 € 252,40 € 252.40 

1 € 332,50 € 332,50 
1 € 724,12 € 724,12 
1 € 707.50 € 707.50 
1 € 1.073,15 € 1.073, 15 
3 € 577,90 € 577,90 
4 € 1.566,60 € 1.566,60 

_,, € 3.610.69 € 5.234,17 € 8.844,86 
32 € 2.192.50 € 2.192,50 
33 € 732.50 € 732,50 

3 € 1.763,24 € 1.763.24 
4. € 7.358,00 € 7.358,00 

€ 2.925,00 € 9.121,24 € 12.046,24 
32 € 1.172.50 € 1.172.50 

1 1 € 187,50 € 187,50 
€ 1.172,50 € 187,50 € 1.360,00 
€ 323.638,96 € 755.057,20 € 1.078.696, 16 

Overzicht uitgaven KIP campagne 
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Overzibht uitgaven ten behoeve van de Kip Campagne 

faktuurdatum (Alle) 
BTW (Allel project: 0722003 
faktuurbedrao (Allel 

levc,oncicr (Allel 
ontvanosten/uitoaven uitoaven 
nummer (Allel 

Som van bedran exl. BTW !periode 
N 

� 0 

,;, ö 

;; ;; � 
Cateoorie ordernummer leve faktuurnum omschriivino bankafschrift " .. C 

..., -, üi 

TV campagne 28044 288385 Mediaolan TV 32. € 1.037,50 € 1.037,50 
288425 Mediaolan TV t C 2.575,00 € 2.575,00 
288462 Medianlan TV 3 E: 952,50 E: 952,50 
298021 Mediaolan TV 4 € 882,50 E: 882.50 

Totaal 28044 € 1.037,50 € 4.410,00 C 5.447 ,50 
29024 288415 uitzendkosten TV flioht t tm 6 33 € 143.550.00 E: 143.550.00 

298001iuitzendkosten TV !light 1 tm 6 3 E: 95.700,00 C 95.700,00 
298052 TV commercials Il 8 € 126.1 50,00 € 126.150,00 

Totaal 29024 € 143.550,00 C 221 .850,00 € 365.400.00 
28064 298023 TV commercials Il 4 € 2.728,75 E: 2.728,75 

Totaal 28064 E: 2.728,75 C 2.728,75 
T 01881 TV camo3,:,ne € 144.587,50 C 228.988, 75 C 373.576,25 
Radiocampagne 28043 288384 Mediaolan radio 32 E: 662,50 C 662.50 

288424 Mediaolan radio 1 E: 2.110,00 € 2.110,00 

C 
288461 Mediaolan radio 3 E: 715,00 E: 715,00 
298020 Mediaolan radio 4 C 502,50 € 502,50 

Totaal 28043 € 662,50 € 3.327,50 € 3.990,00 
290251 288416Iuitzendkosten radio !licht 1 tm 5 33 E: 92.220,00 € 92.220,00 

29801 S radioco,nmercials camoaone Il 7 C 71.340,00 € 71.340,00 
298057 uitzendkosten radio flinht 3 1 9 E: 71.340,00 € 71.340,00 

Totaal 29025 E: 92.220,00 € 142.680,00 € 234.900,00 
280591 2884671 radiocommercials campagne Il 3 C 726,60 C 726,60 

Totaal 28059 E: 726.60 € 726.60 
Totaal Radiocampagne E: 92.882,50 €146.734,10 € 239.616,60 
printcampagne 29021 288307 8108 campaone 1 32 € € 

Totaal 29021 € € 

29022 288376 Plaatsinnen Kia advertenties 31 E: 7.484 17 € 7.484 17 
Totaal 29022 € 7.484, 17 € 7.484, 17 

28042 288383 Mediaulan Print 32 € 2.135,00 € 2.135,00 
288423 Medianlan orint 1 € 3.952.50 € 3.952.50 
288460' Mediaplan Print 3 € 1.735,00 € 1.735,00 
298024 mediaolan Print Il 4 € 1.035,00 € 1.035,00 

Totaal 28042 € 2.135,00 € 6.722,50 (; 8.857,50 
29009 288400lolaatsinoen kiaadvertenties nov. 2008 33 € 34.636,00 € 34.636,00 

298005 kioadvertenties november 2008 3 € 50,45- € 50,45-
Totaal 29009 € 34.636,00 C 50,45· C 34.585.55 

29010 288414 I olaatsinoen kipadvertentics dec 2008 33 E: 19.480.60 € 19.480.60 
Totaal 29010 E: 19.480.60 E: 19.480,60 

28056 288433 food fotoa,afie 1 € 5.073,30 € 5.073,30 
Totaal 28056 (; 5.073,30 € 5.073.30 

0 
28054 288432 Productie orintcamoaone 1 € 6.630,70 € 6.630.70 

288469 printcampagne Il 3 € 683.51 € 683,51 
298027 I orintcamoaane Il 4 € 2.874,96 C 2.874,96 

Totaal 28054 C 10.189. 17 € 10.189,17 
29026 288446 kioadvertenties ianuari 2009 3 € 123.627 ,99 € 123.627,99 

298006 klpaavenenues ianuari 2009 3 € 50.45· € 50,45-
Totaal 29026 E: 123.577. 54 € 123.577,54 

29027 298016 mediaolaastsinaskosten februari 2009 7 € 73.740.71 € 7 3.740,71 
Totaal 29027 € 73.740,71 € 73.740,71 

28061 298029 comooanc B•to·B 4 (; 4.835,63 (; 4.835,63 
Totaal 28061 € 4.835,63 € 4.835.63 

29028 298053 mediaalaastsinaskosten maart 2009 8 € 88.579,99 € 88.579,99 
Totaal 29028 C 88.579,99 C 88.579,99 

29033 298054 camnanne 8-to-B 8 € 26.322.72 € 26.322.72 
Totaal 29033 E: 26.322,72 € 26.322,72 

29029 298058 kipadvertenties april 2009 9 € 100.369,36 € 100. 369,36 
Totaal 29029 - e 1 oo.369,36 € 100.369,36 

Tota al orintcampaone - '53\'! 011{ {/ E: 63.735,77 € 439.360,47 € 503.096,24 
Nieuwe Media campagne 28045 288386 Mediaolan Online 1 / 32 € 967,50 € 967,50 

288420 Mediaulan Online 1 C 1.127,50 € 1.127,50 
288463 Mediaolan Online 3 € 1.302 50 € 1.302,50 
298022 Mediaplan Online 4 € 665,00 € 665,00 

Totaal 28045 € 967,50 C 3.095,00 € 4.062,50 
28053 288393INieuwe receptuur website Il 1 32 € 1.787,50 € 1.787.50 

288431 Nieuwe receotuur website Il 1 € 300,00 € 300,00 
288468 Nieuwe receptuur website Il 3 € 4.371,25 € 4.371,25 

Totaal 28053 € 1.787,50 E: 4.671,25 € G.458.75 
28050 288391 CMS kin.Kinlekker 1 32 € 307,50 € 307,50 

288429 CMS kio.Kiolekker 1 € 257,50 € 257,50 
288465ICMS kio.Kiolekker 3 € 252,50 € 252,50 

Totaal 28050 € 307.50 € 510.00 € 817,50 

27-7-2009 2 Y202 kwortaalfappo,tage financieel overzicht 



Som van bedrag exl. BTW 

Totaal Nieuwe Media camoaane 
Beursdeelname 

Totaal Beursdeelname 

�r '1ting aan jongeren 

Totaal voorlichtina aan ionaeren 
meting resultaten 

Totaal metina resultaten 
algemene kosten 

Totaal alaemene kosten 
Eindtotaal 

27-7-2009 

2B046 288387 website kioreceoten.nl 
288427 website kipreceoten.nl 
298025 website kipreceoten.nl 
288455 website kip recepten 

Totaal 28046 
29023 288401 Plaatsinaen Zvlom, 2008 

Totaal 29023 � 
28052 2884 1 7 kip.kiplekker website -lf 

288457 kip.kiplekker website l!i-
298018 kip.kiplekker website 

Totaal 28052 
29032 298002 aooale award kiorecepten 

Totaal 29032 

28051 288392 beurs mararietwinterfair 
288430 beurs margrietwinterfair 
288466 beurs margrietwinterfair 

. Totaal 28051 
28049 288390 beursdeelname NOT 

288428 beursdeelname NOT 
288459 Beursdeelname NOT 
298026 Beursdeelname NOT Il 

Totaal 28049 
28057 288409 consultancy ZLTO 

298019 consultancv ZLTO 
Totaal 2805 7 

28055 288418 beurstrainina kio.kiolekker 
288458 beurstrainina kiolekker 

Totaal 28055 

28047 288388 kiplekker lespakkeuen 
288410 kiplekker lespakkeuen 
288464 kiplekker lespakkeuen 
298017 kiolekker lesoakkeuen 

Totaal 2804 7 
28060 298028 1 oers oresentatie lesoakket: ki o.kiolekker 

Totaal 28060 

28048 288389 GFK 1-metina 
Totaal 28048 

28058 288456 GFK 1-metina 
Totaal 28058 

0 20080283 Inzet medewerkers GS tbv Kio Camoaane 
20090019 Inzet medewerkers GS tbv Kio Camoaane 

Totaal 0 

/(/ l ( to m ,), c · , I ,,·1 

1
7 

()� C �aiv_ 
ue1iJi "r t

J q (,, 

t1.tèJ /r,. JwJ
loscroJ r}uA

2 

1 

oeriode 
32 € 787,50 € 787,50 

1 € 1.942,50 € 1.942,50 
4 € 560.00 € 560.00 
1 € 2.233,95 € 2.233,95 

€ 787,50 € 4.736,45 € 5.523,95 
33 € 10.875.00 € 10.875,00 

€ 10.875.00 € 10.875,00 
33 € 315,00 € 315,00 

1 € 217,50 € 217,50 
4 € 905,00 € 905,00 

€ 1.437,50 € 1.437,50 
3 € 11.350. 13 € 11.350, 13 

€ 11.350. 13 € 11.350. 13 
€ 14.725,00 € 25.800,33 € 40.525,33 

32 € 2.484,89 € 2.484,89 
1 € 724,12 € 724, 12 
3 € 577,90. € 577,90 

€ 2.484,89 € 1.302.02 € 3.786,91 
32 € 380.00 € 380,00 

1 € 332.50 € 332.50 
1 € 707,50 € 707,50 
9 € 1.375,00 € 1.375,00 

€ 380.00 € 2.415.00 € 2.795,00 
33 € 745.80 € 745.80 

4 € 1.566,60 € 1.566,60 
€ 745.80 € 1.566,60 € 2.312.40 

33 € 252.40 € 252.40 
1 € 1.073,15 € 1.073,15 

€ 1.325,55 € 1.325,55 
€ 3.610,69 € 6.609,17 € 10.219,86 

32 € 2.192,50 € 2.192.50 
33. € 732,50 € 732,50 

3 € 1.763.24 € 1.763,24 
4 € 7.358,00 € 7.358,00 

€ 2.925,00 € 9.121.24 € 12.046,24 
9 € 962,50 € 962.50 

€ 962,50 € 962,50 
€ 2.925,00 € 10.083,74 € 13.008,74 

32 € 1.172,50 € 1.172,50 
€ 1.172.50 € 1.172,50 

1 € 187.50 € 187.50 
€ 187,50 € 187,50 

€ 1.172,50 € 187.50 € 1.360,00 
9 € 31.069,10 € 31.069,10 
9 € 24.063,50 € 24.063,50 

€ 55.132.60 € 55.132.60 
€ 55.132,60 € 55.132,60 

€ 323.638,96 € 912.896,66 € 1.236.535,62 

( ;U../ -1 ;23 '19· 
(

\{ & 

fe-uocf 
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Y202 kwartaalrapportage financieel overzicht 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Urgentie: 

Opvolgingsmarkering: 
Markeringsstatus: 

Hoi 

Wil je hier svp naar kijken? 

Groet, 
---

--·--Oorspronkelijk bericht---·-

rw'tussenoeta11ng voorl/2006/bm1/04 

Hoog 

vandaag 
Gemarkeerd 

Van: OR West Promotie 
Verzonden: dinsd<!-9..!2.Juni 2009 11:06 

(�an: 
1nderwerp:

Hallo 

20 

Momenteel ben ik bezig met de afhandeling van het tussenbetalingsverzoek. Hierbij heb ik nog een aantal vragen en 
opmerkingen. 

/ K. 1/. Waarom worden er nu 2 facturen opgevoerq waarva� de betaling in het vorige kwartaal heeft plaats gevonden? Het
J gaat om de facturen 288417 en 288418. tJv qc{). tl O 1·l ,,, 

.a,, Facturen 298004 ontbreekt en staat niet op het kostenoverzicht. Wat is hier de reden van? ,,.((< (. )ftát 1 rb. 4 . / 1 

IJ. De betaalbewijzen van de volgende facturen zijn niet aanwezig: 298015 en 298016 (beide bankafschrif!_Z) -a/1c 11- ,/1 ° 

Ik wil je er graag op attenderen dat facturen gedeclareerd moeten worden in het kwartaal dat ze betaald zijn. Indien 

1 
facturen te laat worden gedeclareerd wordt er 3% korting oplegd per volle maand dat ze te laat zijn ingediend. Alle 
facuten op bankafschrift 9 met rentedatum 8 april zullen pas in het volgende kwartaal subsidiabel gesteld kunnen 
worden. 

Indien mogelijk graag vandaag nog reageren. Komende week 1,5 week ben ik zeer onregelmatig op kantoor, daarna 
ga ik 2 weken met vakantie. 

cochten er nog vragen zijn, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet, 

Laan van Nieuw Oost-Indië 131 - 133 
Postbus 19530 
2500 CM Den Haag 

Tel: 

promotie@minlnv.nl 

1 



Q 

De Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) vo1men het gemeenschappelijk secretariaat 
van het Productschap Vee en Vlees (PW) én het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE). 
Ze behartigen de belangen van alle werkgevers én werknemers in de vee·, vlees- en eiersector. 

Ministerie van Lar1dbouw Natuur en Voedselkwaliteit 
Dienst Regelingen 
de 
Postbus 1 9530 
2§00 CM Den Haag 

21 

uw kenrmerk 

0ns kel'lmerk 
afdeling 

voorl/2006/bm 1 /04 Zoetermeer, 21 februari 2009 

tel. direct 

e-mailadres

betref t 

2009-40(;)-f -8100677

Beleid 

(079) 

. 11>ve.agro.Jill 

Kwartaalrapportage jaar 2 kwartaal 1 

Geachte heer Van Donkelaar, 

Bijgaand treft u onze kwartaalrapportage van het eerste kwartaal van het tweede jaar van de 
"Col lectieve promotiecampagne kij'.i) 2007 /2009" met referentie Voorl/2006/bm 1 /04. 

Mocht u hierover nog vragen he-bli>en dan horer:i wij da t graag. 

Met vriendelijke grnet, 

secretaris 

bijl. 

Productschappen Vee, Vlees en Eieren · lauis Braillelaan 80 · Postbus 460 · 2700 AL Zoetenmeer · 
Telefoon (079) 368 71 00 • Fax (079) 368 10 87 · E-mail: pve@pve.agro.nl · Website www.pve.nl 
Product Boards forUvestcxk, Meat and E99s · P.O. Box 460 · 2700 Al Zoetermeer· The Netherlands · 

l� .-�1111•A.-A1�A •• A AA IAt•A A,,..__,,_A l'I• ---">--o.--- ._ ___ ..J... ________ .....,_ _______ ..... 
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Rapportage aan LNV 

faktuurdatum (Alle} 

BTW !Alle} 
faktuurbedrag !Alle} 

leverancier (Alle} 
ontvanQsten/uitQaven uitQaven 

nummer !Alle} 
ordernummer leverancier !Alle} 

Som van bedraa exl. BTW 

Cateaorie 
TV campagne 

Totaal TV camoaone 
Radiocampagne 1 

Totaal Radiocampaane 
printcampagne 

Totaal printcampaone 
Nîeuwe Media campagne 

faktuurnu omschriivina 
2BB385 Mediaolan TV 
288415 uitzendkosten TV flioht 1 tm 6 

288384 IMediaplan radio 
288416 uitzendkosten radio flight 1 tm 5 

288376 
288307 
288383 
288400 
288414 

288386 
288393 
288391 
288387 
288401 

Plaatsinaen Kip advertenties 
8toB campaane 
Mediaolan Print 

1 olaatsinaen kioadvertenties nov. 2008 
lolaatsinaen kipadvertenties dec 2008 

Mediaplan Online 
Nieuwe receptuur website Il 
CMS kio.Kiplekker 
website kioreceoten.nl 

1 olaatsinoen Zvlom, 2008 

i al Nieuwe Media campaone 
w-...+<Sdeelname 288392 beurs marorietwinterfair 

288390 beursdeelname NOT 
288409 consultancy ZL TO 

Totaal Beursdeelname ' 

voorlichting aan jongererl 288388 kiolekker lesoakkeuen 
28841 O kiolekker lesoakketten 

Totaal voorlichtino aan ionoeren 
meting resultaten 1 288389 GFK 1-metino 
Totaal meting resultaten 
Eindtotaal 

0 

project: 0722003 

loeriode 

0 .. 

ö 

;;; ' " 

bankafschrift .. 
C 

-, w 

32 € 1.037,50 € 1.037,50 
33 € 143.550,00 € 143.550.00 

€ 144.587,50 € 144.587,50 
32 € 662,50 € 662,50 
33 € 92.220.00 € 92.220,00 

€ 92.882,50 € 92.882,50 
31 € 7.484,17 € 7.484. 17 
32 € € 
32 € 2.135.00 € 2.135,00 
33 € 34.636,00 € 34.636,00 
33 € 19.480,60 € 19.480.60 

€ 63.735.77 € 63.735,77 
32 € 967,50 € 967,50 
32 € 1.787,50 € 1.787,50 
32 € 307,50 € 307.50 
32 € 787,50 € 787,50 
33 € 10.875,00 € 10.875,00 

€ 14.725,00 € 14.725,00 
1 32 € 2.484,89 € 2.484,89 

32 € 380,00 € 380,00 
33 € 745,80 € 745,80 

€ 3.610,69 € 3.610,69 
1 32 € 2.192,50 € 2.192,50 
1 33 € 732,50 € 732,50 

€ 2.925,00 € 2.925,00 
32 € 1.172,50 € 1.172,50 
1 € 1.172,50 € 1.172,50 
1 € 323.638,96 € 323.638,96 

Overzicht uitgaven KIP campagne 



0 0 

29022 288376 Plaatsinaen Kio advertenties 31 € 7.484,17 € 7.484,17 
29008 288306 1 olaatsinoen Kio advertenties akt 2008 32 € 31.652,66 € 31.652,66 
28042 288383 Mediaolan Print 32 € 2.135,00 € 2.135,00 
29009 288400 lolaatsinoen kioadvertenties nov. 2008 33 € 34.636,00 € 34.636,00 
29010 288414 olaatsinoen kioadvertenties dec 2008 33 € 19.480,60 € 19.480,60 
28057 288409 consultancv ZL TO 33 € 745,80 € 745,80 

Totaal orintcamnonne ., € 45.645 95 € 1,217,50 € 444.922,44 € 547.756,56 € 64.481,57 € 1.104.024 02 
Nieuwe Media campagne 28014 288043 webdesion kiorecenten.nl 9 € 5.616.25 € 5,616.25 

288168 webdesian kinreceaten. nl 17 € 19.378,62 E: 19.378.62 
288220 Website kinlekker: iuni/iuli 2008 24 E: 3.794,80 E: 3.794.80 
288266 webdesinn kinreceoten.nl 26 E: 2.257.50 E: 2.257.50 
288328 webdesion kioreceaten.nl 30 E: 13.713,99 € 13.713,99 

28018 288044 website kinkiolekker.nl 9 E: 4.473.75 E: 4.473. 75 
288136 website kiolekker 16 E: 14.838,86 E: 14.838.86 
288221 Website kiolekker: fotoorafie oluimveehouders 24 € 1.493,24 € 1.493.24 
288254 website kiolekker 26 E: 77.50 E: 77.50 
288351 website kinlekker 30 E: 3.023.32 € 3.023,32 

28019 288072 foodfotnnrafie tbv website kinrecenten.nl 9 € 17.191.68 E: 17.191.68 
28020 288091 Zvlom nroductiemateriaal 12 € 4.353.35 € 4.353.35 

288354 Zvlom nroductiemateriaal 30 € 515,00 E: 515.00 
28022 288125 introductiemailinn Kincamnanne 15 E: 5.921.94 E: 5.921.94 
28024 288071 Website vrouwenbladen (Flair. Lîbelle. Marnriet etcJ 9 € 3.190.90 E: 3.190.90 

288107 materiaal Sanoma online 13 E: 3.644.75 E: 3.644,75 
288222 Sanoma online oroiecturen mei tm iuh 2008 24 € 1.052.00 E: 1.052.00 

28028 288109 Mediaolan nieuwe media 13 E: 812,50 € 812.50 
288154 Mediaolan nieuwe media mei 2008 16 € 150,00 E: 150.00 
288255 mediaolan nieuwe media iuni-auo 2008 26 € 1.415,00 € 1.415.00 
288293 Mediaolan nieuwe media 28 € 240.00 € 240.00 
288332 Me(li&olan nieuwe media 30 € 675.00 € 675_.oo 

29011 288045 Zvlom 2008 camoaane (website! 9 € 18.792.00 € 18.792.00 
288191 olaatsinaen Zvlom. 2008 22 € 18.792.00 € 18.792.00 

29013 288084 olaatsinaen Sanoma online fliaht 1-2008 12 € 22.017.97 € 22.017.97 
288216 Sanoma online aua + seot 2008 23 € 22.017.97 € 22.017.97 

28036 288204 foodfotoarafie tbv website kioreceoten.nl 2 22 E: 5.187.50 E: 5.187.50 
28035 288223 CMS kio.Kiolekker 24 € 822.50 E: 822.50 

288265 CMS kio.Kiolekker 26 E: 217.50 € 217.50 
288357 CMS kio.Kiolekker 30 € 392,50 E: 392.50 

28038 288281 kinreceoten.nl 28 € 1.335,00 € 1.335.00 
288338 recentuur website kinrecent 30 E: 5.236.25 E: 5.236,25 

28045 288386 Medianlan Online 32 € 967.50 E: 967.50 
28053 288393 Nieuwe receotuur website Il 32 € 1. 787.50 € 1.787.50 
28050 288391 CMS kio. Kiolekker 32 E: 307.50 E: 307.50 
28046 288387 website kioreceoten.nl 32 E: 787.50 € 787.50 
29023 288401 olaatsinaen Zvlom. 2008 33 € 10.875.00 € 10.875.00 

Totaal Nieuwe Media camoaane .. E: 120.382.57 € 82.258.57 € 14.725,00 € 217.366,14 
Beursdeelname 28015 288130 Beursstand kiolekker 15 E: 14.020.71 E: 14.020.71 

28016 288139 Folder kiolekker beurzen 16 € 18.791.28 E: 18.791.28 
288329 Folder kiolekker beurzen 30 € 8.701.35 E: 8.701.35 

28023 288163 Beursdeelname Kio Kiolekker 16 E: 3.808.01 E: 3.808.01 
288355 Beursdeelname Kio Kiolekker 30 E: 415.49 E: 415.49 

28026 288174 beurstrainina kiolekker 17 E: 2.483. 74 € 2.483. 74 
288352 beurstrainina kiolekker 30 E: 210.00 € 210.00 
288304 beurstrainina kiolekker mei 2008 32 € 1.685.77 E: 1.685.77 

28027 288117 leaflet libelle zomerweek 13 € 2.676.63 € 2.676.63 
28031 288256 deelname 50 + beurs 26 € 4.426.39 E: 4.426,39 

288284 deelname 50 + beurs 28 € 190.68 € 190,68 
288370 deelname 50 + beurs 31 E: 242.39 € 242.39 

28034 288258 deelname Nationale onderwijs tentoonstelling 26 E: 947.50 E: 94 7.50 



          
          

       
  

  
         

 	  
  

        
       

          
 	       

  
      

        
 	         

   	       
   	      

        
   	      
 	   	      

   	      
 	         

        
   	       	        

 	          
 	       

        
       

   	      
   	     

   	    	    
    	     	     

 	     	      	  
  

 	  
       
 	                 
 	   	          
 	   	        

 	   	          
 	     	          
 	         

 	                
  	        

  
 	  

 	       
      

           
   	        

 
 

   	       
         
 	         

 	   	          



Rapportage aan LNV 
faktuu<dotum (Allel 

BTW (Allel 
faktuurbedraa (Alle) 

loverancior (Allol 
ontvanqsten/uitQaven uitoaven 
nummer (Alle) 
ordetnumm9r loverancier (Allel 

Som van bedraa exl. BTW 

Catooorie 
TV campagne 

Totaal TV camnanne 
Radiocampagne 

r 
'-

Totaal Aadiocamoaane 
printcampagne 

faktuurnu omschriivino 
278251 conceptontw en campaane voorsteUen T' 
288019 Productie TV·commerciels 2008 

288050 Compositie/arrangement Kip-tune TV corr 
288069 Mediaolan TV 2008 01-2008 
288074 foodfotOQr�fiè tbv tv.commercials 

288081 1 orod. TV commercials 2008 lebr•mrt 
288092 uiuendkosten TV lliaht 2 
288083 uitzendkosten TV flil'lht 1 
288112 mediaolan TV 2008 april 
288114 1 oroductîe TV commercials 
288133 1 oroductie TV commercials 
288153 mediaplan TV mei 2008 
288165 uitzendkosten tv flloht 3 

288198 mediaolan TV iuni 2008 
288207 uit?endkosten TV lliaht 2 tm 5 
288208 productie 2 TV ca�aç:ane 
288252 mediaplan TV 2008 iuli,aug 
288285 uitzendkosten TV fliaht 2 tm 5 
288280 uitz.cndkosten TV fliaht 2 tm 6 
288279 uitzendkosten TV flioht 1 
288301 uitzendkosten TV fliaht 2 tm 5 
288243 productio 2 TV camoonno 
288230 uitzendkosten TV l!iaht 2 tm 5 
288292 Mediaolan TV 2008 
288327 Mediaolan TV 2008 
288382 uitzendkosten TV fliaht 2 tm 5 

278253 concentontw en camoaane voorstellen R 
288020 ProduClie radiocommercials 2008 
288051 comoositietarranaernern Kio-tune Radio c 
288068 Mediaolan radio 2008 01 -2008 
288070 ;orod. Radiocommercials 2008 
288090 lprod. Radiocommercials 2008 
288085 uiuendkosten radio fliaht 1 
288120 uiuendkosten radio fliaht 1 
288111 Mediaolon tedio 2008 eotil 
288118 uiuendkosten radio fliaht 2 
288135 uiuendkosten radio fliahl 2 
288137 uitzondkoston tadio flight 3 
288152 mediaplan radio 2008 mei 
288166 uiuendkosten radio fliaht 3 
288183 uitzendkosten radio flioht 4 
288186 uitzendkosten radio lliaht 2 
288199 Productie radiocommercials juni 2008 
288206 uitzendkosten tadio flinht 5 
288251 mediaplan radio 2008 juni-aug 
288229 uitzendkosten Radio fliaht 6 
288274 uitzendkosten radio fliaht 5 
288275 uiuendkosten Radio fliaht 6 
288325 medlaolan radio 2008 

278240 orintadvertenties 
278252 conceotontw en cempaane voo,stellen P, 
278278 oostellen contracten mediabureau en me, 
278279 oozetten/uitwerken onderzoeksmat. Print 
288013 kwolitatief onderzoek Eu•compe,gnc incl. 
288016 Media inkooo Printadvertenties 2008 
288017 Al!lemene kip brochure 
288018 Productie orinte:amoaone 
288041 mediaolan orint 2008 
288052 olaatsinaen kio-adv maart 2008: media 
288075 Prod. Printeampannes 2008 

288067 mediaDlan orint 2008 01-2008 
288073 loodfotografie tbv Print,camaaane,broch1 
288076 medianlaastsinoskosten anril 2008 
288082 plaatsinaen Kip advertenties Mei 2008 
288110 medlao1an orint 2008 
288113 Productie printcamoaane 
288108 1oroductie 2 printcampagne 
288134 plaatsînoen Kio advertenties iuni 2008 
288132 Alaemene kio brochure 
288151 Mediaplan orint 2008 mei 2008 
288182 mcdiepleotsingskostcn online Kip cempe 
288181 mediaplaatsinaskosten online Kip campa 
288184 1 oroductie 2 orintcamoaane 
288185 lolaotcinaon Kio adv. Juli 2008 
288197 mediaplan orînt iuni 2008 
288205 plaatsinaen kip advertenties aug 2008 
288203 productie 3 printcampaone 

project: 0722003 

oeriode 

ç 
-

..

bankafschrift ., 
-, 

l € 13.439.45 
5 € 3.144,75 
9 

9 
9 

12 
12 
12 
13 
13 
16 
16 
17 

22 
22 
22 
26 
28 
28 
28 
28 
28 
27 
28 
30 
31 

€ 16.584,20 
1 € 4.391,70 
5 C 2.343,50 
9 
9 
9 

12 
12 
13 
13 
13 
16 
16 
16 
17 

18 
22 
22 
22 
26 
27 
28 
28 
30 

€ 6.735 20 
4 € 3.242,50 
1 € 18.589,85 
2 € 2. tl 7,50 
2 € 9.321,00 
4 € 6.330,76 
5 € 797,60 
5 € 3.619,35 
5 € 2.627,50 
7 
9 
9 
9 
9 

10 
12 
13 
13 
13 
15 
15 
16 
18 
18 
22 

22 
22 
22 
22 

Overzicht uitgaven KIP campagne 

.2. 

22 

N (') ... 
.. 

ç ç ç .. 

- ö 

.. ;. ;. � 
.. 

� � 
C 

-, w 

C 13.439.45 
C 3.144,75 

€ 4.594, 12 C 4.594,12 
€ 2.497.40 C 2.497,40 
€ 2.148,96 C 2.148,96 
C 39.296,61 C 39.296,61 
€ 203.580,00 C 203.580,00 
€ 190.530.00 C 190.530,00 
C 1.270,00 C 1.270,00 
C 1.681,15 C 1.681,15 
€ 354.62 C 354.62 
€ 613,24 C 613,24 
C 146.160,00 C 146.160,00 

€ 370 00 C 370,00 
€ 121.800,00 C 121.800,00 
e 39.564,43 C 39.564,43 
€ 1.810,00 C 1.810,00 
€ 20.053,50 C 20.053,50 
€ 17.377,38· C 17.377,38· 
€ 5.394,87- C 5.394,87• 
€ 11.233,44 C 11.233,44 
€ 196,62 C 196,62 
€ 220.066,50 C 220.066,50 
C 317,50 C 317,50 
€ 877,50 e 877.60 
C 165,30- C 165,30· 

€ 592.726,10 C 393.351,94 € 1.002.662,24 
e 4.391,70 
C 2.343,50 

C 1.531,38 € 1.531,38 
C 2.282,40 e 2.282.40 
€ 7.958,95 C 7.958,95 
e 1.230,30 e 1.230,30 
€ 63.510 00 C 63.510 00 
€ 11,24 C 11,24 
e 860,00 C 860,00 
€ 63.510,00 C 63.510,00 
€ 57,25 C 57,25 
€ 63.610,00 € 63.610,00 
€ 365,00 C 365,00 
€ 49.42 C 49,42 

€ 63.510,00 e 63.510,00 
€ 14,50 C 14,50 
€ 385,40 C 385,40 
€ 63.510,00 € 63.510,00 
€ 267,50 C 267,50 
C 03.510,00 C 63.510,00 
€ 20 51 C 20 51 
€ 6,90 C 6,90 
e 807,50 e 807,50 

€ 204.875 94 € 192.032 31 C 403.643 45 
C 3.242,50 
e 18.589,85 
€ 2.117,50 
C 9.321,00 
€ 5.330,75 
€ 797,50 
C 3.619,35 
€ 2.627,50 

C 1.217,50 € 1.217,50 
C 14.030,11 € 14.030, 11 
€ 12.112,85 € 12.112,86 
C 1.602,50 € 1.502,50 
e 2.148,96 € 2.148,96 
C 131.962, 11 € 131,962, 11 
€ 133.488,34 € 133.488,34 
e t.245,00 € 1.245,00 
€ 1.781 05 € 1.781,05 
€ 4.370,81 € 4.370,81 
e 120.830,63 e 120.830,63 
€ 20.952,58 € 20.952,58 
€ 497,50 C 497,50 

€ 1.800,03 e 1.800,03 
€ 28.403,76 C 28.403,76 
€ 969,75 € 969,75 
€ 120.842,17 € 120.842, 17 
€ 1.192,50 € 1.192,50 
C 161.223, 14 € 161.223,14 
€ 12.694,95 € 12.694,95 



faktuu,datum (Allel 

BTW (Allel 
faktuurbedraa (Alle) 

leverancier {Allel 
ontvanastcn/uitaaven uitaaven 

numme, (Alle) 
ordernumme, leve,ancier {Alle) 

Som van bedraa exl. BTW 

Cateaorie faktuurnu 
p,întcampagne 288202 

288267 
288250 
288257 
288246 
288247 
288231 
288245 
288244 
286233 
288288 
288290 
288324 
288350 
288356 
288353 

... 
288306 

( 
�, orintcamoaane 

,we Media campagne 288043 
288044 
288045 
288071 
288072 
288091 
288084 
288107 
288109 
288125 
288136 
288154 
288168 
288191 
288204 
288216 
288223 
288222 
288221 
288220 
288254 
288255 
288265 
288266 
288281 
288293 
288338 
288328 
288332 
288351 
288354 
288357 

Totaal Nieuwe Media camoaone 
Beursdeelname 288117 

288130 
288139 
288163 
288174 
288256 
288258 
288283 
288284 
288273 
288335 
288329 
288355 
288340 
288352 
288370 
288304 
298004 

Totaal Beursdeelname 
voorlichting aan jongere, 278239 

278277 
288015 
288115 
288143 
288253 
288291 
288361 

Rapportage aan LNV 

omsch,iivino 
campaane 8-to-8 
campaane 8-to-8 
mediaolan print 2008 juli-aua 
p,oductie 3 mintcamoaane 
B to B camoagne plaatsingen 
8 to 8 campagne plaatsingen 
8 to B campaane plaatsinaen 
plaatsinaen· kioadvertenties seot 2008 
8 to 8 camoaane Plaatsinaen 
B to 8 camoaane olaatsinaen 
campaone B-to-8 
mediaolan orint 2008 
mediaolan orint 2008 
Algemene kip brochure 
registratie beelmerken 
campaane B·to•B 

1 olaatsinaen Kip advertenties okt 2008 

webdesian kioreceoten.nl 
website kiokiolekker.nl 
Zvlom 2008 campagne (website) 
Website vrouwenbladen (Flair. Libelle. M, 
foodfotoarafie tbv website kiorecePten.nl 
Zvlom oroductiemateriaal 

lolaatsinaen Sanoma online flioht 1-2008 
materiaal Sanoma online 
Medîaolan nieuwe media 
introductiemailing Kipcampagne 
website kiplekker 
Mediaplan nieuwe media mei 2008 
webdesian kiprecePten.nl 

lclaatsinaen Zvlom. 2008 
foodfotoorafie tbv website kioreceoten.nl 
Sa noma online aug + sept 2008 
CMS kip.Kic lekker 
Sanoma online proiecturen mei tm iuli 2( 
Website kiplekker: fotoorafie c luimveeho, 
Website kiolekker: iuni/iuli 2008 
website kiolekker 
mediaolan nieuwe media iuni-aug 2008 
CMS kip.Kic lekker 
webdesign kiprecepten.nl 
kiprecepten.nl 
Mediaplan nieuwe media 
receotuur website kiprecept 
webdesian kioreceoten.nl 
Mediaplan nieuwe media 
website kiplekker 
Zvlom productiemateriaal 
CMS kip. Kiolekker 

leaflet libelle zomerweek 
Beursstand kiolekker 
Folder kiplekker beurzen 
Beursdeelname Kip Kiplekker 
beurstrainina kiplekker 
deelname 50 + beurs 
deelname Nationale onderwiis tentoonste 
deelname Nationale onderwiis tentoonste 
deelname 50 + beurs 
Banner kiplekker 
deelname Nationale onde,wiis tentoonste 
Folder kiolekker beurzen 
Beursdeelname Kio Kiolekker 
maroriet winterfair 2008 
beurstrainina kiolekke, 
deelname 50 + beurs 
beurstraining kiplekker mei 2008 
deelname 60+beurs 

voorlichtino aan ionoeren 
aktiviteitenolan en oroiectnaamvoorntelle 
oroiectaroeo Kio, kiolekker 
lespakkenen kiplekker 
lespakkenen kiplekker 
lespakkenen kiplekker 
lesoakkenen kiplekker 
lespakkenen kiplekker 

project: 0722003 

!periode 

9 
-

"' 

bankafschrift .. 
.., 

22 
26 
26 
26 
28 
28 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
30 
30 
30 
30 
32 

e 45.645,95 
9 
9 
9 
9 
9 

121 
12 I 
13 I 
13 
15 I 
16 
161 
171 
22 
22 
23 
24 
24 
24 

24 
26 
26 
26 
26 
28 
28 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

-

13 
15 
16 
16 
17 
26 
26 
28 
28 
28 
30 
30 
30 
30 
30 
31 
32 

3 
"" -

3 e 1.327,50 
2 e 552,50 
5 

13 
16 
26 
28 
30 

Overzicht uitgaven KIP campagne 

N (") <t .; 
9 9 9 .. 

- - ö 
� � � " 
.. .. ., C 

.., .., .., w 

€ 15.234,21 € 15.234.21 
€ 13.481,95 € 13.481,95 
€ 2.450,00 € 2.450,00 
€ 1.677,85 e 1.677,85 
€ 500,25 e 500,25 
e 3.494,53· e 3.494.53· 
e 23.249,88 e 23.249,88 
e 84.653.49 e 84.653,49 
e 22.249,99 e 22.249,99 
e 6.611,13 e 6.611,13 
e 1.251,22 e 1.251,22 
e 552,50 e 552,50 
e 2.139,25 e 2.139,25 
e 12.801,91 e 12.801,91 
e 3.828,50 e 3.828,50 
e 1.790,00 e 1.790,00 
e 31.652,66 e 31.652,66 

e 1.217,50 e 444.922,44 e 547.756.56 e 1.039.542.45 
e 5.616,25 e 5.616,25 
e 4.473,75 e 4.473,75 
e 18.792,00 e 18.792,00 
e 3.190,90 e 3.190,90 
e 17.191.68 e 17.191,68 
e 4.353,35 e 4.353,35 
€ 22.017,97 e 22.017,97 
e 3.644,75 e 3.644,75 
e 812,50 e 812.50 
e 5.921,94 e 5.921,94 
e 14.838,86 e 14.838,86 
e 150.00 e 150,00 
e 19.378,62 € 19.378,62 

e 18.792.00 e 18.792,00 
e 5.187.50 e 5.187.50 
e 22.017,97 € 22.017,97 
e 822,50 e 822,50 
e 1.052.00 e 1.052,00 
e 1.493.24 e 1.493,24 
e 3.794,80 e 3.794,80 
e 77,50 e 77,50 
e 1.415,00 e 1.415,00 
e 217,50 e 217,50 
e 2.257.50 e 2.257,50 
e 1.335.00 e 1.335.00 
e 240,00 e 240.00 
e 5.236,25 e 5.236,25 
e 13.713,99 e 13.713.99 
e 675,00 e 675,00 
e 3.023.32 e 3.023,32 
e 515,00 e 515,00 
e 392,50 e 392,50 

, .... e 120.382,67 e 82.258,57 e 202.641. 14 
e 2.676,63 e 2.676,63 
e 14.020,71 e 14.020,71 
e 18.791,28 e 18.791,28 
e 3.808,01 e 3.808,01 
e 2.483,74 e 2.483.74 

e 4.426.39 e 4.426.39 
e 947,50 e 947,50 
e 145,00 e 145,00 
e 190,68 e 190,68 
e 2.976.46 e 2.976.46 
e 310,00 e 310,00 
e 8.701,35 e 8.701,35 
e 415.49 e 415.49 
e 660,00 e 660,00 
e 210,00 e 210.00 
e 242,39 e 242.39 
e 1.685,77 e 1.685,77 
e 1.139, 78 e 1.139,78 -

e 41,780,37 e 22.050,81 e 63.831,18 
e 1.327,50 
e 652,60 

e 1.041,83 e 1.041,83 
e 6.424,58 e 6.424,58 
e 6.490,63 e 6.490,63 

e 22.935,68 e 22.935,68 
e 19.434.32 e 19.434,32 
e 17.993,72 e 17.993,72 



Rapportage aan LNV 

faktuurdatum (Alle) 

BTW (Alle) 

faktuurbedraa (Allel project: 0722003 
leverancier (Alle) 
ontvanosten/uitQaven uîtQaven 

nummer (Allel 
ordernummer leverancier (Allel 

Som van bedraa exl. BTW periode 

q
N M .. -.; 
9 9 9 .. 

- - 0 
.. ;;; ;;; � 

-6 

Cateoorie faktuurnu omschriivina bankafschrih .. .. .. .5 -, -, -, -, w 

voorlichting aan ionaerer 28B358 lesoakketten kiplekker 30 € 56.853,67 E: 56.B53,67 
Totaal voorlichting aan ionaeren € 1.880,00 € 1.041,83 € 12.916,21 € 117.217,39 E: 133.054,43 
meting resultaten 278221 O�metina 2 € 16.373,70 € 16.373,70 

278238 O-me1in9 4 € 17.041,20 € 17.041,20 
278276 Imago onderzoek a-me1in9 2 € 152,50 E: 152,50 
288014 0 -metina 4 € 917,50 E: 917,50 
288189 1,metino 22 € 14.263,75 € 14.263,75 
288359 1-metino 30 € 15.961,25 E: 15.961,25 

Totaal metina resultaten E: 34.484,90 € 30.225,00 E: 64.709,90 
algemene kosten 2E+07 kantooruren tbv Col! KIP Campaane (adm 6 € 34.918,00 E: 34.918,00 

2E+07 Inzet medewerkers GS tbv Kio Camoaane 26 € 36.670,30 € 36.670,30 
Ineen Bespreking EU vol9 commissie 30 € 260,00 E: 260,00 

2E+07 Bloemen tbv bedrijfsbezoek Eu volncomm 31 € 24,00 € 24,00 
Totaal alaemene kosten € 34.918,00 € 36.954,30 E: 71.872,30 
Consumenten en persvo1 declaratie uitoaven CulikiPdao 26 € 119,95 € 119,95 

549190 uitaaven Culikiodaa 26 € 297,21 E: 297,21 
288259 culinaire persdaa kip 2008 26 € 4.902,96 € 4.902,96 
2E+07 inzet E. Burema tbv PR Biieenkomsten 26 € 35.990,00 € 35.990,00 
121533 Culikiodag 2008: kip kwisprijzen 28 € 168,07 € 168,07 
288282 culinaire pe1sda9 kip 2008 28 € 1.660,83 € 1.660,83 
288360 culinaire persdaa kip 2008 30 € 5.669,92 E: 5.669,92 
288305 culinaire pe1sdaa kio 2008 32 € 508,68 € 508,68 

Totaal Consumenten en oersvoorlichtina "à ,. € 49.317,62 E: 49.317,62 
Eindtotaal E: 105.330,25 E: 37.177,33 € 1.417.602,63 € 1.471.164,50 E: 3.031.274,71 J 

ó 

Overzicht uitgaven KIP campagne 



De Prodpctsc�appen Vee, Vlees en Eieren (PVE) vormen het gemeenschappelijk secretariaat 
van het Productschap Vee en Vlees (PVV} én het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE). 23 
Ze �hartigen de belangen van alle werkgevers én werknemers in de vee·, vlees· en eiersector, 

Ministerie val"I Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit 
Dienst Regelingeri 
de heer 
Postbus 19 530 
2 500 CM Den Haag 

uw kenmerk 
0ns kenmerk 
afdeling 
tel. direct 
e-mailadres

betreft 

GeacMte 

voorl/2006/bm1 /04 
2008-400- -B 10191 2

Beleid 
( 

-@pve.agr0.nl 

Kwartaalrapportage 

r, 

Zoetermeer, 2 juni 2008 

Bijgai;lnd treft u onze kwartaalrapportage van het tweede kwartaal van het eerste jaar van de 
"Collectieve promotiecampagne kip 2007/2009" met r.eterentie Voorl/2006/bm1/04. 

Mocht Lj hierover nog vragen hebben dan horen wij dat graag. 

Met vriendelijke groet, 

secretaris 

bijl. 

Products(happen Vee, Vlees en Eieren · Louis Braillelaan 80 · Postbus 460 • 2700 Al Zoetermeer • 
Telefoon (079) 368 71 00 · Fax (079} 368 70 87 · E-mail: pve@pve.agro.nl · Website www.pve.nl 
Product Boards for Liveslock, Meat and Eggs · P.O. Box 460 · 2700 AL Zoetenneer · The Nether/ands · 
Phone +31 0 79 368 71 00 · Fax +31 Q179 368 70 87 · E-mai1J.2ve@pve.ag,,.,ro"".n"-/_. w,,_ww'-'-'-"''""""ve:,:.,n,,_r _______________ _ 



0 

l faktuurdatum !(Alle) 

Som van bedraa exl. BTW 
Proaramma onderdeel !ordernummer 14 leyerancier 
alaemene kosten 1/leeal Gemeenschaooeliik Secretariaat 
Totaal alaemene kosten 
Beursdeelname en schoolvoorlichting 28005 J 

28017 1 
28027 1 

Totaal Beursdeelname en schoolvoorlichtino 
meting resultaten 28001 j 

Totaal metinci resultaten 
Nieuwe Media campagne 28014 i 

28018 1 
28019 1 
28020 I_ 
28024 

28028 
29011 
29013 

Totaal Nieuwe Media camoaane 
printcampagne 28003 

28006 

n 

28007 

28008 
28011 

28019 
28025 
29001 
29002 
29003 

Totaal orintcampaane 
Radiocampagne 28004 

28009 

28013 
-

27-7-2009 

faktuurnummer ltomscMivinci 
20080056 kantooruren tbv Coli KIP Camoaane (administratie e.d. l 

278239 
278277 
288015 
288115 
288117 

278221 
278238 
278276 
288014 

288043 
288044 
288072 
288091 
288071 
288107 
288109 
288045 
288084 

278252 
278240 
278278 
288016 
288041 
288067 
288110 
278279 
28801.3 
288017 
288018 
288075 
288113 
288073 
288108 
288052 
288076 
288082 

278253 
288068 
288111. 
288020 
288070 

voorlichtino aan iongeren 
aktiviteitenolan en oroiectnaamvoorstellen: ionaeren 
oroiectoroeo Kio. kiolekker 
lespakketten kiplekker 
leaflet Libelle zomerweek 

O-metina 
O-metlna 
lrnaoo onderzoek o-metinQ 
0-metina

webdesinQ kioreceoten.nl 
website kiPklolekker.nl 
foodfotoarafie tbv website kioreceoten.nl 
Zvfom oroductiemater1aal 
Webstte vrouwenbladen /Flair. libelle, Marmiet etc\ 
materiaal Sanoma online 
Mediaplan nieuwe media 
Z\llom 2008 camoaone /website\ 

1 olaatsinaen Sa noma online fliaht 1-2008 

conceotontw en camoaone voorstellen Print 
1 orinta.dvertenties 
ocstellen contracten mediabureau en media excl. 
Media inkooo Prilltadvertenlies 2008 
medlaolan orint 2008 

Imedi;1olan orint 2008.01-2008 
medlaolan orlnt 2008 . 
oozetten/uitwerken ollderzoeksmat. Printcohceoteh 
kwalitatief pnderzoek Eu-camoaane incl. Pretest 
AlaerAAne kio brochure. 
Productie orintcampagne 
Prod. Printcamoaones 2008 
Productie orintcamoaane 
foodfotoarafie tbv Print-camoaone-brochures 

1 oroductie 2 orintcamoar,ne 
1 plaatsingen kip-adv maart 2008: media 
mediaPlaastsinaskosten aoril 2008 

1 olaatsinaen Kip advertenties Mei 2008 

conceotontw en camo,:,r,ne voorstellen Radio 
Mediaolan radio 200& 01-2008 
Mediaolan radio 2008 aoril 
Productie radiocommercials 2008 
prod. Radlocommerclals 2008 

Ioerio<!e 
Jaar 1-01 Jaar 1-02 . Eindtotaal 

€ 34.918 00. € 34.918,00 
€ 34.918,00 € 34.918,00 

€ 1.327,50 € 1.327 50 
€ 552,50 .€ 552 50 

€ 1.041 83 € 1.041.83 
€ 6.424 58 € 6.424,58 
€ 2.676,63 € 2.678,63 

€ 1.880,00 € 10.143.04 € 12.023.04 
€ 16.373.70 € 16.373,70 
€ 17.041,20 € 17.041,.20 
€ 152,50 € 152 50 
€ 917 50 € 917.50 
€ 34,484,90 € 34.484,90 

€ 5.616 25 € 5.616.25 
€ 4.473 75 € 4,473 75 
€ 17.191 68 € 17.191,68 
€ 4,353,35 € 4.353,35 
€ 3.190 .90 € 3 190.90 
€ 3.644.75 € 3.644,75 
€ 812 50 € 812.50 
€ 18.792.00 € 18.792,00 
€ 2 .2.017 97 € 22.017,97 
€ 80.093.15 € 80.093,15 

€ 18.589 85 € 18.589,85 
€ 3.242,50 € 3.242 50 
€ 2.117.50 € 2.117,50 
€ 797 50 .€ 797!i0 

€ 1.217 50 € 1.217 50 
€ 1.502 50 € 1.502 50 
€ 1.245,00 € 1.245,00 

€ 9.321.00 € 9.321,00 
€ 5.330,75 € 5.330.75 
€ 3.6,19.35 € 3.619,35 
€ 2.627.50 € 2.627,50 

€ 12.112.85 € 12.112 85 
€ 1.781.05 € 1.781,.05 
€ 2.148 96 € 2.148 96 
€ 4.370 81 € 4.370 8) 
€ 14.030 11 € 14.030 11 
€ 131.962,11 € 131.962.11 
€ 133.488 34 € 133.488,34 

€ 45,645 95 € 303.859 23 , € 349.50518 
€ 4,391.70 € 4.391,70 

€ 2.282 40, € 2.282.40 
€ 860,00 € 86000 

€ 2.343.50 € 2.343,50 
€ 7.958.95 E 7.958,95 

Y102 kwartaalrapportage financieel overzicht1 



0 

!faktuurdatum !(Alle) 

Som van bedraa exl. BTW ceriode 
Proaramma onderdeel ordernummer 1 leverancier faktuurnurrvner 1 omschriivina Jaar 1-Q1 Jaar 1-02 Eindtotaal 
Radiocampagne 28013 288090 lorod. Radiocommercials 2008 € 1.230 30 € 1.230,30 

28021 288051 Comoositie/arrangement Kio-tune Radio commercials E 1.531,36 € 1.531,36 
29014 288085 uilzendkosten radio flinht 1 € 63.510.00 € 63 .510.00 

288120 uitzendkosten radio fliQht 1 € 11,24 .€ 11,24 
29015 288118 uitzendkosten radio fliQht 2 € 63.510,00 .€ 63.510,00 

Totaal Radiocamoaane € 6.735 20 € 140.894 27 € 147.629,47 
TV campagne 28002 278251 conceotontw en camoaone voorstellen TV € 13.439,45 € 13.439,45 

26010 268069 Mediaolan TV 2008 01 ·2008 € 2.497,40 € 2.497.40 
288112 mediaplan TV 2008 april € 1.270,00 € 1.270,00 

28012 288019 Productie TV-commercials 2008 € 3.144,75 € 3.144 75 
288081 l.orod. TV commercials 2008 febr-mrt € 39.296.61 € 39.296,61 
288114 lcroductie TV commercials € 1.681 15 € 1.681, 15 

28019 288074 foodfctoarafie tbv tv-commercials € 2.148 96 € 2.148.96 
28021 288050 _Comoositie/arranaement Kin-tune TV commercials € 4.594.12 € 4.594,12 
29012 286083 uitzendkosten TV fliQht 1 € 190.530,00 € 190.530,00 
29020 288092 uilzendkosten TV fliaht 2 € 203.580,00 € 203.580.00 

Totaal TV camnaane € 16.584,20 € 445.598,24 € 462.182.44 
Eindtotaal € 105.330 25 € t .015.505,93 € 1.120.836,18 

27-7-2009 2 Y102 kwartaalrapportage financieel overzicht1 



Rapportage aan LNV 

f aktuurdatum (Alle) 

BTW (Alle) 

faktuurbedrag (Alle) project: 0722003 
leverancier (Alle) 
ontvangsten/uitgaven uitgaven 
nummer (Alle) 
ordernummer leverancier (Alle) 

Som van bedrag exl. BTW periode 
� N ë,j 
9 9 
� - 0 

ro ro 

Cateaorie faktuurnu omschrijvinçi bankafschrift "' "' C 

--, -, w 
TV campagne 278251 conceptontw en campaane voorstellen T, 1 € 13.439.45 € 13.439.45 

288019 Productie TV-commercials 2008 5 € 3.144,75 € 3.144,75 
Totaal TV campagne .. € 16.584,20 € 16.584,20 . .  

Radiocampagne 278253 conceptontw en camoagne voorstellen Ral 1 € 4.391,70 € 4.391,70 
288020 Productie radiocommercials 2008 5 € 2.343,50 € 2.343,50 

Totaal Radiocampaçine ? € 6.735,20 € 6.735,20 
printcampagne 278240 printadvertenties 4 € 3.242,50 € 3.242,50 

278252 conceptontw en camoaane voorstellen Pr 1 € 18.589.85 € 18.589.85 
278278 opstellen contracten mediabureau en med 2 € 2.117,50 € 2.117,50 
278279 opzetten/uitwerken onderzoeksmat. Printc 2 € 9.321,00 € 9.321,00 

,-- 288013 kwalitatief onderzoek Eu-camoaane incl. 1 4 € 5.330,75 € 5.330,75 
288016 Media inkoop Printadvertenties 2008 5 € 797,50 € 797,50 
288017 Algemene kip brochure 5 € 3.619,35 € 3.619,35 
288018 Productie orintcampaane 5 € 2.627,50 € 2.627,50 
288041 mediaplan orint 2008 7 € 1.217,50 € 1.217.50 

Totaal printcamoaane . € 45.645,95 € 1.217,50 € 46.863,45 
voor lichting aan jongeren 278239 voorlichting aan jongeren 3 € 1.327,50 € 1.327,50 

278277 aktiviteitenolan en projectnaamvoorstelle� 2 € 552,50 € 552,50 
288015 projectaroep Kip, kiplekker 5 € 1.041,83 € 1.041,83 

Totaal voorlichtinçi aan jonçieren -· .,
€ 1.880,00 € 1.041,83 € 2.921,83 

meting resultaten 278221 0-metinçi 2 € 16.373,70 € 16,373, 70 
278238 0-metina 4 € 17.041,20 € 17,041.20 
278276 Imago onderzoek o-metina 2 € 1 52,50 € 152,50 
288014 0-metina 4 € 917,50 € 917,50 

Totaal metina. resultaten € 34.:.ia4;90 € 34.484,90 

algemene kosten 2E + 07 kantooruren tbv Con KIP Campaane (admi 6 € 34.918,00 € 34.918,00 
Totaal algemene kosten € 34.918,00 € 34,918,00 
Eindtotaal € 105.330,25 € 37.177,33 € 142.507,58 

0 

Overzicht uitgaven KIP campagne 



Rapportage aan LNV 

faktuurdatum (Allel 

BTW (Allel 

faktuurbedrag (Alle) project: 0722003 
leverancier (Alle) 
ontvangsten/uitgaven uitgaven 
nummer (Alle) 
ordernummer leverancier (Alle) 

Som van bedrag exl. BTW periode 
� 

iii 
9 

0 

� .., 
(Q 

"t:l 

Categorie faktuurnu1 omschrijving bankafschrift ro C 

-, üi 

TV campagne 278251 conceptontw en campagne voorstellen T\i 1 € 13.439,45 € 13.439,45 
288019 Productie TV-commercials 2008 5 € 3.144,75 € 3.144,75 

Totaal TV campagne € 16.584,20 € 16.584,20 
Radiocampagne 278253 conceptontw en campagne voorstellen Ra 1 € 4.391,70 € 4.391,70 

288020 Productie radiocommercials 2008 5 € 2.343,50 € 2.343,50 
Totaal Radiocampagne € 6.735,20 € 6.735,20 

,_ tcampagne 278240 printadvertenties 4 € 3.242,50 € 3.242,50 
''" 278252 conceptontw en campagne voorstellern Pri 1 € 18.589,85 € 18.589,85 

278278 opstellen contracten mediabureau en med 2 € 2.117,50 € 2.117,50 
278279 opzetten/uitwerken onderzoeksmat. Printc 2 € 9.321,00 € 9.321,00 
288013 kwalitatief onderzoek Eu-campagne incl. f 4 € 5.330,75 € 5.330,75 
288016 Media inkoop Printadvertenties 2008 5 € 797,50 € 797,50 
288017 Algemene kip brochure 5 € 3.619,35 € 3.619,35 
288018 Productie printcampagne 5 € 2.627,50 € 2.627,50 

Totaal printcampagne .. � € 45.645;95 € 45.645,95 
voorlichting aan jongeren 278239 voorlichting aan jongeren 3 € 1.327,50 € 1.327,50 

278277 aktiviteitenplan en projectnaamvoorstellenl 2 € 552,50 € 552,50 
Totaal voorlichting aan jongeren € 1.880,00 € 1.880,00 
meting resultaten 278221 0-meting 2 € 16.373,70 € 16.373,70 

278238 0-meting 4 € 17.041,20 € 17.041,20 
278276 Imago onderzoek o-meting 2 € 152,50 € 152,50 
288014 0-meting 4 € 917,50 € 917,50 

Totaal meting resultaten r óll -
� - ' � € 34.484,90 € 34.484,S0 

Eindtotaal € 105.330,25 € 105.330,25 

0 

Overzicht uitgaven KIP campagne 



De Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) vonnen het gemeenschappelijk se<retariaat 
van hef Productschap Vee en Vlees (PVV) én het Procfuctschap Pluimvee en Eieren (PPE). 
Ze behartigen de belangen van alle werkgevers én werknemers in de vee·, vlees· en eiersector, 

Ministe�ie van Landboww Natuur en V0edselkwaUteit 

24 

� 

1b 

�(/. .�·· 
..._ ...... ......, .... -Dienst ReS3eüAg.en ·---�, -

de 

��-
... 24 --.;=I 

r 

Postbus 1191 
3300 BO D0rdrecht 

uw kenmerk 
0ns kel\lmerk 
afdeling 

,v0orl/2006/bm 1 /04 
400-MdG-jh/B07.00103623
See.t0rafdeling Pluimvee en Eierelil

Zoetermeer, 1 november 2007 

tel. direct 
e-mailadres

betfeft 

Geaente 

(Oî9) 

pve.agro.nl 

voor-sclllotverzoeR 

Graag verz0ek ik u orn een eerste voorschot voor Cile lllitvoerin� van de Collectieve 
i:>rorn0tiecampagne kip 2007/2009. Voor het verzoek verwijs i k  kortweg naar de inhoud van 
eijgaal'ld for,mulier. 

Met vriendelijke grnet, 

seeretaris 

Productschappen Vee, V.lees en Eieren · Louis Braillelaan 80 · Postbus 460 · 2700 AL foetermeer · 
Telefoo:n (079) 368 71 00 · Fax (079) 368 10 87 • E,mail: pve@pve.agro.nl · Website www.pve.nl 
Produd Boards lorr LJvesloclc, Meat and Eggs · P.O. Box 461) • 210D AL Zoetermeer · The Netherlands · 
Phone "31/017036R 77 00 • Fnr ,:n /nl70 :MR 10 RT. E-mn/1! nv"8nW>.nnm.nl • www.,,vi>.nl 

\ 1,, 

-------------------------



planning 
jaar 1 
Q1 

van 

t/m 

5 oktober 2007 

- 4 januari 2008 

deadline Brussel 
1 

Q2 

5 januari 2008 

4 april 2008 

6 december 2007 

Q3 

5 april 2008 

4juli 2008 

6 maart 2008 

04 

5 juli 2008 

4 oktober 2008 

jaar 2 

Q1 

5 oktober 2008 

4 januari 2009 

5 juni 2008 5 september 2008 

Q2 

5 januari 2009 

4 april 2009 

6 december 2008 

Q3 

5 april 2009 

4 juli 2009 

6 maart 2009 

04 

5 juli 2009 

4 oktober 2009 

5juni 2009 
2 

3 

4 

29 februari 2008 31 mei 2008 31 augustus 2008 30 november 2007 28 februari 2009 

4 februari 2009 

31 mei 2009 31 augustus 2009 30 november 2009 

1 5 augustus 2008 

interne deadline PVE 

1 29 november 2007 28 februari 2008 

2 22 februari 2008 24 mei 2008 24 augustus 2008 

3 

legenda 

1 voorlopig tijdschema: vóór 30 dagen voor start Q 

29 mei 2008 29 augustus 2008 29 november 2008 27 februari 2009 29 mei 2009 

23 november 2007 21 februari 2009 24 mei 2009 24 augustus 2009 23 november 2009 

28 januari 2009 

2 verslag uitvoering + financieel overzicht + verwek tussentijdse betaling + facturen + bankafschrift: vóór laatste dag On + 1 

3 financieel overzicht + activiteiten overzicht + evaluatie (indien af) + verzoek saldobetaling 

4 verzoek strart jaar 2: {een kort formeel verzoek) 

4 februari 2010 

28 januari 2010 
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Ministerie van landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit 

Dienst Regelingen 

Burg. de Raadtslngel 59 

Postàdres: Postbus 1191 

3300 BO Dordrecht 

Telefoon: oaoo-22 333 22 

fax: 078�395394 

Web: www.mlnlnv.nVloket 

1 mo4. 001 LNV 

De 
Postous 460 
2700 AL ZOETERMEER 

uw brief van uw kenmerk 

onderwerp 

Voorlièhtings-en afzetbevorderings
acties voor landbouwproducten 
Aanvraagnr.: VoorU2006/bm1/04 

Geachte-

ons kenmerk 

tijdschema 
doorkiesnummer 

078-

datum 

landbouw, natuur en 

voedselkwa lit.eit 

8 november 2007 
bijlagen 

Middels deze brief informeer ik u over de verschillende data die bij de uitvoering van uw 
programma Collectieve promotiecampagne kip 2007/2009 van belang zijn. 

Activiteiten 

Bij de uitvoering van het èontract dient u rekening te houden met het feit dat voor de 
uitvoering van elke activiteit.vooraf toestemming nodig is yan Dienst Regelingen. Het niet 
vooraf melden van bepaalde activiteiten k;m tot gevolg hebben dat de activiteit niet voor 
medefinanciering in aanmerking komt, of.niet mag worden inge·zet. 
Als er bij de uitvoering van het programma sprake is van (nog niet eerder gemelde) 
gezondheidsaspecten dient u er rekening mée te houden dat deze uitspraak goedgekeu.rd 
zal moeten worden door de Voedsèl- en Warenautoriteit. In dit geval dient u rekening te 
houden met een langere termijn van goedkeuring. · 

Rapportages en beta\ingen 

Dertig dagen voor het begin van elk kwart�al moet u een voorlopig tijdschema van de 
vastgestelde acties volgens het model in bijlagf! VII van het modelcontract. Wijzigingen 
hierop moeten ten mi'nste vijftien werlêdagen van tevoren worden doo.rgegeven. 

Een aanvraag voor een tussentijdse betaling moet worden ingediend vóór het eind van de 
kalendermaand die volgt op elke periode van drie maanden berekend vanaf de datum van 
ondertekening van het contract (artikel 13, lid 1 Va 1071/2005). De.ze aanvraag betreft de in 
deze drie maanden gedane uitgaven. De datum van betaling is hierbij van belang. ti.dient 
hiervoor het formulier kwartaalverslag te gebruiken. Dit formulier gaat vergezeld van een 
financieel overzicht, de betrokken bewijsstukken en een verslag over de uitvoeri_ng (zie ook 
bijlage VIII van het contract voor een model voor het kwartaalverslag) .. Ook wanneer in een 
bepaalde P.eriode geen uitgaven zijn gedaan moet dit worden gemeld .. 



, . 
' 

. Datum Kenmerk Vervolgblad 
2 

Jaarlijks moet een aanvraag voor uitbetaling van het saldo worden ingediend, binnen vier 
maanden na de datum waarop de in het contract bedoelde acties voor het betrokken jaar 
zijn voltooid (artikel 14, lid 1 Vo 107112005). U dient hiervoor het formulier jaarverslag te 
gebruiken. Dit formulier gaat vergezeld van een fin�ncieel overzicht, een 
activiteitenverslag en een verslag van de uitgevoerde interne evaluatie (zie ook bijlage VIII 
van het modelcontract voor een model voor het jaarverslag). 

Overzicht data . _________________ _ 

In onderstaand schema zijn de uiterste inleverdata van verschillende onderdelen op een 
rijtje gezet. Weergegeven zijn de uiterlijke data wanneer fets aangeleverd dient te zijn bij 
Dienst Regelingen. Aan onderstaande data kunnen geen rechten worden ontleend. Ik wil u 
dan ook adviseren om de data ze.lf nogmaals te controleren op juistheid. 

Volgende fase 

om door te kunnen gaan met de uitvoering van een volgende fase Uaar) dient u ruim voor 
afloop van het jaar een verzoek in te dienen om door te mogen gaan naar de volgende 
fase (artikel 2, lid 2 van het contract). 

Tot slot 

Voor verdere informatie over de afhandeling van uw aanvraag of vragen naar aanleiding 
van mijn beslissing kunt u contact opnemen met mij opnemen via telefoonnummer (078) 

Met vriendelijke groet, 

Projectbegeleider 

...__ ________________ ............. ... _ ... _............ ....... .. . . .... . .. .. . . 
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Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

Dienst Regelingen 
Burg de Raadtsingel 59 

Postadres: Postbus 1191 

3300 BD Dordrecht 
Telefoon: 0800-2233322 

Fax: 078-6395394 
Web: www mlnlnv.nl/loket 

nod OCU lN'V 

Productschap Pluimvee en Eieren 

Ta.v. 
Postb._u_s_4_6_0 _____ .. 
2700 AL ZOETERMEER 

uwbri�fwm uw kenmerk ons kenmerk 
goedkeur 

onderwerp doorkiesnummer 

Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties 078 _ 
voor landbouwproducten op de binnenmarkt 

Aanvraagnummer: VoorU2004/bm2/03 

Geachte 

bijlagen 

2 
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• 
landbouw, natuur en 

voedselkwaliteit 

Qp 30 juli 2004 heeft u een aanvraag ingediend in het kader van bovenvermelde regeling. 
Deze aanvraag betreft het programma: "Collectieve voorlichtingscampagne codering op

eieren 2005/2006" 

Op 2 februari 2005 hebben wij u een goedkeuringsbrief en de contracten gestuurd 
behorende bij het bovengenoemde programma. 

Op 14 februari 2005 hebben wij van u een brief ontvangen waarin u aangeeft het niet eens 
te zijn met een voorwaarde uit de goedkeuringsbrief, namelijk: "Uit uw administratie 
moet duidelijk blijken dat deze heffing speciaal voor de uitvoering van dit program ma is 
opgelegd." 

Met deze brief wil ik een uitleg geven over bovengenoemde zinsnede. 

Binnen de geldende verordeningen behorende bij de Voorlkhtings- en 
afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt, moet de financiële 
bijdrage van de lidstaat voor dit programma 20% bedragen (Vo (EG) 94/2002, artikel 9, 
lid 2). Het resterende gedeelte komt voor rekening van de organisaties waarvan de 
voorstellen afkomstig zijn. Het door de lidstaten te financieren gedeelte mag uit 
parafiscale heffingen afkomstig zijn (Vo. (EG) 2826/2000, artikel 9, lid 2).

Dienst Regelingen ziet toe op een correcte uitvoering van de aangegane verplichtingen .. 
Uit uw administratie dient duidelijk te blijken hoe de verdeling is tussen de bijdrage van 
de Europese Gemeenschap (50%), de bijdrage van lidstaat/parafiscale heffingen (20%) en 
de eigen bijdrage (30%). Per programma dient er een aparte bankrekening te worden 
geopend, waarop de parafiscale heffingen die voor dat programma zijn bedoeld worden 
gestort Uit de betalingen (dus ook van de gestorte parafiscale heffingen} van de 
bankrekening van het programma moet dan blijken dat alle gemaakte kosten zijn te 
relateren aan het programma Dat moet de accountant ook controleren. 



Datum Kenmerk 

goedkeur 

Vervolgblad 

2 

Ik ga er vanuit dat ik met bovenstaande toelichting uw bezwaren voor de ondertekening 
van het contract vold ende heb weggehaald Voor aanvullende vragen kunt u contact 

opnemen met het am Projectsubsidies via bovengenoemd telefoonnummer .. 

De teamman 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

Zie hier de bevestiging. 
Groet, 

-----Oorspronkelijk bericht----

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

FW: ottIcIere goeaKeunng Brussel KrppromotIe 

Onderwerp: officiele goedl<euringBrussel Kippromotie 

hierbij het persbericht vanuit Europa. Hiermee is de beslissing definitief. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1045&format=HTML&aged=O&language=EN&guiLanguage=en 

27 

De datum van 10 juli geldt als datum waarop de drie maanden ingaan waarbinnen moet worden ondertekend. Het defnitieve contract zal ik opstellen zodat ik de 
bankgegevens en de ondertekende garantieverklaring van je heb ontvangen. 

Met vriendelijke groeten, 1 \ \ 
\ � CkÀ'-'(3 bQ.,R 

�1enst Regelingen 
team prwectsubsidies 
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Each year, by 30 November, interested professional organisations can submit their 
proposals to the Member States, These then have to send the Commission the list of 
programmes they have selected and a copy of each programme, Subsequently the 
Commission evaluates the programmes and decides on their eligibility, 

The full list of programmes and budgets adopted today is available in annex. 



Promotion on the intern�! market -2007 - sced programmes 

Member Proposed by Products Duration Total bud et in€ EC contribution in € annual and total 
State (organisatlon) (years) 

Year1 Year2 Year3 Total Year1 Year 2 Year 3 Total 
Promeurop (FR) + Fruit and 

MULTI ASSOMELA (IT) + vegetables 3 11.465.355 1.903.278 1.913:428 1.915.973 5.732.678 
DPA (NL) (apples) 

DE CMA 
Organic 

2 0 1.000.000 250.000 250.000 0 500.000 
production 

State Agricultural 
Organic 

cz farming and 3 865.511 274.828 83.927 74.001 432.756 lntervention Fund 
products 

Coops Zagora Piliou-
PDO, PGI EL Kimis-K Nevrokopi-
products 

3 2.966.072 425.174 537.246 520.616 1.483.036 
Crocos 

Honey and 
EL EDOM&P beekeeping 3 1.300.000 158.580 275.957 215.463 650.000 

roducts 

PDO, PGI and 

ES lnstituto lnnovacarne 
GTS (quality 

3 4.800.000 2.400.000 
beef and 
mutton) 

Federación Nacional 
Milk and dairy ES de lndustrias Lácteas 3 1.920.000 320.000 320.000 960.000 

(FENIL) 
products 

ES PROPOLLO Poultrymeat 2 0 1.129.673 0 564.837 

Graphic 

ES ASPROCAN 
symbol for the 

3 3.075.585 503::773 517.944 516.076 1.537.793 
most remote 
regions 

FR lnterfel 
Fruit and 

3 5.988.000 998.000 998.000 998.000 2.994.000 
vegetables 

FR CNIEL 
PDO,PGI and 

3 3.595.929 598.502. 599.747 599.716 1.797.965 
GTS 

Organic 

FR Agence Bio et autres 
farming and 

3 7.254.992 1.209.217 1.209.217 1.209.062 3.627.496 
organic 
products 
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Promotion on the internal market - 2007 - S ;ted programmes 

Member Proposed by 
Products 

Duration 

State (organisation) (years) 

IT UNA Poultrymeat 2 

CONS. SAN 
PDO, PGI and IT DANIELE + CONS. GTS 3 

GRANA PADANO 
CONS. MELA AL TO 
ADIGE+ CONS. 
TUTELA SPECK PDO, PGI and 

IT AL TO ADIGE+CONS. 3 
DELLE CANTINE GTS 

PRODUTTORI 
ALTOATESINE 
ATI: CONS. TUTELA 
FORMAGGIO 
PECORINO PDO, PGI and 

IT TOSCANO, CONS. 3 
TUTELA MIELE 

GTS 

DELLA LUNIGIANA 
DOP 

HU TVSB Wine 3 

Produktschap 
NL Pluimvee en Eieren Poultrymeat 2 

(P.P.E.) 

AMA Marketing 
Organic 

AT farming 3 
GesmbH products 

Total budaet in€ 

Year1 Year2 
., . "� . 

,. � . ...,. ,� ·,.. 205.550 .. t
05.550

I"<' 

615�qoo, 1.177.00à 
� >:·· :, 

·. f,.
.. �.:: . 

1-:,' " . ,, �
�· • r � a . ''i 't

; 
. 869.155 1.563.535 

�:,�· .. '

;-

'. 

,, 

,}K .. __ " . '2."i?
"' 

' 
.•,•t �--,1.v: -�

Ic 
321.2fö 383.726 

,. 

's�Jf� ,, 
ic, ' .. 

tik1� I•• 
' 

!f . '. .. -.��-� ..... "�. -.� _:�t' 

:r - -\� ., 
411.149 645.609r 
��jj,. � . ',l'c_,,,. ., 

"'t ,.. •" 2:t63':4603:061.757. . ' " 
- " . 

1.000.0ÖQ ·1.000.000 -
, 't ,:

.. 
:> 7 

Year3 
-. 

0 
. 

. 1.712.000 
-

' 

1.567.310 

;��f 

339.239 

c:,• 

6'38.112 

0 
·' 1 ·i'">

1.000.000 
,-,. 

EC contribution in € (annual and total) 

Total Year1 Year 2 Year3 Total 
.·., 

411.100 102.775 102.775 0 205.550 

3.504.000 307.500 588.500 856.000 1.752.000 

' 

4.000.000 434.578 781.768 783.655 2.000.000 

1.044.175 160.605 191.863 169.620 522.088 

1.694.861 205.575 - 322.800 319.056 847.431 

5.825.217 1.530.879 1.381.730 0 2.912.609 

3.000.000 500.000 500.000 500.000 1.500.000 
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Promotion on the internal market - 2007 - Selected programmes 

Member Proposed by 
Products 

Duratlon Total bud et in€ EC contribution in € annual and total 
State (organisation) (years) 

Total Year1 Year 2 Year3 Total 
Processed 

PL 
Stowarzyszenie fruit and 2 0 391.807 , },17.713 78.191 0 Mrozonej Zywnosci vegetables 195.904 

Frozen 

Stowarzyszenie Honey and 
PL Pszczelarzy beekeeping 2 683.267 143.480 0 341.634 

Zawodowych products 

Krajowy Zwiqzek 
Spótdzielni 

PL 
Mleczarskich Zwiazek Milk and dairy 3 9.807.768 1.634.628 1.634.628 1.634.628 4.903.884 
Rewizyjny (National products 
Union of Dairy Co-
o eratives 

PT CVRW QWPSR 3 1.991.543 327.526 320.828 347.418 995.772 
,,. 

UE GRAND TOTAL 23 programmes 26.577.869 27.578.421 23.558.565 77.714.855 13.288.935 13.789.211 11.779.283 38.857.428 



1 
Van: 
Verzonden: 

Aan: 

maanoa_c:1 rB 1unr 2007 11 :4f 
),------------------

Onderwerp: 1-W: K1pcampagne :.wu11iuu9 - FW: alvast een aantal stukken 

Wil iii dit ook alvast bekijken? 

-----Oorspronkelijk bericht-·-·· 
Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 1<1pcampagne zuu7/2009 • FW: alvast een aantal stukken 

Hierbij alvast wat stukken. Een kopie van de aanvraag volgt per post. 
Wil je een kopie van het aanbestedingsdossier? 

Groet. 

·····Oorspronkelijk bericht-----

Van: LSRZW PROMOTIE 

Verzonden: vrijdag 8 juni 2007 16:03 
Aan: 

Onderwerp: alvast een aantal stu7<Ken 

contract garantieverklaring voorschotgarantie 
>innenmarkt PPE.do< bm.doc bm.doc 

Hallo 

hierbij alvast het contract. ingevuld aan de hand van de huidige stukken die we uit Brussel hebben ontvangen. 
Zoals vermeld moeten we de definitieve goedkeuring nog ontvangen. 

28 

Wat we in ieder nodig hebben alvorens we het contract definitief kunnen opstellen is een ondertekende garantieverklaring. Een ingevulde garantieverklaring heb ik bijgevoegd. 

1 



n 0. 

Daarnaast zal er een nieuw bankrekeningnummer speciaal voor dit project moeten worden aangevraagd. Als dit�s gedaan verneem ik graag de volgend� gegevens:
* het bankrekeningnummer 
* NAW gegevens bank 
* indentificatiecode van de bank (IBAN /BIC codes).

Mocht je gebruik willen maken van een voorschot dan is het mogelijk tot één maand na ondertekening een voorschotverzoek in te dienen. In dat geval h�bben we tevens een
ondertekende garantieverklaring nodig. Deze heb ik ook al bijgevoegd, zodat je hier alvast van op de hoogte bent. 

Met vriendelijke groeten, 

-gen
team projectsubsidies 
te/.(078)-

2 
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CONTRACT 

(AFZETBEVORDERING INTERNE MARKT) 

(EOGFL:_0.,5_08 04 01 - 38_ .) . 

29 

Tussen Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Postbus 20401, 2500 EK 's 
Gravenhage die optreedt namens en voor rekening van Nederland, hierna "de bevoegde nationale 
autoriteit" te noemen, en die voor de ondertekening van dit contract wordt vertegenwoordigd door 

J, teammanager uitvoering Dienst Regelingen
enerztJd�s----
en Productschap Pluimvee en Eieren, Postbus 460, 2700 AL Zoetermeer hierna "de contractant" te 
noemen, vertegenwoordigd door 
anderzijds, wordt, 

._ _____ _.

gelet op Verordening (EG) nr. 2826/2000 van de Raad van 19 december 2000 inzake voorlichtings

en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt 1, 

gelet op Verordening (EG) nr. 1071 /2005 van de Commissie van 1 juli 2005 houdende 

uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2826/20002, 

het volgende overeengekomen: 

Artikel 1 - Doet 

1. De contractant verbindt zich ertoe de volgende acties uit te voeren: Collectieve

productiecampagne kip 2007/2009 zoals omschreven in zijn voorstel van 30 november 2006
(inclusief bijbehorende aanvullingen), dat integrerend onderdeel is van dit contract (bijlage 1).
De referentie van dit contract is: Voorl/2006/bm 1 /04.

2. 

1. 

1 

2 

Voor de uitvoering van de acties is tegenover de bevoegde nationale autoriteit alleen de
contractant verantwoordelijk, en hij is haar enige gesprekspartner.

Van de bevoegde nationale autoriteit kan niet worden verlangd dat zij de consequenties
accepteert van eventuele geschillen tussen de contractant, zijn eventuele subcontractanten en 
het uitvoeringsorgaan.

Dit contract kan slechts worden gewijzigd bij schriftelijke overeenkomst tussen de
contractsluitende partijen, op een met redenen omkleed verzoek van een van hen. Eventuele
door de lidstaat/lidstaten goedgekeurde wijzigingen worden vastgesteld in een door elke
contractsluitende partij ondertekend aanhangsel van het contract. Een kopie van dit aanhangsel
wordt zo spoedig mogelijk aan de Commissie verstuurd.

Dit contract kan niet worden ,gewijzigd in de laatste drie maanden van de in artikel 2, lid 3, 
bedoelde periode. In uitzonderlijke, naar behoren gemotiveerde gevallen kan de bevoegde
nationale autoriteit evenwel toestaan dat van deze bepaling wordt afgeweken.

Artikel 2 - Duur 

Deze overeenkomst treedt in werking op de datum waarop alle contactsluitende partijen de 
overeenkomst hebben ondertekend. 

PB L 328 van 23.12.2000, blz. 2. 

PB L 179van 11.7.2005, blz. 1 
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2. De looptijd voor de uitvoering van de in het contract vastgestelde acties is onderverdeeld in twee
fasen van twaalf maanden elk. De contractant mag pas overgaan tot de uitvoering van de tweede
en de derde fase van dit contract na schriftelijke toestemming van de betrokken
lidstaat/lidstaten. Deze toestemming wordt alleen gegeven voor zover op de begroting van de
Europese Gemeenschap de nodige kredieten voorhanden zijn. Uitgaven voor de voorbereiding of

---- de uitvoering van een-tot de-volgende fase beh0rende- a0tie komen -pas voor -subsidiëring in 
aanmerking met ingang van de datum waarop de toestemming is gegeven. 

Het contract kan door de betrokken lidstaat/lidstaten - zonder schadevergoeding - worden 
geschorst of geannuleerd, indien de voor de uitvoering van het contract vereiste kredieten niet 
beschikbaar zijn op de begroting van de betrokken lidstaat/lidstaten. 

3. De acties die in de in artikel 1 bedoelde documenten zijn omschreven, worden vanaf de datum
van inwerkingtreding van het contract uitgevoerd in de fasen die in het programma zijn
vastgesteld, en worden beëindigd op de vervaldag van de tweede fase.

4. Het contract loopt af wanneer het saldo van de laatste fase is betaald.

1. 

2. 

3. 

4. 

Artikel 3 

Financiële bijdragen van de Europese Gemeenschap en van de lidstaat 

De financiële bijdrage van de Europese Gemeenschap is gelijk aan maximaal 50 % van de in 
bijlage Il vermelde totale uitgaven voor het programma die als subsidiabel zijn erkend en die de 
contractant werkelijk heeft gedaan voor de uitvoering van de in artikel 1 bedoelde acties, en 
bedraagt ten hoogste 

- 1.530.878 euro in de eerste fase;
- 1.381. 730 euro in de tweede fase.

Met de bedragen die betrekking hebben op de BTW van de lidstaten of op andere rechten en 
heffingen van de lidstaten, wordt geen rekening gehouden bij de berekening van de financiële 
bijdrage van de Gemeenschap. 

De financiële bijdrage van de betrokken lidstaat is gelijk aan 30 % van de in bijlage Il vermelde 
uitgaven voor elke fase van de uitvoering die als subsidiabel zijn erkend en die de contractant 
werkelijk heeft gedaan voor de uitvoering van de in artikel 1 bedoelde acties, en bedraagt ten 
hoogste: 

- 918.527 euro in de eerste fase;
- 829.038 euro in de tweede fase.

De financiële bijdragen van de Europese Gemeenschap en van de betrokken lidstaat voor elke 
fase van het contract mogen in geen geval worden verhoogd, zelfs niet als de reële kosten van de 
acties hoger zijn dan het door de contractant in zijn offerte aangegeven bedrag. Het risico van 
dergelijke overschrijdingen is geheel voor rekening van de contractant. 

Als de totale kosten van de in artikel 1 bedoelde acties lager blijken te zijn dan de in de leden 1 
en 2 bedoelde uitgaven, worden de financiële bijdragen van de Europese Gemeenschap en van de 
betrokken lidstaat/lidstaten proportioneel verlaagd. 

Artikel 4 - Uitvoering van de acties 

1. Alleen de contractant is technisch en financieel verantwoordelijk voor de in artikel 1 bedoelde
acties en voor de verenigbaarheid ervan met de communautaire regelgeving en de terzake
geldende mededingingsregels. De contractant schakelt het personeel in dat nodig is voor het
toezicht op de uitvoering van de acties in het kader van het programma.

2 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

De contractant deelt de bevoegde nationale autoriteit mee welke contracten hij met de 
uitvoeringsorganen heeft gesloten, alsmede de naam en firmanaam van derden die hij met de 
uitvoering van een actie wil belasten en de naam van eventuele adviseurs of consultants. 

De-e;0nt::r-a0tant neemt-in-de met het uitvoeringsorgaan gesloten-<=entracten bepalingen op op 
grond waarvan de bevoegde nationale autoriteit en de Commissie tegenover het 
uitvoeringsorgaan dezelfde rechten en garanties kunnen doen gelden en dezelfde controles 
kunnen uitoefenen als ten opzichte van de contractant zelf. 

Met betrekking tot de verdeling van de uitgaven worden schommelingen tot maximaal 10% 
automatisch toegestaan voor elke begrotingspost die betrekking heeft op in het programma 
vastgestelde acties als vermeld in de goedgekeurde en bij het contract gevoegde offerte van de 
contractant, op voorwaarde dat de in artikel 3 vermelde maximumbedragen niet worden 
overschreden. 

De contractant gaat zowel voor zichzelf als voor het uitvoeringsorgaan en de eventuele 
subcontractanten de verbintenis aan om: 

in het kader van de acties waarop dit contract betrekking heeft, geen reclame te maken 
voor merken en firmanamen of, onverrminderd artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 
1071 /2005, voor de oorsprong; 
geen andere communautaire of andere overheidssteun aan te vragen voor de uitvoering 
van de in artikel 1 bedoelde acties; 
op al het materiaal (inclusief audiovisuele dragers) overeenkomstig bijlage IV duidelijk en 
leesbaar te vermelden dat de Europese Unie heeft bijgedragen tot de financiering van de 
acties waarop dit contract betrekking heeft, op straffe van afwijzing van de uitgaven voor 
de betrokken acties; 

De contractant stelt de bevoegde nationale autoriteit dertig dagen vóór het begin van elk 
kwartaal in het bezit van een voorlopig tijdschema van de vastgestelde acties, volgens het model 
in bijlage VII. Indien het voorlopige tijdschema wordt gewijzigd, deelt hij ten minste vijftien 
werkdagen van tevoren de data of de perioden voor de uitvoering van de in het programma 
vastgestelde acties mee. 

Indien deze gegevens niet zijn meegedeeld, komen de kosten voor de betrokken actie(s) niet in 
aanmerking voor subsidiëring. 

De bevoegde nationale autoriteit deelt deze gegevens onverwijld mee aan de Commissie. 

De contractant stelt de bevoegde nationale autoriteit onverwijld schriftelijk in kennis van elke 
gebeurtenis die de goede uitvoering van dit contract binnen de gestelde termijnen in gevaar kan 
brengen en verstrekt daarbij alle nuttige inlichtingen. 

8. De contractant verbindt zich ertoe om, vóór de uitvoering van de acties, alle in het kader van het
programma geproduceerde ontwerpen voor voorlichtings- en afzetbevorderingsmateriaal aan de
bevoegde nationale autoriteit over te leggen. Door de lidstaat/lidstaten wordt erop toegezien
dat het ontwerpmateriaal in overeenstemming is met de communautaire regelgeving, en met
name met artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1071 /2005.

Artikel 5 - Wijze van betaling 

1. De contractant verbindt zich ertoe een bankrekening te openen df ui�ltitit wordt gebruikt
voor alle financiële verrichtingen (ontvangsten en uitgaven) in het kader van het beheer van dit
contract.

3 
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2. De financiële bijdragen van de Europese Gemeenschap en, in voorkomend geval, van de
betrokken lidstaat/lidstaten worden binnen die in artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1071 /2005
vastgestelde termijnen door de bevoegde nationale autoriteit overgemaakt op de onderstaande
bankrekening die op naam van de contractant is geopend.
Bank:

-volledig filiaaladres� --
Precieze identificatie van de rekeninghouder:
Rekeningnummer, met inbegrip van de bankcodes (/BAN-code):

3. De contractant verbindt zich ertoe om:

4. 

· de door het uitvoeringsorgaan meegedeelde uitgaven binnen de wettelijke termijnen te
betalen, vóórdat vergoeding daarvan wordt aangevraagd aan de bevoegde nationale autoriteit;
· voldoende geld op de in lid 1 bedoelde rekening te storten om de in het eerste streepje van dit
lid vastgestelde verplichting te kunnen nakomen.

De in de artikelen 13 en 14 van Verordening (EG) nr. 1071 /2005 bedoelde betalingsaanvragen 
moeten, afgezien van de in die artikelen bedoelde verslagen, vergezeld gaan van een overzicht 
van de daadwerkelijk gedane betalingen en moeten worden ingediend overeenkomstig de 
voorschriften die zijn vastgesteld in punt D van bijlage 111 bij dit contract. Een kopie van de bij 
deze betalingen horende facturen en bewijsstukken, met name het rekeninguittreksel dat is 
afgegeven door de bank waarbij de in lid 1 bedoelde rekening is geopend, moet bij de 
betalingsaanvraag worden gevoegd. 
De in de artikelen 13 en 14 van Verordening (EG) nr. 1071 /2005 bedoelde verslagen moeten 
worden opgesteld volgens het in bijlage VIII vastgestelde model. 

5. Als bij de controle blijkt dat een bedrag ten onrechte aan de contractant is betaald, betaalt de
begunstigde, op verzoek van de bevoegde nationale autoriteit, het betrokken bedrag terug
overeenkomstig artikel 21, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1071 /2005. In geval van fraude of
ernstige nalatigheid is het bepaalde in artikel 22 van Verordening (EG) nr. 1071 /2005 van
toepassing.

6. Als het contract wordt ontbonden, wordt de betaling van de financiële bijdragen van de Europese
Gemeenschap en, in voorkomend geval, van de betrokken lidstaat/lidstaten geschorst totdat de
consequenties van deze ontbinding overeenkomstig artikel 10, lid 4, zijn vastgesteld.

Artikel 6 · Controle 

1. De contractant en het uitvoeringsorgaan voeren een analytische boekhouding op basis waarvan
de inkomsten en uitgaven die met de uitvoering van de onder dit contract vallende acties
gemoeid zijn, kunnen worden geïdentificeerd. Zij houden alle gegevens en documenten die nodig
zijn om te kunnen nagaan of zij hun verplichtingen zijn nagekomen, ter beschikking van de 
bevoegde nationale autoriteit en de Commissie.

2. De bevoegde nationale autoriteit en de Commissie hebben het recht om op elk ogenblik
technische en boekhoudkundige controles uit te voeren om de voortgang en de wijze van
uitvoering van de betrokken acties te kunnen volgen. De daartoe gemachtigde ambtenaren van
de bevoegde nationale autoriteit, van de Commissie en van de Rekenkamer hebben ook het recht
om, vanaf de ondertekening van het contract en tot vijf jaar na de datum van betaling van het
saldo, de boeken en alle andere documenten met betrekking tot de in het kader van het contract
gedane betalingen in te zien.

3. De Commissie kan te allen tijde deelnemen aan de door de lidstaten georganiseerde controles.
Zij kan extra controles uitvoeren wanneer zij dat noodzakelijk acht.
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4. Na afloop van het programma is een accountantsverklaring vereist. Hiervoor is een mop WO!J.)
accountantsverklaring en een controleprotocol op basis waarvan deze verklaring kan wor;e

e
r

opgemaakt, opgesteld.

Artikel 7 - Kortingen en eventuele inkomsten 

1. De contractant dient elke gelegenheid aan te grijpen om kortingen, rabatten of provisies te
verkrijgen.

2. 

Hij verbindt zich ertoe om de in artikel 5, lid 2, bedoelde rekening te crediteren met alle
kortingen, rabatten of provisies die hij krijgt en die nog niet in de rekeningen zijn
verdisconteerd.

De contractant moet de in artikel 5, lid 2, bedoelde rekening crediteren met alle inkomsten die
voortvloeien uit de uitvoering van de onder dit contract vallende acties, en met name met de
eventuele rente die de belegging van uit de financiële bijdragen van de Europese Gemeenschap
en van de betrokken lidstaat/lidstaten afkomstige bedragen oplevert.

Al deze gecrediteerde bedragen worden in mindering gebracht op de financiële bijdragen van de
Europese Gemeenschap en van de betrokken lidstaat/lidstaten.

Artikel 8 - Verspreiding en gebruik van de resultaten 

1. De contractant verbindt zich ertoe om de bij de uitvoering van dit contract bereikte resultaten
waarvoor eigendomsrechten kunnen gelden, te beschermen of te laten beschermen.

2. Bovendien gaat de contractant zowel voor zichzelf als voor zijn eventuele subcontractanten en
voor het uitvoeringsorgaan de verbintenis aan om de Commissie en de lidstaten alle exclusieve
gebruiksrechten te verlenen met betrekking tot de resultaten van de onder dit contract vallende
acties.

Ondanks deze verplichting dient de contractant de resultaten te verspreiden als het contract
daarin voorziet.

3. De contractant aanvaardt dat de Commissie en de lidstaten gegevens meedelen of publiceren
over met name de onder dit contract vallende acties, de eindevaluatie van de acties en de bij de
uitvoering van de acties participerende instantie(s).

4. Alle in het kader van een in lid 1 bedoeld programma geproduceerd en gefinancierd materiaal,
met inbegrip van de grafische, visuele en audiovisuele ontwerpen en de internetsites, mag later
worden gebruikt met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Commissie, de betrokken
indienende organisaties en de tot de financiering van het programma bijdragende lidstaten en
met inachtneming van de rechten die voor de contractanten voortvloeien uit de nationale
wetgeving die op het contract van toepassing is.

Artikel 9 - Compensatie van vorderingen 

De contractsluitende partijen mogen hun respectieve, uit dit contract voortvloeiende vorderingen niet 
compenseren met andere vorderingen die zij ten opzichte van elkaar hebben. 
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Artikel 10 - Ontbinding van het contract 

1 . Wanneer de contractant een van zijn verplichtingen op grond van dit contract niet nakomt, 
wordt hij bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging in gebreke gesteld. Als de 
contractant binnen één maand na de ingebrekestelling per aangetekend schrijven zijn 
verpli<::htingen-nog-niet is-nagekomen, ontbindt-ee-bevoegde nationale autoriteit het contract 
van rechtswege, zonder schadeloosstelling. 

2. De bevoegde nationale autoriteit ontbindt het contract zonder voorafgaande kennisgeving in de
volgende gevallen:

3. 

a) het ontbreken, door verzuim van de contractant, van een van de vergunningen of
machtigingen die nodig zijn voor de uitvoering van het contract;

b) door de bevoegde nationale autoriteit inaar behoren geconstateerd ernstig verzuim van de
contractant wat het nakomen van zijn contractuele verplichtingen betreft;

c) valse verklaringen van de contractant om een financiële bijdrage van de Europese
Gemeenschap of van een andere overheid te verkrijgen.

In de gevallen als bedoeld in de leden 1 en 2, verbeurt de contractant de als garantie voor de 
goede uitvoering van het contract gestelde zekerheid (in de zin van artikel 11, lid 3, van 
Verordening (EG) nr. 1071/2005 van de Commissie) en, naar evenredigheid van de ten onrechte 
uitgekeerde bijdragen van de Europese Gemeenschap en van de betrokken lidstaat/lidstaten, 
alle andere zekerheden die hij op grond van dit contract heeft gesteld. 

4. Bij ontbinding van het contract wordt het aan de contractant verschuldigde bedrag bepaald op
basis van de werkelijke kosten van de uitgevoerde acties, inclusief voorbereidende
werkzaamheden, die vóór de ontbinding in overeenstemming met het contract zijn uitgevoerd,
onverminderd de door de contractant ingevolge de ontbinding van het contract verschuldigde
schadeloosstelling en rente.

1. 

Artikel 11 - Fiscale bepalingen 

Op grond van de artikelen 3 en 4 van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten 
van de Europese Gemeenschappen is de bijdrage van de Europese Gemeenschap vrijgesteld van 
alle rechten en heffingen, en met name van de belasting over de toegevoegde waarde. Voor de 
toepassing van de artikelen 3 en 4 van het bovengenoemde Protocol dient de contractant de 
instructies van de bevoegde nationale autorit,eit en van de Commissie in acht te nemen. 

2. Als de contractant verplicht is de belasting over de toegevoegde waarde te betalen, komt het
betrokken bedrag niet in aanmerking voor financiering door de Europese Gemeenschap.

Artikel 12 - Geschillen tussen de contractant en derden 

1 . Als de bevoegde nationale autoriteit de contractant bij een geschil met derden over de 
uitvoering van dit contract verzoekt een administratief beroep of een rechtsvordering in te 
stellen, is de contractant verplicht overeenkomstig de instructies van de bevoegde nationale 
autoriteit te handelen. 

2. De contractant stelt de bevoegde nationale autoriteit schriftelijk in kennis van elk administratief
beroep dat of elke rechtsvordering die in verband met de uitvoering van dit contract tegen hem
wordt ingesteld. De contractsluitende partijen beslissen in onderling overleg over de te nemen
maatregelen.
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3. De bevoegde nationale autoriteit stelt de Commissie onverwijld in kennis van de in de leden 1 en
2 bedoelde procedures.

Artikel 13 · Bepalingen inzake eventuele verschillen tussen de teksten 

Wanneer sprake is van tegenstrijdigheden tussen dit contract en het voorstel van de contractant, 
gelden-alleen-de bepalingen van dit contract. 

Artikel 14 · Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

1 . Dit contract valt onder de wetgeving van het land van de bevoegde nationale autoriteit. 

2. Geschillen tussen de bevoegde nationale autoriteit en de contractant of vorderingen van de ene
partij tegen de andere, die verband houden met dit contract en die niet in der -minne kunnen
worden geschikt, worden voorgelegd aan de rechterlijke instanties van het hierboven bedoelde
land.

Artikel 15 - Bijlagen 

De onderstaande bijlagen zijn een integrerend onderdeel van dit contract: 

Bijlage 1: Voorstel van de contractant (en schriftelijk meegedeelde wijzigingen) als bedoeld in 
artikel 1 

Bijlage Il: 
Bijlage 111: 
Bijlage IV: 
Bijlage V: 
Bijlage VI: 
Bijlage VII: 
Bijlage VIII: 

Begrotingsoverzicht 
Subsidiabele uitgaven: specifieke regels 
Bepalingen inzake de vermelding van de medefinanciering door de Europese Unie 
Model van een garantie voor de goede uitvoering van het contract 
Model van een voorschotgarantie 
Model van het voorlopig tijdschema van de acties 
Modellen van de verslagen 

HANDTEKEN INGEN 

Voor de bevoegde nationale autoriteit Voor de contractant 

Gedaan te Dordrecht, op · 2007. Gedaan te Zoetermeer, op 

In drie exemplaren 

7 

·2007.



Q. 

BIJLAGE 1 

1. Voorstel van de contractant (en schriftelijk meegedeelde wijzigingen), zoals goedgekeurd door
de Commissie
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BIJLAGEIII 

Subsidiabel zijn alleen de kosten die de contractant en het uitvoeringsorgaan na de datum van 
inwerkingtreding van het contract en vóór de einddatum van het contract maken voor uitgevoerde 
en ondersteunde acties. Deze uitgaven kunnen betrekking hebben op alle of een deel de 
onderstaande categorieën: 

A. Uitgaven van de contractant (algemene kosten en financiële kosten)

1. De algemene kosten van de contractant hebben betrekking op administratie, coördinatie
(o.a. reis- en verblijfkosten), beheer (o.a. informaticakosten), secretariaat, boekhouding,
correspondentie, huur, communicatie, verbruik van onder meer water, gas en elektriciteit,
en onderhoud. Deze indirecte kosten worden berekend volgens de in het land van de
contractant geldende beginselen, regels en methodes op het gebied van boekhouding.

2. De algemene kosten mogen niet méér bedragen dan het volgende percentage van de
kosten die daadwerkelijk met de uitvoering van de actie gepaard gaan:

- 3 % voor de programma's die door één lidstaat zijn voorgesteld, en

- 5% voor de programma's die door meerdere lidstaten zijn voorgesteld.

De werkelijke kosten die verband houden met acties die door de contractant zelf worden 
uitgevoerd, worden evenwel niet meegerekend in de algemene kosten. 

3. De kosten met betrekking tot de in artikel 11, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1071 /2005
bedoelde garantie voor de goede uitvoering komen in aanmerking voor financiering.

w=.._ 

4. De algemene kosten en de kosten met betrekking tot de garantie voor de goede uitvoering
zijn subsidiabel, mits ze:

kunnen worden gecontroleerd; 
geen kosten omvatten die reeds onder een andere uitgavencategorie aan dit 
contract zijn toegerekend; 
niet in het kader van een ander project worden gefinancierd. 

;"? 

B. Uitgaven van het uitvoeringsorgaan __,,.--

1. Vergoedingen

De vergoedingen zijn bestemd ter betaling van alle personeelskosten en kosten voor
het bedenken, uitvoeren en beheren van de acties. Voor reis· en verblijfkosten gelden
de regels van punt 2. De vergoedingen moeten op een van de onderstaande manieren
worden weergegeven:

1.1. Op basis van daadwerkelijk uitgevoerd werk berekende vergoedingen 

Voor elke actie, maand, personeelscategorie en persoon worden deze vergoedingen 
op basis van de kosten per uur (en ni:et per dag) weergegeven. De duur van de 
prestatie, de kosten per eenheid en de totale kosten moeten worden vermeld. 
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De tijdkaarten (time sheets} die door het betrokken personeel worden ingevuld, 
moeten ook aanvullende gegevens bevatten, zoals de plaats waar de prestatie 
wordt geleverd, het aantal uren per dag en de aard van de prestatie in het kader 
van de actie waarop het contract betrekking heeft. 
Ten minste eenmaal per maand moet de projectleider of een ander met 

- --·-- - personeelszaken belast projectlid op de tijdkaarten- de juistheid van de -erin 
vermelde gegevens bevestigen. 

1.2. 

Deze gedetailleerde tijdkaarten moeten bij de contractant beschikbaar zijn en 
moeten kunnen worden geverifieerd. 

Met betrekking tot de vergoeding van de deskundigen vergewist het 
uitvoeringsorgaan zich ervan dat de gedeclareerde werktijden daadwerkelijk zijn 
gepresteerd. 

Op basis van een forfait berekende vergoedingen 

De vergoedingen mogen niet meer bedragen dan het volgende percentage van de 
kosten die daadwerkelijk met de uitvoering van de actie gepaard gaan (met 
uitzondering van de algemene kosten van de contractant en de onder 1.1 hierboven 
bedoelde vergoedingen: 

- 13 % voor de programma's die door één lidstaat zijn voorgesteld, en

15% voor de programma's die door meerdere lidstaten zijn voorgesteld. 

1.3. Wanneer de contractant zelf acties uitvoert overeenkomstig artikel 9, lid 2, van 
Verordening (EG} nr. 1071 /2005, moeten de op basis van daadwerkelijk uitgevoerd 
werk berekende vergoedingen worden weergegeven overeenkomstig het bepaalde in 
punt 1.1. 

2. Reis- en verblijfkosten

Deze met de uitvoering van de acties gepaard gaande kosten komen in aanmerking
voor financiering, indien bewijsstukken worden ingediend en aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan: 

2. 1 Reiskosten

• vliegticket toeristenklasse en instapkaart,

• treinkaartje eerste klasse,

• voor autoreizen geldt een maximale kilometervergoeding van 0,25 euro; de data
en plaatsen van vertrek en van aankomst en de afstand moeten worden vermeld.

2.2 Kosten van verblijf en maaltijden 

• tegen overlegging van de betaalde factuur wordt een forfaitaire
overnachtingsvergoeding van maximaal 120 euro per dag betaald,

• voor alle overige kosten (maaltijden, vervoer ter plaatse, telefoon, enz.) wordt
een forfaitaire verblijfsvergoeding van 80 euro per dag toegekend.

Deze vergoedingen worden toegekend voor activiteiten die plaatsvinden op een 
andere plaats dan waar doorgaans wordt gewerkt, en betreffen het aantal dagen 
dat voor de uitvoering van de actie nodig is. 
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C. Andere kosten die verband houden met de uitvoering van de acties

1. Kosten voor vergaderingen en groepsreizen

2. 

Als het--uitvoeringsorgaan een reis of-vergadering voor een van-de-doelgroepen van ·· 
het programma moet organiseren, moeten de bewijsstukken vergezeld gaan van een 
presentielijst. Hotelrekeningen moeten bijvoorbeeld op naam zijn gesteld, of, 
wanneer het een groepsrekening betreft, de namen vermelden van de personen die 
in het hotel hebben overnacht. Voor groepsmaaltijden moeten de naam van de 
deelnemers, hun functie en het doel van de activiteit worden vermeld. 

Materieel en apparatuur 

Materieel en apparatuur die nodig zijn voor de uitvoering van de onder dit contract 
vallende activiteiten, moeten worden gehuurd, tenzij aankoop voordeliger of huur 
onmogelijk is. 

2.1 Uitgaven voor niet-duurzame goederen 

Onder uitgaven voor niet-duurzame goederen worden de uitgaven verstaan voor de 
aankoop, de vervaardiging of het gebruik van materieel, goederen of voorzieningen 

die: 

(a) 

(b) 

een levensduur hebben die korter is dan de duur van de in het contract 
omschreven werkzaamheden, en 
volgens de bij het uitvoeringsorgaan geldende beginselen, regels en methodes 
op het gebied van boekhouding niet als duurzame activa worden beschouwd. 

De uitgaven voor niet-duurzame goederen worden niet als directe kosten beschouwd 
als zij door het uitvoeringsorgaan als afschrijvingskosten of anderszins worden 
verrekend. 

2.2 Uitgaven voor duurzame goederen 

Subsidiabel zijn de uitgaven voor de aankoop of de vervaardiging, na de datum van 
inwerkingtreding van het contract, van goederen die onontbeerlijk zijn voor de 
uitvoering van de actie en die een levensduur hebben die overeenkomt met of langer is 
dan de duur van de in het contract omschreven werkzaamheden. 

Deze uitgaven moeten in overeenstemming zijn met de nationale afschrijvingsregels, 
met dien verstande dat voor de berekening van dit bedrag de periode in aanmerking 
wordt genomen tussen de effectieve begindatum van het contract, of de datum van 
aankoop van het materieel als deze na de effectieve begindatum valt, en de 
einddatum van het contract. Ook wordt rekening gehouden met de mate waarin het 
materieel tijdens die periode wordt gebruikt. 

3 Informaticakosten 

De informaticakosten kunnen alle uitgaven omvatten in verband met de 
verbindingsduur, de gebruiksduur van de centrale computer, het aantal gedrukte 
regels en het inschakelen van dienstverlenende firma's. Deze uitgaven kunnen aan het 
contract worden toegerekend overeenkomstig de interne regels van het 
uitvoeringsorgaan en op basis van de rekentijd die werkelijk aan de in het contract 
omschreven werkzaamheden is besteed en van de geldende informaticatarieven. {De in 
bijlage I bedoelde offerte bevat een opgave van de informaticatarieven). 

4. Kosten van publicatie en verspreiding van documenten
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Onder kosten van publicatie eni verspreiding van documenten worden de kosten 
verstaan voor het uitgeven, vertalen en verspreiden van publicaties en 
audiovisueel materiaal voor de krachtens het contract uit te voeren acties. 

-5. Meting van de resultaten van de aGties 

D. 

In de voor het programma vastgestelde begroting mogen de kosten worden 
opgenomen voor het meten van de resultaten van de in het kader van het 
programma uitgevoerde acties. 

De desbetreffende kosten mogen niet meer bedragen dan 3% van de werkelijke 
kosten voor de uitvoering van de acties (met uitzondering van de algemene kosten 
en de vergoedingen als bedoeld onder A.2, respectievelijk B.1.2). 

Indiening van facturen en bewijsstukken 

De aan de bevoegde nationale autoriteit toegezonden betalingsaanvragen moeten 
vergezeld gaan van kopieën van de facturen en bewijsstukken, die worden geordend 
en geregistreerd volgens de in het voorstel gespecificeerde begrotingsposten. In een 
overzichtstabel worden al deze stukken vermeld onder opgave van de bedragen in 
euro en, voor de lidstaten buiten de eurozone, in nationale valuta en in euro. De toe 
te passen omrekeningskoers is de op de internetsite van de Commissie gepubliceerde 
maandelijkse boekhoudkundige eurokoers voor de maand waarin de factuur of het 
bewijsstuk is opgesteld (europa.eu.int/comm/budget/inforeuro). 

Elk bewijsstuk moet de volgende gegevens bevatten: de subcontractant of de 
leverancier, de aard van de prestatie en het verband met de betrokken actie, de 
datum, het gespecificeerde bedrag (exclusief BTW) en het registratienummer. De 
bewijsstukken moeten vergezeld gaan van een bewijs waaruit blijkt dat de betaling 
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. 

Bij controles ter plaatse moeten de bevoegde nationale autoriteit en de diensten van 
de Commissie of van de Rekenkamer inzage kunnen krijgen in de originele 
bewijsstukken, die volgens de bovenstaande bepalingen moeten zijn geordend en 
geregistreerd. 

E. Niet in aanmerking komende uitgaven

Voor financiering komen niet in aanmerking, met name: 

• reserves voor verliezen of eventuele toekomstige schulden,

• kosten van vervoer per taxi of met het openbaar vervoer, die door een
dagvergoeding worden gedekt,

• bankkosten, bankrenten ·of verzekeringspremies, met uitzondering van de
kosten betreffende de garantie voor de goede uitvoering, als bedoeld in punt
A.3 van de onderhavige bijlage;

• wisselkoersverliezen,

• uitgaven voor acties die buiten de werkingssfeer van het contract vallen.

13 



0 

Q 

BIJLAGE IV 

Voorschriften inzake de vermelding van de medefinanciering door de Europese Unie 

1 . Op het materiaal en alle documenten die voor het publiek bestemd zijn, inclusief in het kader 
van het contract gemaakt of aangekocht audiovisueel materiaal, moeten het Europese embleem 
en de hieronder weergegeven vermelding worden aangebracht in de taal/talen van het 
doel land/ de doellanden: 

CAMPAGNE GEFINANCIERD MET STEUN VAN DE EUROPESE UNIE EN 

............ • ................................ (naam van de betrokken lidstaat) 1• 

2. Het Europese embleem moet niet alleen goed leesbaar zijn, maar ook even groot en zichtbaar als
de emblemen van de betrokken lidstaat/lidstaten en van de contractant. Bij visueel materiaal
moeten het hierboven bedoelde embleem en de genoemde vermelding duidelijk worden
weergegeven aan het begin, tijdens of aan het einde van de boodschap. Bij geluidsmateriaal
moet de genoemde vermelding duidelijk worden weergegeven aan het einde van de boodschap.

Hieronder zijn de regels aangegeven voor de reproductie van het embleem.

http:// euro pa. eu. int/ abc/ symbols / emblem / index nl. htm.

3. Indien de medefinanciering door de EU niet is vermeld op het materiaal en de documenten als
bedoeld in punt 1, kan zulks ertoe leiden dat de desbetreffende kosten niet voor subsidiëring in
aanmerking worden genomen.

Of de namens de staat handelende/uit parafiscale heffingen gefinancierde instantie die 

verantwoordelijk is voor de financiële bijdrage van de lidstaat. Het embleem van de lidstaat of van de 
betrokken instantie kan rechts van dit kader worden aangebracht. 
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BIJLAGE V 

Garantie yo9r de goede uitvoering . 

0 

0 
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BIJLAGE VI 

VOORSCHOTGARANTIE 

0 

C 
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Jaar 
Kwartaal 

Lidstaat 
lndienende 
organisatie 

Programma 
Nr. van het contract 

Geplande activiteiten 

Actie 1 (titel/beschrijving) 

Actie 2 (titel/beschrijving) 

... 

BIJLAGE VII 

VOORLOPIG TIJDSCHEMA VAN DE ACTIES 

(artikel 4, lid 6, van het contract) 

Datum/ periode Plaats(en) 
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Bijlage VIII

A. Model voor-de kwartaalverslagen

In te vullen door de indienende organisatie 
(artikel 13 en artikel 17, lid 3, van de Verordening Binnenmarkt) 

Verslag nr ...................... . 
(Het verslag mag ten hoogste bestaan uit 3 bladzijden, plus de financiële overzichten.) 

lndienende organisatie 

Naam van het programma 

Datum van het verslag 

Verslagperiode 

Q Begindatum van het programma: ................................. . 

Q 

Contract (EOGFL) nr. 

1. Uitvoering van de acties

In het (bij het contract gevoegde) programma vermelde lijst van de acties:

1. Actie 1

2. Actie 2

3. Actie 3

n. actie n

Voor elke actie de volgende gegevens vermelden : 
Tijd, plaats, omvang : aantal deelnemers, aantal verkooppunten, hoeveelheid drukwerk, duur 
en aantal radio- en TV-spots. Voor internetsites het adres vermelden. Voor elke actie de andere 
relevante gegevens vermelden. 

Elke wijziging of annulering van geplande acties vermelden, met de redenen daarvoor. 

2. Uitvoering van het programma

Melding maken van alle opmerkingen of problemen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van 
het programma. 
Aangeven welke acties moeten worden uitgevoerd in de volgende periode, en welke wijzigingen 
worden aangebracht ten opzichte van de geplande acties. 
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3. Gedane uitgaven die zijn opgenomen in de aanvraag van een kwartaalbetaling.

A/A Acties3 Gedane uitgaven4

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Totaal in€

1 Actie 1 

2 Actie 2 
1 

1 

3 .......... . 

4 .......... .

5 ............ 

3 In de bijlage bij het contract beschreven acties
4 Gedane uitgaven die door de îndienende organisatie voor elke periode zijn gedeclareerd.
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B. Model voor het jaarverslag

In te vullen door de indienende organisatie. 
Het jaarverslag bestaat uit twee delen (artikel 14, ar_tikel 17, lid 1, en artikel 17, lid 2, van de 
Verordening Binnenmarkt) 
a) Korte beschrijving van de acties,
b) Financieel overzicht.

Verslag nr ...................... . 

lndienende organisatie 

Naam van het programma 

Datum van het verslag 

Verslagperiode 

Begindatum van het programma: ................................. . 

Contract (EOGFL) nr. . ................................ . 

A. Korte beschrijving van de acties

Uitvoering van de acties 

In het (bij het contract gevoegde) programma vermelde lijst van de acties: 

1. Actie 1

2. Actie 2

3. Actie 3

n. actie n

Voor elke actie de volgende gegevens vermelden 
Tijd, plaats, omvang : aantal deelnemers, aantal verkooppunten, hoeveelheid drukwerk, duur 
en aantal radio- en TV-spots. Voor internetsites het adres vermelden. Voor elke actie de andere 
relevante gegevens vermelden. 

Uitvoering van het programma 

- Alle opmerkingen en problemen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van het programma.
- Elke wijziging of annulering van geplande acties vermelden, met de redenen daarvoor.

20 



21 

B. Financieel overzicht

In te vullen door de indienende organisatie. 

' 

A/A Acties5 Vastgestelde begroting in Gedeclareerde Vastgestelde begroting Procentueel 
€6 uitgaven? gedeclareerde uitgaven verschil 

a b C d=b-c e=100 X (d / 

' 
b) 

1 

2 

3 
: 

1 

TOTAAL 
1 

5 In het contract voor de betrokken fase beschreven acties. 
6 In het contract voor de betrokken fase vastgestelde begroting.
7 Voor de in de betrokken fase begonnen acties gedeclareerde uitgaven.

21 
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C. Financieel overzicht van de uitgaven

Door de bevoegde autoriteit in te vullen en binnen 30 kalenderdagen na de betaling van het saldo
aan de Commissie toe te zenden.
(artikel 17, lid 4, van de Verordening Binnenmarkt)

Datum 
Bevoegde autoriteit 
Naam van het programma 
Contract nr. (EOGFL) 

1. Financieel overzicht
De onderstaande bevoegde autoriteit heeft de uitvoering van het contract gecontroleerd op basis 
van de lijst van clausules en voorwaarden, het jaarverslag en de daarop betrekking hebbende 
documenten. 
Geconstateerd is [of een andere formulering die overeenkomt met het resultaat van de verrichte 
controles] dat de in het contract vastgestelde verplichtingen zijn nagekomen. Het bedrag dat 
overeenkomt met het totaal van de uitgaven in het kader van dit programma is opgenomen in de 
onderstaande tabel. 

A/A 

1 

2 

3 

4 

5 
6 
7 

8 

Uitgaven - Begroting 

Programma begroting8 

Begroting voor de fase9 

Totale voor de betrokken fase gedeclareerde uitgaven 

Subsidiabele uitgaven voor de acties 10

Bijdrage van de Gemeenschap 
Boeten of andere kortingen 

Verschil tussen de vastgestelde begroting en de 

subsidiabele uitgaven voor de fase 11

Uitvoeringspercentage 12

2. Garantie voor de goede uitvoering

Bedrag in€ 

De details van het jaarverslag zijn geverifieerd en gecontroleerd aan de hand van de bepalingen van 
het contract. De garantie voor de goede uitvoering van het contract is vrijgegeven op .... 

3. Met redenen omkleed advies van de lidstaat
Advies van de bevoegde nationale autoriteit over de uitvoering van de taken in het kader van de 
fase. 

Handtekening 

8 Totaal bij de beschikking van de Commissie houdende goedkeuring van het betrokken programma 
vastgestelde begroting. 

9 In het contract voor de betrokken fase vastgestelde begroting. 
10 Totaal van de uitgaven die als subsidiabel worden beschouwd in het kader van de in deze fase voltooide 

acties. 
11 Verschil tussen de vastgestelde begroting (punt 2) en de subsidiabele uitgaven (punt 4).
12 Percentage van het verschil tussen de vastgestelde begroting (punt 2) en de subsidiabele uitgaven (punt 4).
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ACTIES 

EUROPESE GEM. 
LIDSTAAT 
CONTRACTANT 
TOTAAL 

1 e JAAR 2e JAAR 3e JAAR 

FINANCIELE BIJDRAGE 
1

(uitgedrukt als bedrag en als percentage) 
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Dienst Regelingen 
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ö 
Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit 
Dienst Regelingen 

Burg. de Raadtsingel 59 
Postadres: Postbus 1191 

3300 BO Dordrecht 
Telefoon: 0800· 22 333 22 

Fax: 078 · 63 95 394 
Web: www.minlnv.nl/loket 

European Commission 

DG AGRI D 4
Promotion of agricultural products 

etstraat 1 ro
8-1049 BRUSSELS

ff.l¾i�bf�944s ,,_Mrt�
rk

r�ltrr:
erk 

D(2007) 11849 
onderwerp d()()(kie<nummer 
Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor 00 
landbouwproducten op de binnenmarkt 
Voorl/2006/bm1 /04 

Geachte 

30 

bijlagen 
Reactie inschrijver met bijlage 
verklaring eigen bijdrage 
verklaring nationale financiering 

Op 18 april 2007 hebben wij van u e€n brief ontvangen met vragen betreffende het 

programma "Collectieve promotiecampagne kip 2007/2009" van Productschap Pluimvee en 

Eieren (voorl/2006/bm1 /04). 

In de bijlage van dit schrijven treft u de antwoorden aan zoals deze door de inschrijvende 

partij zijn aangeleverd. 

Aanvullend op het antwoord op vraag 2 kunnen wij aangeven er op toe te zullen zien op het 

voorkomen van verwijzingen naar de effecten op de gezondheid. De inschrijvende partij 
geeft aan dat er geen sprake zal zijn van gezondheidsclaims. Mocht er desondanks toch 
sprake blijken te zijn van gezondheidsuitspraken dan zullen wij dit voorleggen aan de 

Voedsel en Warenautoriteit, de in Nederland voor de volksgezondheid bevoegde autoriteit. 
Zonder deze goedkeuring zullen er geen gezondheidsboodschappen gecommuniceerd mogen 
worden. 

Aanvullend op het antwoord op vraag ,6: Een verklaring van de eigen bijdrage (20%) en een 
verklaring van financiering middels de parafiscale heffingen (30%) zijn bij de indiening reeds 
meegezonden. Voor de volledigheid sturen ik beide verklaringen nogmaals mee. 

Voor vragen over het ingediende programma kunt u contact opnemen met het Team 

Projectsubsidies van Dienst Regelingen, via bovengenoemd telefoonnummer. 

De teammanager uitvoering Dienst Regelingen 
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Geachte_, 

In reactie op uw verzoek om nadere informatie over het programmavoorstel "collectieve 
promotiecampagne kip 2007 /2009" graag het volgende: 

1 . Bijgaand in bijlage 1 treft u de gedetailleerde begroting, met inbegrip van gedetailleerde 
cijfers en tijdschema van de voorgestelde acties, inclusief de gebeurtenissen, markten en 
de informatie en PR voor jonge mensen. 

Het uitvoerende lichaam voor het gehele programma is reclamebureau Punchline. Punch
line is door middel van een openbare Europese aanbesteding geselecteerd als uitvoerend 
lichaam op basis van de beste verhouding tussen prijzen en kwaliteit van dienstverlening. 
Punchline heeft 25 jaar ervaring op het gebied van promotie van pluimveevlees. Punchli
ne was eerder het uitvoerende lichaam voor de 'Collectieve voorlichtingscampagne code
ring op eieren' van de EU en heeft voor grote campagnes belangrijke strategische suc
cessen en onderscheidingen behaald. Punchline voert het totaal aan acties voor het pro
gramma uit. 

De discrepantie tussen de cijfers in het identificatieblad van het Programma en die in het 
"Projectplan Collectieve Promotiecampagne 2007/2009" is ontstaan door een fout door 
ons, waarvoor onze excuses. Hieronder treft u de juiste cijfers aan. Neemt u er graag no
ta van dat deze cijfers gebaseerd zijn op een aantal aannames zoals budget, formaat, 
lengte en planning. Zodra deze aannames wijzigen, als gevolg van nog te maken keuzes 
op detailniveau in de uitvoering, dan wijzigen ook deze cijfers. Uiteraard worden deze 
keuzes vooraf aan u voorgelegd voor uw instemming, inclusief het effect van deze keu
zes op de onderstaande cijfers. 

Tabel 1 Mediadoelstellingen per medium jaar 1 en 2 
Medium Bereik van de Gemiddeld aantal Gross rating 

doelgroep (%) ( 1 ) contacten points 
Televisie 80 22 

Radio 55 75 

Print 80 17 
Internet pm pm 

( 1) De doelgoep omvat alle boodschappers van 1 3 jaar en ouder.

2. In het programma worden geen voedings- of gezondheidsclaims opgenomen.
PM Dienst Regelingen

2.000 

6.000 

1.500 

pm 

3. De inhoud van de campagne is nog niet creatief ingevuld. De titel wel omdat hierin in de
afgelopen jaren al veel is geïnvesteerd. De titel voor het programma luidt: "Elke dag wat
anders: Elke dag kip!" De pay off luidt: "Kip.'t Meest veelzijdige stukje vlees." Deze pay
off is al 25 jaar in gebruik en wordt door de consument bijzonder goed herkend en be
grepen. Uit veelvuldig en uitgebreid onderzoek is gebleken dat deze pay off de primaire
boodschap efficiënt en effectief overbrengt en g:een enkele negatieve perceptie richting
andere vleesproducten opwekt.
In het hele programma wordt nergens 'afgezet' tegen andere vleesproducten of andere
eiwitbronnen. In zijn geheel wordt niet gediscrimineerd richting andere producten. Dit
niet alleen vanwege de beoogde Europese medefinanciering, maar ook vanwege de be
trokkenheid van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren die in Nederland immers de
gehele vleessector vertegenwoordigen. Bovendien vindt de pluimveevleessector het niet
gewenst om zich tegen andere producten af te zetten omdat men dit als marketingstra
tegie als negatief en contraproductief ziet.
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Zoals hiervoor is aangegeven is het programma nog niet creatief ingevuld. Zodra medefi
nanciering door de Europese Unie definitief bekend is, zijn ook de definitieve budgetten 
bekend en kan (na het tekenen van contracten) gestart worden met het maken van crea
tieve voorstellen. Uiteraard zullen gedurende de gehele duur van het programma alle cre
atieve voorstellen en uitingen (zoals slogans, slagzinnen, beelden, emblemen) zowel gra
fische als audio en visuele, vooraf ter goedkeuring aan u voorgelegd worden. Het uit
gangspunt blijft het niet afzetten tegen andere producten. 

4. Het programma zoals dat voor ogen staat is in balans voor wat betreft de doelstellingen,
namelijk:

Doelstelling één: Het vertrouwen in kippenvlees herstellen en versterken, rekening hou
dend met h·et aankoopgedrag en de ontwikkelingen in het dierenwelzijnsbesef. De be
langrijkste communicatieboodschap die deze eerste doelstelling het beste zal realiseren,
zal het beeld bevestigen en opladen dat kip lekker en mager is en veel gemakkelijk te be
reiden variaties biedt. Variatie's in bereidirng én in verschijningsvorm zoals bijvoorbeeld
kippenpoten, vleugels, filet en specialiteiten. Het doel van deze communicatiebood
schappen is kip direct positief 'on top of mind' te krijgen om daardoor een goede 'bo
dem' of 'opening' te creëren voor overdracht van de complexere secundaire doelstellin
gen.

Doelstelling twee en drie: Een sterk vertrouwen opbouwen in de controles die in Europa 
en in Nederland op verkocht product worden uitgevoerd. Het middel hierbij is om objec
tieve en volledige informatie te verstrekken over Europese handelsnormen, Europese re
gels ten aanzien van voedselveiligheid en traceerbaarheid en normen voor dierenwelzijn 
in Europa. Ook door achtergrondinformatie te geven over de verschillende huisvestings
systemen en het nationale 1KB kwaliteitssysteem van de bedrijven zelf wordt meer begrip 
en vertrouwen opgewekt. De belangrijkste communicatieboodschappen die deze tweede 
doelstelling het beste zullen realiseren, versterken het beeld dat verkocht product streng 
gecontroleerd is én omvatten objectieve informatie over productiesystemen binnen de 
EU; informatie over de intrinsieke productkenmerken; informatie over de traceerbaarheid 
(herkomst) en informatie over hoe verantwoord moet worden omgegaan met kippen
vlees. 

Doelstelling één, de 'culinaire reclame' over kip, sluit aan bij de latente behoeften van de 
consument. Doelstelling twee en drie, de 'technische voorlichting' over de vleeskuiken
houderij, sluit aan bij de onderliggende behoeften van de consument en moet het ver
trouwen verdiepen. Alle drie de doelstellingen wegen voor Nederland even zwaar en 
kunnen niet zonder elkaar of los van elkaar gerealiseerd worden. De volgorde van com
municatie is wel belangrijk. De communicatief noodzakelijke volgorde is eerst doelstelling 
één en daarná doelstelling twee en drie. Immers staat een consument niet open voor 
'technische voorlichting' als hij het product emotioneel niet aantrekkelijk vindt. Anders
om: hoe meer consumenten overtuigd zijrn van de culinaire kwaliteiten van kip hoe meer 
consumenten open staan voor informatie over de kwaliteiten van de productieketens 
binnen Europa. De balans wordt verkregen op basis van een uitgebreide nulmeting voor
af, waarmee het programma definitief wordt ingevuld en eventueel bijgestuurd. Het uit
gangspunt is steeds uw toestemming voor invullingen of bijsturingen. 

5. In bijlage 1 treft u het Mediaplaatsingsschema 2007 /2008 aan.

6. PM Dienst Regelingen
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Bijlage Begroting 

P[2gf'.l!mm! onde[!!eel Activiteiten Jaar 1 Jaar 2 
prils/stuk aantal � totaal prHs/stuk aantal eenheid 

€ € € € 
I!l•ylslec!mPagae Ontwerp, casting en producUe TV-spot 125.000 stuks 125.000 

Kwalitatieve pretest 12.000 1 stuks 12.000 
Zendtijd (mediaplaatslngsschema zie bijlage 1) (2) (2) 875.000 (2) (2) 918.750 

1.012.000 918.750 

Badl2campagne Zendtijd (medlaplaatsingsschema zie bijlage 1) (3) (3) 400.200 (3) (3) 420.210 

Pdntcampagne Ontwerp en productie advertenties vrouwenbladen 5.000 6 stuks 30.000 5.000 2 stuks 10.000 
Advertenties vrouwenbladen (mediaplaatslngsschema zie bijlage 1) (4) (4) 829.400 (4) (4) 870.870 
Ontwerp en productie brochure 18 pagina's 0,50 50.000 stuks 25.000 
Ontwerp Invulling en productie advertenties B-to-8 5.000 6 stuks 30.000 5.000 2 stuks 10.000 
Advertenties 8-to-B (mediaplaatsingsschema volgt later) (4) (4) 86.800 (4) (4) 91.140 
Kwalitatieve pretest 4.000 2 stuks 8.000 

1.009.200 982.010 

l!!l![DetC!!J!PIQ!Je Ontwerp, realisatie en onderhoud nieuwe media (Inclusief website) 128.100 25.000 
Advertenties Zylom (mediaplaatslngsschema zie bijlage 1) 0.47 80.000 kliks 37.584 0,47 80.000 kliks 39.463 
Sa noma online (medlaplaatslngsschema zie bijlage 1) (5) (5) 44.416 (5) (5) 46.637 

210.100 111.100 

PB·l1ll!•ak2msten Jaarlijkse bijeenkomst culinalre pers 43.200 stuks 43.200 43.200 stuks 43.200 
Consumentenvoorlichting, persvoor11chting en spinn-oll internet 75 480 uur 36.000 75 480 uur 36.000 

79.200 79.200 

l!•Ylldeelname Beursdeelname (6) (6) 21.371 (6) (6) 21.051 
Communicatietraining 500 5 stuks 2.500 500 5 stuks 2.500 
Ontwerp, realisatie en onderhoud stand en toebehoren 20.000 stuks 20.000 10.500 pm 10.500 
Ontwerp en realisatie voor11chtings- en promotiemateriaal 20.000 pm stuks 20.000 20.000 pm stuks 20.000 

63.871 54.051 

Voortlchtl!Jg aaa l2!!9!C•n Excursies en lessen 200 25 stuks 5.000 200 25 stuks 5.000 

Communicatietraining 500 5 stuks 2.500 500 5 stuks 2.500 
Ontwerp en producUe lespakket (7) 22 6.000 stuks 132.000 12 6.000 stuks 72.000 

139.500 79.500 

!21!!1 Y!" si• actie! 2.914.071 2.644.821 

Baakgaf'.l!atlt 4.586 4.139 

M•l!og Y!D d! c•1u1taten 0-metlng 39.000 stuks 39.000 
1-meting 32.600 stuks 32.600 
evaluatie 43.000 stuks 43.000 

71.600 43.000 

Atg•m•a! k2stea 71.500 71.500 

Totaal l!!dlreç!• kosten 147.686 118.639 

I2taal programma 3.061.757 2.763.460 

18-6-2007 
1/1 
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Bijlage (1) 

Mediaplaatsingsschema 2007 /2008 

Klant 
Omschrijving 

: Productschappen Vee, Vlees en Eieren 
: Reclamecampagne Kip 

ja nu art februart maart april mei juni juli augustus 
t-W_e_ek_n_r. ______ . 35 36 37 3 8 39 40 41 42 43 44 45 46 47 4 8 49 50 51 52 1 2 3 4 5 �-7 __ 8_ � 10l1112_!_3_J�JË.J! 17 1 8 i-11J.Q. 2].._22 23 24 25 26l 2� 2äj 2_9f 30� 31

r
32

1
3 3j34Î35! 

1-�-i�_d._��,�-:-
;.,
-
M

----+---1-2_1+-
8 +-1_5;-

2_2 .... 2_9,1-6--1-1-1-
3 20 21 3 10 12 1_4 .2.. _t,

.
!.�,1-2_2

1-
2_9i ,_5

-t 
12 19 26 2 9 16 23 1 s Î15 221� i 1.3 19 26 3 10 11 24 31

1 
7 14 21 _zal:; 

l 
12�1�

\ 
2
).

� 9 1?j
,l 
231

.

! 30: 

----------•- -·- i-
-

1-L_ lb_ el_l e  ____ +1_2_x _-+-+-•�-+-+--._-+---1-�-=- =>-+-
x+-f--+-+--+---1-+-, __ x 

-
-- __ ,_ I lll --+-+-1 � ;�� -,' 

1 
__ ! ·:- -� · 

t-
M

-
a
-r
g

-rl
-
et

-----+
1
-
1
-

x
--;--+-;--;--.....,_1--ti--t-···t-,,,

)(
,-t--t--+-;,

.
---t--+--+--t 

• • X 1111 
- - - i·-1·-m- ' [x7 

�::.;,,;_;.:.:_ ___ -4-.;.,;,:.;c __ +--·�+--+--->--i--l--l-"-'4--+--+ ____ ·-+-l---+--+-l--l
-
-+---!--i-�-4--1-- ---.--1--- -!--'--1---4--+---"'l--1- .__Il,.... -· .. i i' �- ' . '.1 

september oktober november december 

1---------�
.

'-+-l--l-+.,-
x

·'11---+ -+--+--+-�1--+-+--i-+--+---1-+--+--+--"U--+-t--+--·'u-+-+--t--... 1-+
-t--+--...1-

X 1-- r _: � . ' 
Flalr 8x • •--+-+-+·- n!I lll -+ . t 

Vlva 9x 
' 1 

----• _-
-

l-+-½--1C.:.x'4-+--1---11--,1"�-+-+--+-.,.111...,_-+--:
-
.l� 

1-=E:.::.St::::a _____ --i-::8:.::x __ +-+-+-+-�i--;�--t-+-+--+--·--l--l-l--l--+-+-+-+-+-+--l".""l--+--l--l'll""'l--+-+-+-+---rX""'1·f-l--l--l-l--l'lll-,..-+-t- J-� 1-l -i . 1 ... ,
t-S

-
to-,rv

-----
-t-16_x 

__
___ ,1-;--1-:,;k

...-
'·;t--11--t----t--t."",'Y<

-+
,. --.----r--t-1r--t--t-- --t--llLl ___ ,_1--+-+'-x+· ---,->- tfl , J-m '. 1 

,.P.::.:artv::L.------+1:.-=.5;.:..x --+--+--+�-"':i
+-!f-i"

•
-1

-� ,I"' .1(J
.::.i

· --l--•--1--<�-1--+--1-+-,-1--....-1--r- • 1111! � • i x J · ! � · � 
• • • 

�
l

--rl-vé _____ 11x 

� 
f· 

··- I;·-� -=-.... I! J-_r
lt

_; __ r�b �
-------.... �====

+

---+-1i�--+-+--1·- -
->--

-4-1-.--1---1--;.;..;--+.-+--1-.-;- 1 ' .• ' 1 • 

- • Tl"; • 
>--, --
·�'- • 

t-W_ e_ ek_e_nd ___ --+1_4_x __ ,__ -· -- _t:'x""1t-_-1_::=�·=:===·:=-i!�'.""",-T_-_r,__
7
"

1-.-i--i-_,_-_,-_____ ,.,-_-_-
ri,

,t-._--.-__ -t-,....-t-�;-::_;_-
-+

·--.,.•---f-+·-PI __ ,._ -·==t.·l] : • ·m �.: m 

t-
V-rl

-en
_

d
_

ln
-----i-1-2x

---t --.
m

...--t--t--i
•

.,.;-��-----· ,__ 1 ·-'--1 I 
x ifil -

1--......... +-·· ' �i.:..:..:==------l--'='--+----1-1--f-l-- • 1 ·X' - ---· --- 1- 1- 1--. ·- ·--,-t-l---l"""\--,-·--"'""'1--1-- ; . f 
1- ------·----- ·--1-1 ... --t-t--t---:t--r-r-....--t--i--r-t--t---t--t--r--t--t--+--+----·--t--·---1--t-··---- _ I ,> 

·r- · • ..i 
Plus Magazin e 8x -l---l----l-----i:--�+-.--.-•-.-i--1--1--1--il---l---l--l--+--l---+-+--l"·�---i-·+-�·..,_-+-+-1"n1�-+-·+-l""""'�'-+-+--Fx-+.- .L--J -·I ., _,_ r- ( 

1 1 1 ; 1 • 1 •• 

V eronica Magazin e 8
-

x 
-·-+-+ -+-+-+

r:X
...+--+-+--

.
---+-+-'•

·
---+-t-t-+-+-t-+-+-'r,--+-+--t-·l--·l--t--t--:

il
_,._,__

11! 
>- -- .--\

.
--+-+---·-! -r rn1· ---� -� 

�-'----1--1--1--1--FC-1--1--1-----1--1--,_--+--r-+-+-+--1--1---1--1--1--1--if--t - M 1-·· Fi -l ! f 
! 

Radio - : -
JIC �--...--+-t--t--r-... ..---r-,--t--r-r-.._ _ .... -·-r-·1 1 ' 1 

�=------1----+-..-... �J.-1--11--11111111!�--l---l--+-l--+-l--l--+--+-l--+--+--+--1'9'� ·- ---
� 

- . ---

W_ ·. . 1 f-
T
-
et

-
ev

-
ls
_

l
_

e
-----1---t--+-+-

M
;...... -·-+-·1-+--1...,.1 ..... 1-t-t-t-+-+-+-t--1-- -

-1---1-,-
- -

·:-
-

__ _J_ ---- i ·l ... 

�
--+-1

--
+

-
1--•---1-+-i-+-<--1

-
_C_ ..... ._,.... 1----�=+LI ·±�= ·-=--._��·"".,

-
.
"1

-

,

-+-+-l-
-
, 

f- • 
., - • 1 

E-t ea sers 

Ad vertorial 

Zylom 

18-6-2007 

;",..;·1 m · "1;>� j ,,. -�-l11ft.?J�:,r�ï � - 7 ,,., ,. , : ,] J,. 1:, 1 L •
1 ·- --- - ···-- - ·--·- --� . -:-+-- . ' 

-
1 

1 i ·-�-•
__ ,__ 

-- ·-·----��--� 1 

1 /1 



6 

ö 

Bijlage (2) 

Planprestaties TV 

Uitvoering 

GRP's 

1+ bereik 

3+ bereik 

5+ bereik 

1 0+ bereik 

Gemiddeld aantal contacten 

De kosten per 1000 bereik 

De kosten per 1000 contacten 

18-6-2007

10 sec. 15 sec. 20 sec. 

2650 2200 1850 

97% 97% 97% 

96% 95% 95% 

94% 92% 89% 

85% 79% 73% 

27 22,7 19,1 

144,95 144,95 144,95 

5,3 6,4 7,6 

1 /1 



é 

6 

Bijlage (3) 

Planprestaties radio 

Uitvoering 

Mediabudget (excl. BTW): 

GRP's: 

Bereik: 1 + 

5+ 

10+ 

20+ 

Gemiddeld aantal contacten: 

Kosten per 1000 bereik: 

Kosten per 1000 contacten: 

18-6-2007

5 seconden 10 seconden 

460.000 437.000 

13.000 6.240 

95% 79% 

86% 65% 

79% 55% 

71% 45% 

137 79 

68,08 77,78 

0,5 0,98 

1 /1 



Bijlage (4} 

Printcampagne consument (1e iaar) 

Tltel Totaal Betaald Gratis Uit• 

voering 

Libelle 12 10 2 1/1 pg. fc 
Margriet 11 9 2 1/1 pg. fc 

Flair 8 6 2 1/1 pg. fc 
Viva 9 6 3 1/1 pg. fc 

Story 16 11 5 1/1 pg. fc 

Esta 8 6 .2 1/1 pg. fc 
Subtotaal 

Privé 11 10 1 1/1 pg. fc 
Weekend 14 11 3 1/1 pg. fc 
Vriendin 12 12 1/1 pg. fc 

Party 15 15 1/1 pg. fc 

Plus Mag. 8 6 2 1/1 pg. fc 

Veronica Mag. •5 7 1 1/1 pg. fc 

Totaal alle bladen 

Basisprijs Gerealiseerd 

tariefkaart bedrag aan 

kortln en 

• niet in berekeningen opgenomen extra's Veronica Magazine: spotje (t.w. v. 5.640, ·} gratis + RRO-onderzoek gratis 

Printcampagne business-to-business (1e iaar) 

Titel Aantal Uitvoering 

Distrifood 2 2/1 poster 

Slagerswereld 2 bijsluiter 
Misset Horeca 6 1/1 pg. f.c. advertentie 

Misset Catering 6 1/1 pg. f.c. advertentie 
Snackkoerier 6 1/1 pg. f.c. advertentie 

Grootconsument 6 1/1 pg. f.c. advertentie 

Totaal alle bladen 

Productiekosten consumentencampagne 
Productiekosten consumentenfolder 
Productiekosten Business-to-Business campagne 

Subtotaal 

Totaal printcampagne 

18·6-2007 

Basisprijs Geréaliseerd 

tariefkaart 

% Prijs na 

kortingen 

% Prijs na 

kortingen 

Te betalen Te betalen 

retour- bedrag e.xcl bedrag incl. 

commissie 19% BTW 19% BTW 

508.088 604.625 

63.406 75.453 
35.888 42.706 
40.079 47.694 

16.313 19.412 

59.873 71.249 

105.735 125.824 

829.381 986.963 

Te betalen Te betalen 

bedrag excl bedrag incl. 

19% BTW 19% BTW 

18.454 21.961 
3.342 

17.052 
16.594 
22.958 

8.347 

86.747 

30.000 
25.000 
30.000 

85.000 

1.001.127 

3.977 

20.292 
19.747 
27.320 

9.933 

103.230 

35.700 
29.750 

35.700 

101.150 

1.191.343 

111 
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Bijlage (5) 

Planprestaties Zylom 

We stellen voor Zylom in te schakelen d.m.v. vier tweemaandelijkse flights van 20.000 kliks. 

De planprestaties worden dan als volgt: 

Per flight: 

4.000.000 contacten 

400.000 bereikte personen (niet uniek) 

20.000 kliks 

Totaal: 

16. 000. 000 contacten

1.600.000 bereikte personen (niet uniek)

80.000 kliks 

De totale kosten hiervan bedragen 

Planprestaties Sanoma online 

Vrouwonline E-teasers 164x115

advertorialpagina

Flair E-teasers homepage

nieuwsbrief

advertorialpagina

Libelle E-teasers homepa e

nieuwsbrief

advertorialpagina

Margriet E-teasers homepa e

advertorialpa ina

advertorial a ina 

Flair E-teasers homepa e

nieuwsbrief 

advertorial pagina 

Libelle E-teasers homepage

nieuwsbrief 

Margriet E-teasers homepage

advertorial pagina 

Subtotaal 

Totale mediakosten excl. BTW 

37.584 euro (excl. BTW). 

1 sep t/m 30 nov 2007 

1 sep t/m 30 nov 2007 200.000 

okt 50.000 

1 sep t/m 30 nov 2007 

1 sep t/m 30 nov 2007 250.000 
nov 54.000 

1 sep t/m 30 nov 2007 

1 sep t/m 30 nov 2007 300.000 

1 sep t/m 30 nov 2007 

1 april t/m 31 juni 2008 200.000 

mei 50.000 

1 april t/m 31 juni 2008 

1 april t/m 31 ·uni 2008 200.000 

·uni 54.000 

1 april t/m 31 juni 2008 300.000 

1 april t/m 31 uni 2008 

Na aftrek van alle kortingen resteert 44.416 euro (excl. BTW). 

18-6-2007 1 /1 
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Bijlage (6) 

Planprestaties beurzen 

Uitvoering 

Beurs 

50+ beurs 

Margriet Winterfair 

Eten en Genieten 

Nationale Onderwijs 

Tentoonstelling 

18-6-2007

Planning 

september 

november 

december 
. .

Januan 

Locatie 

Jaarbeurs Utrecht 

Jaarbeurs Utrecht 

Jaarbeurs Utrecht 

Jaarbeurs Utrecht 

Schatting aantal bezoekers 

90.000 

70.000 

20.000 

60.000 

1 /1 
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Bijlage (7) 

Planprestaties Voorlichting aan jongeren 

Doelgroep: 

Uitvoering eerste jaar 

Totaal aantal basisscholen 

Schatting verspreiding aantal lespakketten 

Inhoud lespakket eerste jaar: 

- Docentenhandleiding (stuks)

- DVD (stuks)

- Lesmateriaal (stuks)

Totaal aantal lespakketten: 

De totale kosten van de lespakketten 

bedragen 22 euro (excl. BTW) per 

lespakket. 

Totale kosten exclusief BTW: 

18-6-2007

Alle basisscholen. 

75% 

8.000 

6.000 

6.000 

6.000 

6.000 

6.000 

132.000 

1 /1 
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Mini,torio van L:.ndbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

Dienst Regelingen 
Burg. de Raaduingel 59 
Postadres: Postbus 1191 

Produktschap Pluimvee en Eieren 

Postbus 460 
2700 AL ZOETERMEER 

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 

onderwerp doorkiesnummer 
Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties 078 • 
voor landbouwproducten op de binnenmarkt 

-----

Aanvraagnummer: voorV2006/bm1/04 

Geachte 

datum 

==== 
-··

, Il
l, 

landbouw,natuuren 
Noedselkwaliteit 

- 6 FEB. 2007
bijlagen 

Op 1 december 2006 heb ik van u een inschrijving ontvangen in het kader van 
· -·bovenvermelde;egelin-g.--eett-in-schrijving betreft het programn,a. Collectieve- - - ---

promotiecampagne kip 200112009. 

Uw inschrijving voldoet aan alle gestelde eisen en is inhoudelijk positief beoordeeld door 
de ingestelde Beoordelingscommissie. De inschrijving zal voor verdere beoordeling naar de 
Europese Commissie worden gestuurd. 

De Europese Commissie beslist uiterlijk 30 juni 2007 over de ingediende programma's. Ik 

zal u zo spoedig mogelijk na die datum informeren over de beslissing op uw programma. 

Voor nadere informatie omtrent de behandeling van uw inschrijving kunt u contact 
opnemen me( van het Team Projectsubsidies. 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
..,..,,., .... deze: 3300 BO Dordrecht 

Telefoon: 0800 • 22 33--·L�_.J 
Fax: 078-6395 

�rnf!'.IO.!l...,.._!11".1Cr 1:1ffl,narinn Oiond Clo.,.,olinl"'llo 

Web: www.mfnlnv.nl/lo 

i ONn•ANGSTOATW,I AFGEDAAN 

1 - 7 FEB. 2037 
iRulMÏË V0Oii AFD.

.-od.-UIV 
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De Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) vormen het gemeenschappelijk secretariaat 
van het Producls<hap Vee en Vlees (PVV) én het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE). 
Ze behartigen de belangen van alle werkgevers én werknemers in de vee·, vlees- en eiersector. 

Dienst Regelingen 
Team Projectsubsidies 
t.a.v.1
Postbti'sf19
3300 BD DORDRECHT

: 2006/432/ '/nr./07 .00100334 ons kenmerk 
afdeling 
tel. direct 
e-mail

: Sectorafdeling Pluimvee(vlees) en Eieren 

: -@pve.agro.nl 

Zoetermeer, 2 februari 2007 

betreft : aanvraag cofinanciering Voorl/2006/bm 1 /04 

Geachte 

Bijgaand treft u ten behoeve van onze aanvraag voor cofinanciering Voorl/2006/bm 1 /04 de 
"Collectieve promotie campagne kip 2007/2009", als gevolg van de Europese aanbesteding, 
de herziene bijlagen: 1 (pagina 3,4, 7,9) 3, 5, 6, 7, en 8. 

Mocht u over het bovenstaande nog vragen hebben dan horen wij dat graag. 

Met vriendelijke groet, 

Sectordirecteur Pluimvee(vlees) en Eieren 

Bijlagen: 6 (17 pagina's) 

Productschappen Vee, Vlees en Eieren · Louis Braillelaan 80 · Postbus 460 · 2700 AL Zoetermeer· 
Telefoon (079) 368 71 00 · Fax (079) 368 70 87 · E-mail: pve@pve.agro.nl · Website www.pve.nl 
Product Boards for Livestock, Meat and Eggs · P.O. Box 460 · 2700 AL Zoetermeer · The Netherlands • 
Phone +31 (0)79 368 71 00 · Fax +31 (0)79 368 70 87 · E·mail: pve@pve.agro.nl · www.pve.nl 
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De PVE ontvangen een vergoeding voor de activiteiten die in medebewind worclen uitgevoerd. Het grootste deel van de 
(autonome) taken wordt gefinancierd door de autonome heffingen. De besturen van het PPE en PVV, met daarin 
vertegenwoordigers uit de gehele bedrijfskolom, bepalen welke activiteiten door de PVE rnoeti;!n worden uitgevoerd, 
het budget dat daarvoor beschikbaar is en daarmee dus ook de hoogte van de heffingen. Deze heffingen worden 
opgelegd per aantal eieren of (vlees)kuikens (PPE) of per geslaclit of geêxporteerd dier (PVV). 

De besturefl van het Pl>E en PVV vormen een overfegplatform voor wérkgevers- en wèrknemèrsorganisaties. De kroon 
bef)oemt de 11oorzitter. Pe privaatrèchtelijke belangenorganisaties dragen de bestuursleden voor. De PVE coördineren 
tLJS_sen ä� schakels in de kolom, zoals bij het kwaliteitssysteem IK�-

ÓIJl iét'l eri áfidèr verder te verduide)ijken is bij deze aa.11vr.aag een jpàtwer.slgg .gevóegq var dé ·pvE (qijlàge 9). 
óaarn�ast treft ·u ee·n ·kopie van de instellingsv�ror'dening van het RP!= (6iti.age· io). Uit di� la,àtste doè\Jrrient kunt u 
opm�[<en d�t !'illJ:? öetrokl<en org�misaties in de pluimveesector dee.l uitrnäken yan het PPE�Bëstuur •. Het PPE kan 
derhiil11é gezien w_orden als organisatie die representatief is voor de pluiinveesectór. 

2.2 Representativiteit van de inschrijvende organisatie(s) 

Geef aan waarom u representatief bent voor de sector waarvoor u het programma dat u wilt gaan uitvoeren. Werk één 

en ander verder uit in het programma. 

Geef in bijlage 2 (referentiemodel) aan welke programma's of projecten u eerder hebt uitgevoerd voor de sector 

waarvoor u het programma wilt gaan uitvoeren. 

In het PPE bèstuur zijn alle �chakels van de kolom vertegenwoordigd. fiet PPE·bestuur· is verantwoordelijk voor de 
puöliekréchtèlijke bearijfsorganisatie van pluimveevlees in Nederland. De Productschappen Vee, Vlees en Eieren 
hebbf!n-meer dá'n 25- jaar ervaring met het uitvoeren van collectieve promotiecampagnes. In bijla9e 2 zijn een aantal 
referenties gëgèven die voor wat betreft de sector het meest vergelijkbààr zijn met deze aanvraag. Voor rund-, 
varkens- en kalfsvlees zijn uiteraard ook (grotere) promotiecampagnes uitgevoerd. Indien gewenst kan ook hiervoor 
een referentiemoclel worden ingediend. 

2.3 Beschikt u over voldoende financiële draagkracht om het programma uit te voeren? 

� Ja, door het ondertekenen van bijlage 6 bij dit inschrijfformulier verklaar Ik dat de inschrijvende organisatie over 
voldoende financiële draagkracht beschikt om de eigen bijdrage van minimaal 20% voor haar rekening te nemen. 

0 Nee (u kunt dan geen aanvraag indienen) 

3 UITVOERENDE ORGANISATIE 

3.1 Uitvoerende instantie 
Geef, indien u voor meerdere acties uitvoeringsinstanties hebt geselecteerd, op een aparte bijlage aan welke 
organisatie welke activiteiten gaat uitvoeren. Als u de uitvoerende organisatie nog niet heeft geselecteerd, zie dan 
vraag 3.4. 

Naam uitvoerende organisatie: Punchline Advertising B.V. 

Naam en voorletters aanvrager: 

Straat en huisnummer: Mr_G. Groen van Prinstererlaan 

Postbus: 

Postcode en plaats: 

Telefoon: 

Fax: 

E-mailadres:

Rechtsvorm: 

3.2 Selectieprocedure 

91�0 

1180 Mè 

b.v.-

Beschrijf op welke wijze de selectieprocedure heeft plaatsgevonden. 

Bijlage 1 inschrijf formulier binnenmarkt 2006 3 / 10 
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Europese aanbesteding, niet-openbaar. Referentie 2006/S 199-211692. 

3.3 Welke activiteiten heeft de uitvoerende instantie{s) in het verleden uitgevoerd waaruit blijkt dat ze 

representatief is voor de uitvoering van de acties. Vul tevens bijlage 2 in. 

Zie bijlàge 2. 

3.4 Indien de uitvoerende instantie(s) nog niet is geselecteerd, hoe ziet de selectieprocedure er uit en wat 

is het tijdschema van de selectieprocedure? Geef het tijdschema en de aanbestedingsprocedure voor de 

selectie aan. De selectie dient in elk geval vóór de ondertekening van het contract plaats te vinden. Zodra het 

uitvoeringsorgaan is geselecteerd, moet de in de punten 3.2 en 3.3 vermelde informatie meteen worden verstrekt 

aan Dienst Regelingen. 

Zie bijlage 12. 

3.5 Indien de inschrijvende organisatie besluit een deel van het programma uit te voeren, voldoet zij dan 

aan de door de EC gestelde voorwaarden? De indienende organisatie kan toestemming krijgen om bepaalde 

delen van het programma uit te voeren, mits de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 1071/2005 van de 

Commissie1 (interne markt) worden nageleefd. 

Ja. 

4 DETAILS VAN HET PROGRAMMA 

4.1.1. Voor welk thema of welk product wilt u activiteiten gaan ontplooien? Als u meerdere thema's en 

producten aankruist, dan moet u in het programma de samenhang aantonen. 

Thema's en producten: 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

� 

verse groenten en fruit (inclusief aardappelen) 

verwerkte groenten en fruit (inclusief aardappelen) 

vezelvlas 

levende planten en producten van de bloementeelt 

olijfolie en tafelolijven 

zaadolie (raapzaad- en zonnebloemolie) 

melk en zuivelproducten 

vers, gekoeld of bevroren vlees dat is geproduceerd overeenkomstig een communautaire of een nationale 

kwaliteitsregeling 

etikettering van consumptie-eieren 

honing en producten van de bijenteelt 

VQPRD, tafelwijn met geografische aanduiding 

het in de landbouwregelgeving vastgestelde logo van de ultraperifere regio's 

beschermde oorsprongsbenamingen (BOB), beschermde geografische aanduidingen (BGA) en gegarandeerde 

traditionele specialiteiten (GTS) 

biologische landbouw 

vlees van pluimvee (dit is een nieuw product; is toegevoegd met de verordening 1022/2006) 

4.1.2 Welke activiteit(en) wilt u gaan uitvoeren? (meerdere antwoorden mogelijk) 

PB L 179 van 11.7.2005, blz. 1. 

Bijlage 1 inschrijfformulier binnenmarkt 2006 4 / 10 
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5.2 Wat is de doelstelling van het programma? 

Het vertrouwen in kippenvlees herstellen en versterken is de overall doelstelling van deze collectieve 
promotiecampagne. 

De primaire doelstelling sluit in deze lijn aan op primaire behoeften als smaak, gebruikgemak en 
-voedingswaarde. De campagne zal het imago van kippenvlees moeten versterken door de consumenten en de 
inkopers te overtuigen van de veelzijdigheid in het gebruik van kip, de goede smaak er het lage vetgehalte. Kip 
moet de vleessoort blijven die de meeste variatiemogelijkheden biedt, hoog scoort op het aspect lekker en laag 

op weerstanden. Kwantitatief zijn de subdoelstellingen voor jaar 1 en 2: 
• Mediumbereik televisie: Bereik 80%, GCF(l) 22, GRP's(2) 1700
• Mediumbereik radio: Bereik 55%, GCF(l) 75, GRP's(2) 6000
• Mediumbereik print: Bereik 80%, GCF(l) 17
• Mediumbereik internet: p.m.

(1) gemiddelde contact frequentie (2) gross rating point

De secundaire doelstelling van de campagne sluit aan op de onderliggende behoeften. Om bij mogelijke nieuwe 
calamiteiten een goede uitgangspositie te hebben, moet een sterk vertrouwen worden opgepouwd in de controles 
die in Europa en in Nederland op verkocht product worden uitgevoerd. Het doel is ten eerste om objectieve en 
volledige informatie te verstrekken over Europese kwalitatieve handelsnormen, Europese voedselveiligheid en 
normen voor dierenwelzijn in Europa. Door ten tweede achtergrondinformatie te geven over de verschillende 
huisvestingssystemen en de Europese en nationale wetgeving die dit reguleert wordt een diepgaander 
vertrouwen opgebouwd. Dit geldt ook voor achtergrondinformatie over het nationale IKB kwaliteitssysteem van 
de bedrijven zelf. Dit garandeert bovenop de wettelijke eisen een nog hoger kwaliteitsniveau. Door de consument 
tot slot duidelijk te maken dat kippenvlees vanuit de winkel tot aan de boerderij teruggetraceerd kan worden in 
geval van een calamiteit, wordt ook op die manier vertrouwen in kip herstelt en versterkt. Kwantitatief gezien is 
de doelstelling "een zo hoog mogelijk bereik". Gezien de complexiteit van de doelstelling kan hier vooraf geen 
inschatting voor worden gegeven. 

5.3 Welke strategie(ën) wordt toegepast om de doelstelling en doelgroepen te bereiken? 

De PVE zijn van mening dat de primaire doelstelling het beste te realiseren is door een mix van verschillende 
massamedia omdat deze elkaar aanvullen. De mix moet gericht zijn op een zo hoog mogelijk bereik in alle lagen 
van de doelgroep. Met het oog op de toekomst dient een licht accent te liggen op jongeren. Dat mag echter niet 
ten koste gaan van het bereik onder ouderen omdat met name hier kip relatief ondergewaardeerd wordt. Het 
bereik moet tegen lage kosten gerealiseerd worden, maar de uitingen moeten wel voldoende impact hebben. De 
PVE zijn van mening dat de secundaire doelstelling te complex is om volledig te realiseren via radio, televisie en 
bladen tegen een haalbaar budget. Internet is beter geschikt voor realisatie van deze doelstelling, maar ook 
activiteiten als PR-bijeenkomsten, folders en informatüemateriaal voor jongeren. De communicatieboodschap via 
radio, televisie en bladen zal voldoende bereik via internet moeten genereren om zo de secundaire doelstelling 
(ook kwantitatief) te realiseren. 

Deze strategie wordt tussentijds verfijnd en geoptimaliseerd op basis van onderzoek en evaluatie. 

5.4 Welke boodschap(-pen) wilt u aan de doelgroep gaan overbrengen? 

De primaire communicatieboodschap moet het beeld bevestigen en opladen dat kip lekker en mager is en veel 
g�makkelijk te bereiden variaties biedt. Variatie's in bereiding én in verschijningsvorm zoals bijvoorbeeld 
kippenpoten, vleugels, filet en specialiteiten. 

De secu,hdaire communicatieboodschap versterkt het beeld dat in Nederland verkocht product streng 
gecontroleerd is. 

De tertiaire communicatieboodschap omvat objectieve informatie over productiesystemen binnen de EU; 
informatie over de-intrinsieke productkenmerken; informatie over de traceerbparheid (herkomst); informatie over 

hoe verantwoord moet worden omgegaan met kippenvlees. 

Bijlage 1 inschrijfformulier binnenmarkt 2006 7 I 10 
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8 BEGROTING 

8.1 Begroting van de programmakosten. 

Vul bijlage 3 bij het bestek in. Alle bedragen dienen exclusief BTW te worden ingevuld. 

9 FINANCIERINGSPLAN 

9.1 Op welke wijze financiert u de programmakosten (in C)? 

Een uitgebreid overzicht van de wijze van financieren van uw programma neemt u op in uw begroting (Zie ook 

bijlage 3 bij het bestek). 

Financieringsaandeel Jaar 1 C Jaar 2 C Totaal C 

EU 1.530.878 1.381.730 2.912.608 

Nationale overheid l 918.527 829.038 1.747.565 

lnschrijvende organisatie l 612.351 552.692 1.165.043 

Totaal 3.061.757 2.763.460 5.825.217 

Indien er meerdere lidstaten en of inschrijvende organisaties betrokken zijn bij de financiering van dit programma, 

deze apart weergeven in deze tabel. Zie ook het format in bijlage 3. 

Van de totale programmakosten moet ten minste 20% door de inschrijvende organisatie{s) worden gefinaneierd. De 

overige programmakosten (verminderd met de bijdrage van de EU) moeten worden gefinancierd door een nationale 

overheid of uit parafiscale bijdragen afkomstig zijn. In bovenstaande tabel de bedragen in euro's geven. 

10 ONDERTEKENING 

Denkt u eraan de noodzakelijke bijlagen met dit inschrijfformulier mee te sturen? Kruis hieronder aan welke bijlagen u 

heeft bijgevoegd. 

Verplichte bijlagen: 

� het programma (zie hoofdstuk S van het bestek voor de inhoud);

� referenties inschrijvende en uitvoerende organisaties (bijlage 2, zie ook hoofdstuk S van het bestek); 

� een uitgewerkte begroting van de uit te voeren acties en de wijze van financiering (bijlage 3, zie ook hoofdstuk S 

van het bestek);

� een ondertekende verklaring van de lidstaat of instantie die de nationale financiering of parafiscale heffingen voor

zijn rekening neemt (bijlage S (mede)financiering nationale bijdrage);

� een door de inschrijvende organisatie ondertekende verklaring dat hij de eigen bijdrage van minimaal 20% van

de totale kosten kan en zal financieren en dat voor het programma geen cofinanciering binnen een andere 

Q verordening of regelgeving is of wordt verkregen (bijlage 6 cofinanciering);

� een overzicht van de acties en bijbehorende aantallen en kosten per eenheid die u wilt gaan uitvoeren (bijlage 7

beschrijving acties); 

� een Nederlandse samenvatting van het programma;

� Programme identification sheet (zie bijlage 8. Dit ris nieuw en is in de plaats gekomen van de Engelstalige

samenvatting); 

� bewijsmateriaal met betrekking tot de gehouden selectieprocedures.

Indien van toepassing: 

0 bewijsmateriaal dat verwijzing in de te verspreiden boodschap(pen) naar effecten op de volksgezondheid van de 

consumptie van betrokken producten gebaseerd is op algemeen erkende wetenschappelijke gegevens. 

Ondergetekende verklaart dat: 
hij/zij borg staat voor de juistheid en volledigheid van alle gevraagde en geleverde informatie; 

hij/zij alle informatie naar waarheid heeft verstrekt; 
• de organisatie niet is een organisatie die in staat van faillissement, vereffening, surseance van betaling of akkoord

verkeert, dan wel zijn werkzaamheden heeft gestaakt of in een andere soortgelijke toestand verkeert in gevolge

een gelijkwaardige procedure van een nationale wettelijke regeling; 
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Bijlage 3 Format projectbegroting jaar 1 van het programma 
(in te vullen door zowel de inschrijvende organisatie als de uitvoerende organisatie) 

Kostensoort (zie ook bijlage III modelcontract) 

'}-": ........ , ""':!',,.:··· ''"·�· .. \ ..... -· Totaal: 

Vul de begroting in EURO'S in. Vul de bedragen altijd exclusief BTW in. 

0 0 

1 Vermeld hier de kosten op basis van een forfait berekende vergoeding; dez.e mogen niet meer bedragen dan 13% of 15% van het totaal van de acties met uitzondering van de personeelsuitgaven en honoraria. 
Het percentage is afhankelijk van of een programma door één of meerdere lidstaten wordt ingediend. Zie ook bijlage III van het modelcontract. 

2 Dit mag niet meer bedragen dan 3% van het totaal van de acties. Zie ook bijlage 111 van het modelcontract. 
3 Deze mogen niet meer bedragen dan 3% of 5% van de totale directe kosten, afhankelijk van of een programma door één of meerdere lidstaten wordt ingediend. Zie ook bijlage 111 van het modelcontract. 



Bijlage 3 Format projectbegroting jaar 2 van het programma 
(in te vullen door zowel de inschrijvende organisatie als de uitvoerende organisatie) 

Kostensoort-,(zie ook bijlage III modelcontract) 

• 
Totaal: €' 

71.500.00 
75.638,98 

Vul de begroting in EURO'S in. Vul de bedragen altijd exclusief BTW in. 

0 

uitgaven en 
honoraria 

'�v�rgocdi�gen 
uitvoerings" 
organisatie 

1 Vermeld hier de kosten op basis van een forfait berekende vergoeding; deze mogen niet meer bedragen dan 13% of 15% van het totaal van de acties met uitzondering van de personeelsuitgaven en honoraria. 
Het percentage is afhankelijk van of een programma door één of meerdere lidstaten wordt ingediend. Zie ook bijlage 111 van het modelcontract. 

2 Dit mag niet meer bedragen dan 3% van het totaal van de acties. Zie ook bijlage 111 van het modelcontract. 
3 Deze mogen niet meer bedragen dan 3% of 5% van de totale directe kosten. afhankelijk van of een programma door één of meerdere lidstaten wordt ingediend. Zie ook bijlage 111 van het modelcontract. 

"�,'1[5_00,00 

� w,l',1;7,63?459,98-



Financieringsplan 2-jarige projecten 
Jaar I year 1 Jaar /year 2 'F,ëf"aaJ 

Financiering / Co-financin.g Bedrag % Bedrag % J3;.e'dM'�; % 
�\''.'-.;:••,..;

'<"
�.:ftiL_),-•':[-if7"�� ..... , ".!,.."l' '$-1.{:--:�� .. ,::· .. ,.'..,'!-,). ,;>• 

;�@:�;ts'ét��riiïi'g5rs.sré�ï�0.ê:èa\il(�0mrmis�Lor:f?'- · ·;: € 1.530.878 50% € 1.381.730 50% € 2.912.608 50% 
�o!!:_,:lt{w";.�.;. �t::ljf.; �-,,»..1.-' �: ... 5tt:�}>.-...cl.,.,�-�. ;__;. --�· .. �1. l . ' 

i�îi":s;_��l'/(��0.e'i1�tát�?t"'t ·"' ·-···-:'.".<· ,. ·;-,·,";'·. ,. '
€ 918.527 30% € 829.038 30% € 1.747.565 30% '·· .. ·-� .,� ....... � - ·· · .. ,,..,)-,,._ ...... .. ·-· ;.,, ·� "'" 

�.:��Ï�-Ïv":t::��c�;J;.��- tt'l..t.,.,.'-à,l-=.l\: .� \y: .!;:,..· ,.;•.'--:-;J:·-: .• .,. '• 

i���à:§'�Jf1!w.îf�pi:qse.r' .- �,<'I'."'(; ....... -..:- ,-.,.,, .,. ., . r.,• : 
€ 612.351 20% € 552.692 20% € 1.165.043 20% 

�.�:.t·��·i:�-��· -- .... . �..::.,;_.,, ... � ,, .. , �. �t �· .. " _:J\.!\;. :...-·,1 

Totaal: € 3.061.757 € 2.763.460 ,€ &-S��'AJ:7 

Bijdrage van de aanvrager is minimaal 20%; mag ook 50% zijn. 

Vul het totaalbedrag van jaar 1 en 2 van het uit te voeren programma in, evenals de percentages eigen bijdrage van de aanvrager en 

deelname van de lidstaat. De verdeling over de financiers wordt automatisch ingevuld. 

controleer de cijfers omdat afrondingsverschillen kunnen ontstaan. 

Wanneer het project door meerdere lidstaten / aanvragers wordt gefinancieerd moet het bedrag per lidstaat of aanvrager worden 
weergegeven. Hiervoor extra regels invoegen. De totale percentages blijven gelijk. 



BIJLAGE 3 Begroting totaal/ Budget 

Jaar/ ye;ir 1 
€ 93.000 
€ 829.400 
€ 86.800 
€ 137.000 
€ 875.000 
€ 400.200 
€ 128.100 
€ 82.000 
€ 203.371 
€ 79.200 

€ 2.914.071 

€ 4.586 

€ 71.600 

Jaar/ year 2 

€ 20.000 
€ 870.870 
€ 91.140 
€ 
€ 918.750 
€ 420.210 
€ 25.000 
€ 86.100 
€ 133.551 
€ 79.200 

€ 2.644.821 

€ 4.139 

€ 43.000 
€ 2.990.2�7 € 2.691.960 

€ 71.500 € 71.500 
2.763.460 

1 Wanneer de acties zich uitspreiden over meerdere landen de acties per land groeperen
� De volgorde van de acties is gelijk aan die in bijlage 7 (beschrijving acties 

Jaar/ y�ar 3 Totaal 
€ 93.000 
€ 829.400 
€ 86.800 
€ 137.000 
€ 875.QOO
€ 400.200

128.1QO 
€ 82.000 
€ 203.371 
€ 79.200 

€ 

2j).OOO 

€ 870)370
€ 91.RO

€ 918.7SO 
-420.210 

€ 25.ÖOO

86.100 
€ 133.551 
€ 79.200 
€ 
€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ € 5.558.892 
€ 8.725 

€ 114.600 
€ € 5.682.217 

€ 143.000 
€ € 5.825.217 

� Vermeld hier de kosten op basis van een forfait berekende vergoeding; deze· mogen niet meer bedragen dan 13% of 15% van het totaal van de acties, alha 
Zie ook bijlage 111 van het modelcontract. 
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Dienst Regelingen 

Team Projectsubsidies 

Postbus 1191 

3300 8D DORDRECHT 

{mede)financiering nationale bijdrage 

Geachte heer/mevrouw, 

1 februari 2007 

Het Productschap voor Pluimvee en Eieren heeft bij u een programma ingediend in het 

kader van de openstelling van de regeling 'Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor 

landbouwproducten·. De naam van het ingediende programma is Collectieve 

promotiecampagne kip 2007 /2009. 

Het Productschap voor Pluimvee en Eieren stelt (mede) de parafiscale heffingen ter grootte 

van 30 % van de totale kosten van het programma beschikbaar. Indien de Europese 

Commissie het programma goedkeurt en er een contract wordt gesloten zal, voor de 

periode van 30 maanden (looptijd programma + zes maanden), een bedrag beschikbaar 
worden gesteld van in totaal€ 1.747.565,-. 

Deze toezegging is van kracht tot ten minste één maand na datum beslissing Europese 

commissie. 

Plaats: 2 0 v � � 
Datum: 1\ 1 2öol
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Dienst Regelingen 
Team Projectsubsidies
Postbus 1191 
3300 BO DORDRECHT

(mede)financiering nationale bijdrage 

Geachte heer/mevrouw, 

1 februari 2007 

Het Productschap voor Pluimvee en Eieren heeft bij u een programma ingediend in het 
kader van de openstelling van de regeling 'Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor
landbouwproducten·. De naam van het ingediende programma is Collectieve 
promotiecampagne kip 2007 /2009. 

Het Productschap voor Pluimvee en Eieren stelt (mede) de parafiscale heffingen ter grootte
van 30 % van de totale kosten van het programma beschikbaar. Indien de Europese 
Commissie het programma goedkeurt en er een contract wordt gesloten zal, voor de 
periode van 30 maanden (looptijd programma + zes maanden), een bedrag beschikbaar
worden gesteld van in totaal€ 1.747.565,-. 

Deze toezegging is van kracht tot ten minste één maand na datum beslissing Europese
commissie. 

Plaats: 
JDatu L,,' ______ , ____ _ 

Bijlage 5 (mede) financiering nationale bijdrage 1 f 1 



Bijlage 7 Beschrijving e1"verantwoording van de gepla'Jte acties 

In onderstaande tabel geeft u een gedetailleerde beschrijving van elke uit te voeren (deel)actie en de instrumenten die zullen worden ingezet. Geef tevens van elk(e) 

(onderdeel van een) actie aan wanneer deze wordt uitgevoerd. Noem aantallen en kosten per eenheid, zodat de benodigde budgetten kunnen worden verantwoord. Als er 

ruimte voor meer dan 1 O acties nodig is, dan kunnen er gemakkelijk extra rijen worden tussengevoegd. Deze bijlage hoort bij vraag 4.5 op het inschrijfformulier 

Actie Beschrijving van de actie Geplande periode van uitvoering Verklaring benodigde budget 

Aantallen Prijs per eenheid Opmerkingen 

1 1.1) Printcampagne a) productiekosten inclusief test Jaar 1 zie plan. Zie plan. 

b) mediakosten consument Jaar 1 jaarrond zie plan. 13.498.000 € 91 , 16 / 1 000 (1) Totale omvang, op basis 

(1) bereik van NOM 2006-1, zie plan. 

c) mediakosten business-to-business Jaar 1 jaarrond zie plan. 50.000 + Zie plan. 

2 1.2) TV-campagne, a) productiekosten inclusief test Jaar 1 zie plan. Zie plan. 

b) mediakosten Jaar 1 jaarrond zie plan. 1.850 GRP € 144,95 / 1000 (2) Gross Rating Points, zie 

(2) bereik plan. 

3 1 . 3) Radiocampagne mediakosten inclusief productiekosten Jaar 1 jaarrond zie plan. 6.240 GRP € 77,78 / 1000 Zie plan. 

bereik 

4 1.4) Nieuwe media a) productiekosten Jaar 1 zie plan. 

b) mediakosten Jaar 1 jaarrond zie plan. 16.000.000 € 27,00 / 1000 (3) Aantal contacten, zie 

(3) bereik plan. 
5 1 . 5) Beursdeelname en Jaar 1 jaarrond zie plan. 30 (4) (4) 25 scholen en 5 beurzen,

schoolvoorlichting, incl. zie plan.
productiekosten 

6 1.6) Consumenten- en Jaar 1 jaarrond zie plan. Afhandelen spin-off site, 
persvoorlichting PVE contacten met de culinaire 

pers. 
7 Meting van de resultaten Aanvang en einde jaar 1, zie plan. 2 € 39.000 en 0-meting en 1-meting totaal 

€ 32.600 / stuk campagne, zie plan. 
8 2.1) Printcampagne a) productiekosten inclusief test Jaar 2 jaarrond zie plan. Advertenties en advertorials, 

zie plan. 
b) mediakosten consument Jaar 2 jaarrond zie plan. 13.000.000 € 95 / 1000 (5) Totale omvang, betreft

(5) bereik (5) een schatting op basis van

NOM 2006-1.
c) mediakosten business-to-business Jaar 2 jaarrond zie plan. 50.000 + Zie plan.

2.2) TV-campagne, a) productiekosten inclusief test Jaar 2 zie plan. Zie plan. 
b) mediakosten Jaar 2 jaarrond zie plan. 1.800 GRP € 152. / 1000 (6) Schatting op basis van

(6) bereik (6) 2006.
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Bijlage 7 Beschrijving f' verantwoording van de gept2de acties 

10 2. 3) Radiocampagne mediakosten inclusief productiekosten Jaar 2 jaarrond zie plan. 6.200 GRP € 81 / 1000 (7) Schatting op basis van

(7) bereik (7) 2006.

11 2.4) Nieuwe media a) productiekosten Jaar 2 zie plan. 

b) mediakosten Jaar 2 jaarrond zie plan. 16.000.000 € 28,00 / 1000 (8) Aantal contacten, zie

(8) bereik (8) plan. Schatting op basis van

2006.

12 2.5) Beursdeelname en Jaar 2 jaarrond zie plan. 30 (9) (9) 25 scholen en 5 beurzen,

schoolvoorlichting, incl. zie plan.

productiekosten 

13 2.6) Consumenten- en Jaar 2 jaarrond zie plan. Afhandelen spin-off site, 

persvoorlichting PVE contacten met de culinaire 

pers. 

14 Meting van de resultaten Einde jaar 2, zie plan. 1 € 43.000 / stuk eindmeting en evaluatie 

totaal campagne, zie plan. 

2 / 2 
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PROGRAMME IDENTIFICATION SHEET 
IDENTIFICATION OF THE PROGRAMME 

(To be completed in English) 

Member State(s): 

Title of the programme: 

Body (bodies) responsible: 

"G't:!rieric promotion campaign poultry meat 2007 /2009" 

ProçlµGt �oards tor Livestock, Meat and Eggs 

Proposing organisation(s): 

lmplementing body (bodies): 

Type of measure: 

Product(s): 

Member State(s) targeted 

Duration: 

Total budget: 

Proposal received on: 

• delete as appropriate

Bijlage 8 

Prod_uGt ·aoards for Livestock, Meat and Eggs 

P-LitîGfilÎn'é 

mixed 

2007 - 2_009 

5.82§.217 euro 

november 2006 

1 /5 Programme ldentification Sheet 
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Il DESCRIPTION OF PROGRAMME 

1. What is/are the objective(s) of the programme? (Give a description per objective)

The image of poultry meat after the Al outbreaks in 2005/2006 is at a low point. The overall purpose of 
this campaign is to reinforce and improve consumer confidence in poultry meat in the Netherlands. 

The primary goal is in line with the primary consumer needs like taste, convenience and nutritional value. 
The campaign has to reinforce the image of poultry meat by convincing consumers and retailers of the 
rnarw possibilities in the use of poultry meat, the good taste and the low percentage of fat. In short: the 
primary goal is to improve poultry meat image by communicate intrinsic product values. 

T(he targets for year 1 and 2 are: 
Tel�vision: coverage 8()%, F(1) i2, GRP's·.(2) 1700 
R.àéiio: cdverage 55%, F(1) 75, GRP's(2) 6000 
Print: coverage 80%, F(1) 17 
Internet: p.m. 

(1) Frequency (2) Gross Rating Point

The secondary goal is in line with extrinsic pr9duct values. In case of a new Al outbreak the poultry image 
wilt deteriorate again in a short timeframe. To absorb this effect as good as possible the image needs to 
be on a good starting level before an event like this takes place. Therefore a strong confidence must be 
built up in European en Dutch control activities. The first goal is to give complete and objective 
information about European trade regulations, European food safety, and European standards for animal 
welfare and hygiene. The second goal is to give background information about the several housing systems 
in Europe and the Netherlands. This way a more deep-seated confidence wilt be built up. For the same 
purpose clear information wilt be given about the Dutch 1KB quality system (lntegrated Quality Control). 
This system provides beyond the European standards for an ever higher product quality. By way of 
explaining in simpte words that all poultry meat can be recalled in case of an emergency, consumer 
confidence wilt be reinforced. Because of its complexity it is difficult to qualify media targets. In this 
stage the target is a maximum coverage of all communication messages. 

2. Which strategies are used to reach the target group(s)? (maximum half a page)

The PVE have the opinion that the primary goal can best be realised trough a calculated mix of several 
mass media white those media amplify each other. This mix has to cover the whole target group. Slightly 
more attention must be given to the youth but coverage of the older consumers can not be less because of 
this, white mostly older consumers under appreciate poultry meat. Media targets must be realized for low 
costs, but the impressions need to have enough impact. De PVE think that the secondary goal is too 
complex to realize fully via television, radio and print for a reasonable budget. For this goal internet is far 
mor-e suitable, but also PR activities, leaflets and information material for schools. The communicatión 
messages used for television, radio and print need to generate enough traffic to the internet site to 
realii:e the secondary goal and p.m. media targets. 

The above described strategy mµst prove itself in detail during the campaign. As a result of frequent 
researnh dur-ing the carnpaign the strategy wilt be optimized. The PVE feel it is important there is 
suffitient flexibility in the organisation of the cainpaign. Due to flexibility the campaign can be optimizeçt 
�lohg the way to strive for beher results. Media developments can be used to negotiate low.er prices. 
0evelopments in the public OJDinion ean be used to communicàte the right message at the right time. 
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3. Which target groups do you want to reach with the programme? (Give a description for each target group)

The Garhp�igri àii'ns prirharily át all householq� in the Netherlands (consumers m/f 13+) and focuses inostly 
at thos� whó-are respohsible for the dai(y-shopping. This target group decides over the meàt choice 
ri}.��;I*,,�� th� .�!?Sf i_� t�e. shop and mwst t�erefor� _h�ye poul�ty meat jmm�di�t_el� positive ón -the top of
th'ê.!r Jf1mH�. Tfîe-wessages to qe commumcated must pnmanly focus on th1s target group. 

r�eJi'Pf?�;io9f pyyis �hp rèf�il ih ;the_ Nçtherlánds �re the s�condary �ar�_�t �_r'9l,IP: !h.i� t��gèt ,g"?4P
qm_s1sts of't'iötels;_.restpurafü-s, çatermg mäustry, reta1t, wholesal.e and d1str1but1on. W1thm the reta1l 
gr0qp'tbf�ux�rk,ari"è.,ç;v.ecy--sip�ll-�r0L!P ót ohly·a few geople Who are not suîtable to contact:-·ás a_
Göf\évcttive. ·T�f(t"�te:NiMagèr.s are i'i1 pórtant within th"e retail target group. 

The_ 0pinfon leätj�rs �hét,tMé food press áre considered to be the important tertiary target gr,0up. The 
opin)óri lèàders afë -the ,péopl� who piGk up the messages and spread the word to a broad public. 

4. Which themes are used in the programme? (Give a short description ror each theme)

The first theme used in the programme covers all positive intrinsic product values: Poultry meat tastes 
goód, is low on fat, is easy tö prepare is availáble in many forms and can be prepared in many ways. 

The seéond theme used in the programme covers all positive extrinsic product values: Poultry meat is well 
checked. The whole production chain is subject to detailed legislation. EU welfare and hygiene standards 
are the highest in the world. 

5. Aspects

� quality 
� food safety 
� specific production methods 
� nutricion aspects 
� health aspects 
� labelling 
� animal welfare 
� environment 
� image of EU products 
0 EU systems of PDO/PGI/TSG 
� organic products 
0 graphic symbols for outermost regions 
0 EU system of quality wine produced in specified regions, 
geographical indications or reserved traditional indications for wines 
and spirits 

6. Messages to be commmunicated:

t��'pfirn�ry .c;om�.\:lhJ��9i0fl rp�sspge has to conf_i_rri) enreinfor_ée the imag� that-poyitw meat t�.�tè.S·!{��fdi 
.is ,�ó� .0.ji'.f{ît, is ta� l(o.gf .,,,,_,._,_ ... ·has many vár.iatipn�. Variatioh in pr�par.ation pnd ·variifti�h in typès,-!!>J 
P,li0��l;Ïf�i ·��,. :ij}fj;tm:4W[s; .. erf Wirigs, filet etc. . . · 

;_ 
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The secondary communication message has to reinforce the image that all poultry meat sold in the 
Netherlands is frequently checked in all chains of the food industry. 

Th�,ter.tiaty_ q�Ql�_unfo:ation m����.�e _givesJornple�e an ol;>jeç;t.iv� ipfç,rmq,tjon abput hoµsing systelils in 
fü,!t0pe, _traceapiljty, welfare qlid-�ygiehèganè:lards and i('Jf9rrrlatiqn ëibQi,Jt h9w.t9 hàndlê po'Ultr:y meat 
·slféiy.

· · · · 

7. Which actions do you want to execute? Actions per country, including their scope/volume and projected

schedule:

Action Memberstate Projected period Scope/volume Price oer unit 

1 Print campaiqn 
2 TV campaign 
3 Radio campaiqn 
4 New media campaiqn 
5 Exhibition and School program 
6 Consumer and press contacts 
7 Performance measurement and evaluation 

8 Print campaiqn 
9 TV campaiçin 
10 Radio campaiqn 
11 New media campaign 
12 Exhibition and School oroaram 
13 Consumer and press contacts 
14 Performance measurement and evaluation 

(1) Cost per 1000 contacts
(2) Number of views

Netherlands Year1 13.550.000 + 
Netherlands Year1 1.850 GRP 
Netherlands Year1 6.240 GRP 
Netherlands Year1 16.000.000 (2) 
Netherlands Year1 30 
Netherlands Year1 1 
Netherlands Year1 2 

Netherlands Year2 13.000.000 + 
Netherlands Year2 1.800 GRP 
Netherlands Year2 6.200 GRP 
Netherlands Year 2 16.000.000 (2) 
Netherlands Year2 30 
Netherlands Year2 1 
Netherlands Year2 1 

8. What is the anticipated effect of the programme? Also give a description of the evaluation method(s) used.

€ 91(1) 
€145(1) 

€78(1) 
€27(1) 
€ 6.780 

€ 79.200 
€ 39.000 
€ 32.600 

€ 95(1) 
€ 152(1) 

€81(1) 
€28(1) 
€ 4.452 

€ 79.200 
€ 43.000 

Consumers will have a stronger confidence in poultry meat. Consumers and retailers are aware of the 
mpliy possibilities in the use of poultry meat, the good taste and the low percentage of fat. A strong 
cnnfidence is built up in European en Dutch control activities. Consumers and retailers are aware of 
EUropean trade· tegulations, European food safety, and European Sté!ndards for ani mal welfare and hygiene 
arid the Dutch 1KB quality systeni. 

A ç0nsumer panel ( n  = 800) is interviewed before, during é!nd at. the end of the campaign. The relation 
betweën the interview results é!nd,aètual bl!ying behàviol!r will be paft of the research. 
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111 BUDGET 

1 . Summary of the budget 

Action 

1 Print campaign 

2 TV campaign 

3 Radio campaign 

4 New media campaign 

5 Exhibition and School program 

6 Consumer and press contacts 

7 Performance measurement and evaluation 

8 Print campaign 

9 TV campaign 

10 Radio campaign 

11 New media campaign 

12 Exhibition and School program 

13 Consumer and press contacts 

14 Performance measurement and evaluation 

15 PVE 

16 Bank 

Total 

2. Financing plan in euros

Part-financing 

EU 

Member state 

Proposinçi orçianisation 

Total 

Year 1 € % 

1.530.878 50 

918.527 30 

612.351 20 

3.061.757 100 

Year 1 € Year 2 € Total€ 

1.009.200 

1.012.000 

400.200 

210.100 

203.371 

79.200 

71.600 

982.010 

918.750 

420.210 

111.100 

133.551 

79.200 

43.000 

71.500 71.500 

4.586 4.139 

3.061.757 2.763.460 5.825.217 

Year 2 € % Total€ % 

1.381.730 50 2.912.608 50 

829.038 30 1.747.565 30 

552.692 20 1.165.043 20 

2.763.460 100 5.825.217 100 

When more member states or proposing organisations are involved in financing this programme, they should be 

featured separately in this table. 
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Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit 

Dienst Regelingen 

Burg. de Raadtsingel 59 

Postadres: Postbus 1191 

3300 DO Dordrecht 

32 

Produktschap Pluimvee en Eieren 

Postbus 460 
2700 AL ZOETERMEER • 

landbouw, nat-uur en 

voedselkwaliteit 

uw brief van uwkenmerl< ons kenmerk 

ontvang 

onderwerp doorkiesnummer 

Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties 078 -
voor landbouwproducten op de binnenmarkt 

____ _,, 

Aanvraagnummer: voorU2006/bm1/04 

Geachte 

datum 

7 december 2006 

bijlagen 

Op 1 december 2006 heb ik van u een aanvraag ontvangen in het kader van 
bovenvermelde regeling. Deze aanvraag betreft het programma: Collectieve 

promotiecampagne kip 2007/2009. 

Hiermee bevestig ik de ontvangst van deze aanvraag. 

Het nummer van uw aanvraag is: v00rU2006/bm1/04. 

U dient dit aanvraagnummer bij al uw correspondentie over deze aanvraag te 

vermelden. 

U ontvangt bericht of uw aanvraag al dan niet wordt doorgestuurd naar de Europese 
Commissie. 

Voor nadere informatie omtrent de behandeling van uw aanvraag kunt u contact opnemen 
met het Team Projectsubsidies via bovengenoemd telefoonnummer. 

Telefoon: osoo - 22 333 22 ..,.----,,."" Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
Fax: 078-639539'1_.,-, __ v;..;o;.;>,;r�d.;;;.e;;;;;,-;;.;..:,._ _______________ _

Web: www.minlnv.nl/ 

AFD. VOlGNR. 

05259 

ONTVANGSTDATUM AFGEDAAN 

1 1 OEC. 2006 \3/rvo� 
RUIMTE VOOR AFD. 

,od.OOl lNV 
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De Productschappen Vee, Vlees en Eieren !PVE) vormen het gemeenschappeliik secretariaat 
van het Productschap Vee en Vlees (PVV) én het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE). 
Ze behartigen de belangen van alle werkgevers én werknemers in de vee·, vlees· en eiersector. 

Dienst Regelingen - Team Projectsubsidies 
t.a.v.
Postbus 1191
3300 BO DORDRECHT
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Zoetermeer, 10 januari 2007 

ons kenmerk 

afdeling 

tel. direct 

e-mail

betreft 

Geachte 

:B0026 /jh/07.00100093 

: Sectorafdeling Pluimvee(vlees) en Eieren 

:079 

: offerte van de uitvoeringsorganisatie Punchline t.b.v. onze 
aanvraag voor cofinanciering Voorl/2006/bm 1 /04 

Bijgaand treft u ten behoeve van onze aanvraag voor cofinanciering met referentiekenmerk 
Voorl/2006/bm1/04, de offerte van Punchline. Reclamebureau Punchline is op 3 januari 
jongstleden via Europese aanbesteding geselecteerd als de uitvoeringsorganisatie voor het 
programma "Collectieve promotiecampagne kip 2007 /2009". Nota bene: momenteel loopt 
nog de 'Alcatel termijn' van 15 dagen. 

De offerte van Punchline achten wij een uitstekende invulling van de ons voor ogen staande 
strategie. Daarom willen wij u verzoeken bij de beoordeling van onze aanvraag alvast van 
deze offerte uit te gaan. Op basis van deze offerte zullen wij u een aanvulling op onze 
aanvraag doen toekomen vlak na 31 januari a.s" Op 31 januari dienen namelijk de nationale 
financiers van de campagne, de vleeskuikenslachterijen, met de offerte in te stemmen. 
Tijdens deze bespreking zal op een paar punten waarover nog discussie is, een beslissing 
worden genomen. Het betreft hier de inzet van radio, het aantal GRP's voor televisie en print 
en de Business-to-Business campagne. 

Mocht u over het bovenstaande nog vragen hebben dan horen wij dat graag. 

Sectordirecteur Pluimvee(vlees) en Eieren 

Bijlage: offerte Punchline 

Productschappen Vee, Vlees en Eieren · Louis Braillelaan 80 · Postbus 460 • 2700 AL Zoelenneer • 
Telefoon (079) 368 71 00 · Fox (079) 368 70 87 · E-mail: pve@pve.agro.nl · Website www.pve.nl 
Product Boards for Livestock, Meat and Eggs · P.O. Box 460 · 2100 AL Zoetermeer · The Netherlands · 
01. .... 0 ... 11 /1\170 11.11 71 M • r,.,, .. 1, /1\17'0 11.11 'Tl\ 11'1. r .... ,.:, ... uoa..vo ,.,.,,,. "'. WW\AIO\V .. "' 



De Producrschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) vormen het gemeenschappelijk secrelariaot 
van hel Productschap Vee en Vlees (PVV) én het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE).

Ze behartigen de belangen van aUe werkgevers én werknemers in de vee·, vlees- en eiersedor. 

Dienst Regelingen Dordrecht 
T.a.v. Team Projectstudies, 
Postbus 11 91 -------

3300 BO DORDRECHT 
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Zoetermeer, 30 november 2006 
ons kenmerk 
afdeling 
tel. direct 
e-mail

betreft 

Geachte 

: 06.00104344 

: Sectorafdeling Pluimvee(vlees) en Eieren 
: 079 - 363 43 24 
:�pve.agro.nl 

: Aanvraag tot cofinanciering van de Collectieve 
Promotiecampagne KIP 2007 /2009

Bijgevoegd treft u de aanvraag die de PVE indienen om in aanmerking te kunnen komen voor 
cofinanciering van de Collectieve Promotiecampagne KIP 2007 /2009. 

Bij het inschrijfformulier, dat ik u tevens per fax doe toekomen, treft u de relevante 
documenten die moeten worden aangeleverd. Indien u merkt dat er toch nog iets ontbreekt 
bij deze documenten, wil ik u verzoeken om mij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te 
stellen zodat ik deze u alsnog kan toezenden. 

Graag ontvang ik van u een bevestiging dat u deze aanvraag heeft ontvangen. 

Vanzelfsprekend ben ik immer bereid om uw vragen te beantwoorden ten aanzien van de 
aanvraag en het programma dat de PVE indienen. 

Met vriendelijke groet, 

SECTORAFDELING PLUIMVEE(VLEES) EN EIEREN 

Productschappen Vee, V lees en Eieren · Louis Braillelaan 80 • Postbus 460 • 2700 AL Zoetermeer · 
Telefoon (0791368 71 00 · Fax (079) 368 70 87 • E·mail: pve@pve.agro.nl · Website www.pve.nl 
Product Boards for Livestock, Meot and E99s • P.O, Box 460 • 2700 AL Zoetermeer • The Netherlonds · 
..,, A • #At-- A IA-• ...... ""'• •••-- • "• -• •- - •• - o • 
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BIJLAGE 1 

INSCHRIJFFORMULIER VOORLICHTINGS- EN 

AFZETBEVORDERINGSACTIES VOOR 

LANDBOUWPRODUCTEN OP DE BINNENMARKT 

(in te vullen door de inschrijvende organisatie) 

Aanvraagperiode: 9 oktober tot en met 30 november 2006 

1 TITEL VAN HET PROGRAMMA 

Wat is de naam van het programma dat u wilt gaan uitvoeren? 

34a 

•... 

=' 

-

landbouw, natuur en 

voedselkwaliteit 

if���iiifü)��,_��Y.r·,;.,&�/,� 

2 INSCHRIJVENDE ORGANISATIE 

2.1 Presentatie 

2.1,1 Gegevens van de lnschrljvende organisatie 

Naam aanvragende organisatie: 

M / V-* 

Functie aanvrager: 

Straat en huisnummer: 

Postbus: 

Postcode en plaats: 

Telefoon: 

Fax: 

E-mailadres:

Rechtsvorm: --
2.1.2 Contactpersoon 
Alleen invullen wanneer Iemand anders dan de aanvrager contactpersoon is. 

Naam organisatie: 

Naam en voorletters: 

Functie: 

Correspondentieadres: 

Postcode en plaats: 

Telefoon: 

Fax: 

E-mailadres:
) 

* doorhalen wat niet van toepassing Is.

-
dl -__, 

In te vullen door 

Dienst Regelingen: 

1 Aanvraagnummer: 

2 Ontvangstdatum: 
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Mobiel: 

' 

(Indien van toepassing) 

� M/.:V*

3 Paraaf: 

4 Opmerkingen: 



2.1.3 Machtigt u een derde voor het indienen van deze aanvraag? 

� Nee

0 Ja 1

0 Ja, en ik machtig hem/haar ook voor het voeren van de correspondentie 1

(Wanneer u hier 'JA' aankruist, richt Dienst Regelingen alle correspondentie aan de gemachtigde. Dienst Regelingen neemt in dit 

geval voor inhoudelijke vragen over het programma in eerste instantie contact op met de gemachtigde.) 

Voeg de volmacht bij dit inschrijfformulier. In de volmacht moet u duidelijk aangeven waartoe de gevolmachtigde 
gevolmachtigd is. 

2.1.4 Gevolmaehtigde 

Naaffi oFganisatie: 

Naaffi en 't'oorletters 

contactpersoon: 

CorFesponelentieaelres: 

Postcoele en plaats: 

Telefoon: 

E ffiailaelres: 

2.1.5 Wordt er bij dit programma samengewerkt met andere orgenisatie(s)? 

-·. ··i��. 
0 Ja, naffieli:jlc: � . "iiî':tk', · 

Geef iR cJe éegroting aaR hoe cJe kostem•eréeNng tt:JsseR cJe orgaRisatlcs is gcr-cgcl<i. '.'-1:11 ook 

W'éJafj 2.1.6 ffl. 

0 �lee, ga elooF FAet 't'Faag 2.2. 

2.1.6 Welke organisatie treedt op als coördinator van het programma 

Naam organisatie: 

2.1.7 Geef een korte beschrijving van de kernactiviteiten van de inschrijvende organisatie. 
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2.2 Representativiteit van de lnschrijvende organisatie(s) 

Geef aan waarom u representatief bent voor de sector waarvoor u het programma dat u wilt gaan uitvoeren. Werk één 

en ander verder uit in het programma. 

6 Geef in bijlage 2 (referentiemodel) aan welke programma's of projecten u eerder hebt uitgevoerd voor de sector 

waarvoor u het programma wilt gaan uitvoeren. 

ö 

2.3 Beschikt u over voldoende financiële draagkracht om het programma uit te voeren? 

[8J Ja, door het ondertekenen van bijlage 6 bij dit inschrijfformulier verklaar ik dat de inschrijvende organisatie over 
voldoende financiële draagkracht beschikt om de eigen bijdrage van minimaal 20% voor haar rekening te nemen. 

0 Nee (u kunt dan geen aanvraag indienen) 

3 UITVOERENDE ORGANISATIE 

3.1 Uitvoerende instantie 
Geef, indien u voor meerdere acties uitvoeringsinstanties hebt geselecteerd, op een aparte bijlage aan welke 
organisatie welke activiteiten gaat uitvoeren. Als u de uitvoerende organisatie nog niet heeft geselecteerd, zie dan 
vraag 3.4. 

Naam uitvoerende organisatie: 

Naam en voorletters aanvrager: -
.......... ..-.-9 · 

� 

Straat en huisnummer: -

Postbus: 

Postcode en plaats: 

Telefoon: 

Fax: 

E-mailadres:

Rechtsvorm:

3.2 Selectieprocedure 

Beschrijf op welke wijze de selectieprocedure heeft plaatsgevonden. 
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3.3 Welke activiteiten heeft de uitvoerende instantie(s) in het verleden uitgevoerd waaruit blijkt dat ze 

representatief is voor de uitvoering van de acties. Vul tevens bijlage 2 in. 

mt'"";ffi. '<•·" . -�·.,-��' ·-��•i,; § •� ' . A"--' ., ·«�-� . <:.,_,. �-,,�-�, ••• ',
,.. 

.,_ .,.. -''· . ;.: ,;. . ""''·t�.,,··1�-,-,P-
.
. ��1=ë·<:="' �;"e·· .... ,,,,: .... �r-:�-b·"· · ·· · __ :w, 1_�·.f''":{�;-·,--: ·. '-��Jl.,:b-· 1

_,-<;¼-�_ .,'l>,,:":. El e� QQ·,<;lllj cy,Q.Ç>_ eg_o�. r.QRe.s,;,,.a,a.n _____ �_I_ • ';,..11:l • -.: ... /�-}�,. • ' � ... ,.,;,..�;ct;:;r��/3,�-···M..:;-;
��U�':fi&�,��,,��11���i;j,��&l.�™�1t1�t��$���� !î,ij�füQ.0.U!P9'.VçO,ll_g,t!ilPJ:!.!@.ÇIJ.�ët!w..è.0JJ.ltvQ�r;.eng�gg_t(lg®,��.Dt.l�.�"\PgQJ:l; �;:;,�-:-f �,..,�,,,, - -��� ��· •

3.4 Indien de uitvoerende instantie(s) nog niet is geselecteerd, hoe ziet de selectieprocedure er uit en wat 

is het tijdschema van de selectieprocedure? Geef het tijdschema en de aanbestedingsprocedure voor de 

selectie aan. De selectie dient in elk geval vóór de ondertekening van het contract plaats te vinden. Zodra het 

uitvoeringsorgaan is geselecteerd, moet de in de punten 3.2 en 3.3 vermelde informatie meteen worden verstrekt 

aan Dienst Regelingen. 

3.5 Indien de inschrijvende organisatie besluit een deel van het programma uit te voeren, voldoet zij dan 

aan de door de EC gestelde voorwaarden? De indienende organisatie kan toestemming krijgen om bepaalde 

delen van het programma uit te voeren, mits de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 1 071/2005 van de 

Commissie1 (interne markt) worden nageleefd.

�M;��--. <!,': �m:r;e_1;1y�geµa�::i1Cl. - _  . . . R 

4 DETAILS VAN HET PROGRAMMA 

4.1.1. Voor welk thema of welk product wilt u activiteiten gaan ontplooien? Als u meerdere thema's en 

producten aankruist, dan moet u in het programma de samenhang aantonen. 

Thema's en producten: 

0 verse groenten en frult (inclusief aardappelen) 

0 verwerkte groenten en fruit (inclusief aardappelen) 
0 vezelvlas 

0 levende planten en producten van de bloementeelt 

0 olijfolie en tafelolijven 

0 zaadolie (raapzaad- en zonnebloemolie) 

0 melk en zuivelproducten 

0 vers, gekoeld of bevroren vlees dat is geproduceerd overeenkomstig een communautaire of een nationale 
kwaliteitsregeling 

0 etikettering van consumptie-eieren 
0 honing en producten van de bijenteelt 

0 VQPRD, tafelwijn met geografische aanduiding 

0 het in de landbouwregelgeving vastgestelde logo van de ultraperifere regio's 

0 beschermde oorsprongsbenamingen (BOB), beschermde geografische aanduidingen (BGA) en gegarandeerde 
traditionele specialiteiten (GTS) 
biologische landbouw D 

181 vlees van pluimvee (dit is een nieuw product; Is toegevoegd met de verordening 1022/2006) 

PB L 179 van 11.7.2005, blz. 1. 
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4.1.2 Welke activiteit(en) wilt u gaan uitvoeren? (meerdere antwoorden mogelijk) 

181 acties op het gebied van public relations, afzetbevordering en reclame, in het bijzonder om de aandacht te 

vestigen op de intrinsieke eigenschappen en de voordelen van de producten van de Gemeenschap uit het 

oogpunt van met name kwaliteit, hygiëne, voedselveiligheid, bijzondere productiemethoden, voedings- en 

gezondheidsaspecten, etikettering, dierenwelzijn en milieuzorg; 

181 deelneming aan evenementen, beurzen en tentoonstellingen van nationale of Europese betekenis, met name 

gepaard gaande met de inrichting van stands om de waardering voor producten uit de Gemeenschap te 

vergroten; 

181 voorlichtingsacties die met name betrekking hebben op de communautaire regelingen inzake beschermde 

oorsprongsbenamingen (BOB's), beschermde geografische aanduidingen (BGA's), gegarandeerde traditionele 

specialiteiten ,(GTS'en) en de biologische productie, alsmede op andere communautaire regelingen inzake 

kwaliteitsnormen en etiketteringsvoorschriften voor landbouwproducten en voedingsmiddelen, en op In de 

desbetreffende communautaire regelgeving vastgestelde grafische symbolen, met inbegrip van het symbool voor 

ultraperifere gebieden; 

0 voorlichtingsacties betreffende de communautaire regelingen inzake in bepaalde gebieden voortgebrachte 

kwaliteitswijnen (v.q.p.r.d.) en Inzake wijnen met geografische aanduiding en gedistilleerde dranken met 

geografische aanduiding of voorbehouden traditionele vermelding. 

Ü 4,2 Waar richt het programma zich hoofdzakelijk op? 

0 voorlichting 

0 afzetbevorderlng 

181 voorlichting en afzetbevordering 

4.3 Wordt er bij dit programma samengewerkt met andere lidstaat (lidstaten)? 

0 Ja, namelijk: 

Geef in de begroting aan hoe de kostenverdeling tussen de lidstaten is geregeld. Vul ook vraag 

4.3.1 in. 

181 Nee, ga door met vraag 4.4. 

4.3.1 Welke lidstaat treedt op als coördinator van ttet programma? 

Naam lidstaat: 

Q 4.4 Op welke lidstaat of lidstaten richt het programma zich? 

Naam lidstaat/lidstaten: 

4.5 Wat is de looptijd van het programma? 

0 12 maanden 

181 24 maanden 

0 36 maanden 

4.6 Betreft het een verlenging van een eerder gevoerd programma? 

0 Ja; geef dan hieronder de naam van dat programma: 

181 Nee 
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5 BESCHRIJVING VAN HET PROGRAMMA 

Geef in dit onderdeel kort antwoord op de vragen. In het programma (als bijlage bij te voegen) kunt u uitgebreid 

ingaan op de onde,werpen. Houdt in het programma de hier gehanteerde nummering aan. Gebruik hierbij het 

richtsnoer van het betreffende thema of product. Heeft het programma betrekking op meerdere thema's en/of 

producten beantwoord de vragen dan voor elk thema of product. 

5.1 Wat is de hoofdreden om het programma uit te gaan voeren? 

Geef achtergrondinformatie over het ontstaan van het programma, een schets van de marktsituatie op de te 

bereiken markt en de vraag die er op die markt naar de producten is. 

5.1.1 Wat is de doelgroep die u wilt bereiken met de uitvoering van het programma? 
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5.2 Wat is de doelstelling van het programma? 

0 

5.3 Welke strategie(ën) wordt toegepast om de doelstelling en doelgroepen te bereiken? 

0 

S.4 Welke boodschap(-pen) wilt u aan de doelgroep gaan overbrengen? 

, ••• L !  ______ _. ... "')l'\l'\L 
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5.5 Hoe wordt de kwaliteit van programma gewaarborgd? 

5.6 Welke acties wilt u gaan uitvoeren? 

Vul hiertoe zo uitgebreid mogelijk bijlage 7 in en voeg deze bij de aanvraag. 

6 VERWACHTE IMPACT 

6.1 Wat is de impact die u van het programma verwacht? 

Specificeer de verwachte impact van het programma op de vraag naar, de bekendheid met en het imago van het 

product en/of andere aspecten van de doelsteffingen. Kwantificeer, als dat mogelijk is, de verwachte resultaten 

als het programma is uitgevoerd. Geef een beknopte beschrijving van de methode(n) die zullen worden gebruikt 

om de impact te meten. Indien gedetailleerde informatie hierover voorhanden is of vóór het begin zal worden 

gesteld, voeg dan een beschrijving van die informatie toe. 

1Bi1t1e 

7 EUROPESE DIMENSIE VAN HET PROGRAMMA 

7.1 Wat is de Europese dimensie van het programma? 

Beschrijf de voordelen van het programma op EU-niveau en geef een verantwoording voor de cofinanciering. 

) 



0 

b 

8 BEGROTING 

8.1 Begroting van de programmakosten. 

Vul bijlage 3 bij het bestek in. Alle bedragen dienen exclusief BTW te worden ingevuld. 

9 FINANCIERINGSPLAN 

9.1 Op welke wijze financiert u de programmakosten (in C)? 

Een uitgebreid overzicht van de wijze van financieren van uw programma neemt u op in uw begroting (Zie ook 

bijlage 3 bij het bestek). 

Financieringsaandeel Jaar 1 Jaar 2 laar 3 Totaal 

EU € 1.325.000 € 1.325.000 - € 2.650.000 
Nationale overheid 2 

€ 795.000 € 795.000 - € 1.590.000 
Inschriivende oraanisatie 2 

€ 530.000 € 530.000 - € 1.060.000 
Totaal C 2.650.000 C 2.650.000 - C 5.300.000 

Indien er meerdere lidstaten en of inschrijvende organisaties betrokken zijn bij de financiering van dit programma, 
deze apart weergeven in deze tabel. Zie ook het format in bijlage 3. 

Van de totale programmakosten moet ten minste 20% door de inschrljvende organisatie(s) worden gefinancierd. De 

overige programmakosten (verminderd met de bijdrage van de EU) moeten worden gefinancierd door een nationale 

overheid of uit parafiscale bijdragen afkomstig zijn. In bovenstaande tabel de bedragen in euro's geven. 

10 ONDERTEKENING 

Denkt u eraan de noodzakelijke bijlagen met dit inschrijfformulier mee te sturen? Kruis hieronder aan welke bijlagen u 
heeft bijgevoegd. 

Verplichte bijlagen: 

181 het programma (zie hoofdstuk 5 van het bestek voor de inhoud); 

181 referenties inschrijvende en uitvoerende organisaties (bijlage 2, zie ook hoofdstuk 5 van het bestek); 

181 een uitgewerkte begroting van de uit te voeren acties en de wijze van financiering (bijlage 3, zie ook hoofdstuk 5 
van het bestek); 

181 een ondertekende verklaring van de lidstaat of instantie die de nationale financiering of parafiscale heffingen voor 
zijn rekening neemt (bijlage 5 (mede)financiering nationale bijdrage); 

181 een door de inschrijvende organisatie ondertekende verklaring dat hij de eigen bijdrage van minimaal 20% van 
de totale kosten kan en zal financieren en dat voor het programma geen cofinanciering binnen een andere 
verordening of regelgeving is of wordt verkregen (bijlage 6 cofinanciering); 

181 een <?Verzicht van de acties en bijbehorende aantallen en kosten per eenheid die u wilt gaan uitvoeren (bijlage 7 
beschrijving acties); 

181 een Nederlandse samenvatting van het programma; 

181 Programme identlflcation sheet (zie bijlage 8. Dit is nieuw en is in de plaats gekomen van de Engelstalige 
samenvatting); 

181 bewijsmateriaal met betrekking tot de gehouden selectieprocedures. 

Indien van toepassing: 

D bewijsmateriaal dat verwijzing in de te verspreiden boodschap(pen) naar effecten op de volksgezondheid van de 
consumptie van betrokken producten gebaseerd is op algemeen erkende wetenschappelijke gegevens. 

Ondergetekende verklaart dat: 
• hij/zij borg staat voor de juistheid en volledigheid van alle gevraagde en geleverde informatie;
• hij/zij alle informatie naar waarheid heeft verstrekt;
• de organisatie niet is een organisatie die in staat van faillissement, vereffening, surseance van betaling of akkoord

verkeert, dan wel zijn werkzaamheden heeft gestaakt of in een andere soortgelijke toestand verkeert in gevolge
een gelijkwaardige procedure van een nationale wettelijke regeling;
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de organisatie niet is een organisatie wiens faillissement is aangevraagd of tegen wie een procedure van 

vereffening of surseance van betaling of akkoord, dan wel een andere soortgelijke procedure die in de nationale 

wettelijke regeling is voorzien aanhangig Is gemaakt; 

de organisatie niet is een organisatie die, bij een rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde heeft; veroordeeld 

is geweest voor een delict dat de beroepsmoraliteit van de organisatie in het gedrang brengt; 

de organisatie niet is een organisatie die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, 

vastgesteld op elke grond die LNV aannemelijk kan maken; 

• de organisatie niet Is een organisatie die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van

de sociale verzekeringsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de lidstaat hij is gevestigd;

• de organisatie niet Is een organisatie die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van

zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de lidstaat waar hij is gevestigd;

hij geen bezwaar maakt tegen mogelijk uit te voeren antecedentenonderzoek naar de betrouwbaarheid van zijn

organisatie en door zijn organisatie in te schakelen onderaannemers.

Naam tekenbevoegde: 

Datum: 

Plaats: 

Handtekening tekenbevoegde: 
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Beleidsmedewerker Pluimvee en Eieren 

Doelgroep: Consumenten en vak· en algemene pers. 

• doorhalen wat niet van toepassing is

Begin: januari 2000 Eind: december 2000 

Uren van medewerkers PVE 
PVE fungeerde in dit project als aansturingorgaan van de 
uitvoerende instanties. 

De fysieke uitwering van dit project is tot stand gekomen naar 
aanleiding van besprekingen die zijn gevoerd binnen de 
Reclamecommissie Eieren (waarin alle betrokken partijen in de 
pluimveesector vertegenwoordigd zijn). 
· Sectordirecteur Pluimvee(vlees) en Eieren
• Beleidsmedewerker Afz:etbevordering Pluimvee(vlees) en
Eieren

- Afvaardiging vanuit diverse brancheorganisaties in de
pluimveesector.

JA (zo ja, opnemen achter dit model) 
[81 NEE 

:,o - \ \ - <::> 
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Bijlage 3 Format projectbegroting jaar 1 van het programma 
(in te vullen door zowel de lnschr1jvende organisatie als de uitvoerende 0<ganlsatie) 

€ 7.000 00 

Vul de begroting In EURO'S in. Vul de bedragen altijd exclusief BlW in. 

1 Venneld hier de kosten op basis van een forfait berekende vergoeding; deze mogen niet meer bedragen dan 13% of 15% van het totaal van de acties met uitzondering van de personeelsuitgaven en honoraria. 
Het percentage Is afhankelijk van of een programma door één of meerdere lidstaten wordt Ingediend. Zie ook bijlage lil van het modelcontract. 

2 Dit mag niet meer bedragen dan 3% van het totaal van de acties. Zie ook bijlage III van het modelcontract. 
3 Deze mogen niet meer bedragen dan 3% of 5% van de totale directe kosten, afhankelijk van of een programma door één of meerdere lidstaten wordt ingediend. Zie ook bijlage III van het modelcontract. 

�0.000,00 

-50.000.00 

28.000,00 

z,0.00000 

€ 



Bijlage 3 Format projectbegroting jaar 1 van het programma 
(In te vullen door zowel de in1chrl)vende organisatie als de uitvoerende organisatie) 

Vul de begroting in EURO'S in. Vul de bedragen altijd exclusief BTW in. 

1 Vermeld hier de kosten op basis van een forfait berekende vergoeding; deze mogen niet meer bedragen dan 13% of 15% van het totaal van de acties met uitzondering van de personeelsuitgaven en honoraria. 
Het percentage is afhankelijk van of een programma door één of meerdere lidstaten wordt Ingediend. Zie ook bijlage III van het modelcontract. 

2 Dit mag niet meer bedragen dan 3% van het totaal van de acties. Zie ook bijlage III van het modelcontract 
3 Deze mogen niet meer bedragen dan 3% of 5% van de totale directe kosten, afhankelijk van of een programma door één of meerdere lidstaten wordt ingediend. Zie ook bijlage III van het modelcontract. 



BIJLAGE 3 Begroting totaal / Budget 

€ 40.000,0 
€ 50.000,0 
€28.000,0 

€ 210.000,0 
€ 50.000,0 

€775.000 0 
€ 290.000,0 
€ 720.000,0 

€ 100.000,00 
€ 150.000,0 

€ 7.000,00 
€ 200.000,0 
€ 30.000,00 

Wanneer de acties zich uitspreiden over meerdere landen de acties per land groeperen 
l De volgorde van de acties is gelijk aan die in bijlage 7 (beschrijving acties)

€70.000,0 
€ 13.000 0 

€ 845.000 0 
€ 340.000,0 
€ 720.000 0 
€ 100.000,0 
€ 200.000 0 

€ 7.000,00 
€ 325.000 0 
€ 30.000,00 

'I> ., Totaal 
40.000 
50.000 
28.000 

' 210.000 
50.00.0 

7.'75.0IT0 
290.Q00.
120.000 

� Vermeld hier de kosten op basis van een forfait berekende vergoeding; deze mogen niet meer bedragen dan 13% of 15% van het totaal van de acties, afhank
ook bijlage III van het modelcontract. 




