Jaarverslag 2018
Stichting Dierenvoedselbank Amersfoort e.o.
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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Dierenvoedselbank Amersfoort e.o. Door middel van
dit jaarverslag willen wij de lezer inzicht geven over het reilen en zeilen van onze stichting in
het jaar 2018.
Ons team bestaat uit het bestuur (3 mensen), en daarnaast zo’n 15 vrijwilligers.
Ons doel is mensen met een inkomen onder het bestaansminimum te ondersteunen door
het verstrekken van dierenvoeding en dierbenodigdheden.
Wij zijn volledig afhankelijk van donaties en krijgen geen subsidies.
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Activiteiten
Het jaar 2018 was in vele opzichten een succesvol jaar. Een opsomming van onze activiteiten
vindt u hieronder.
We hebben maandelijks, soms wekelijks, donaties van particulieren gehad, en ook
regelmatig van bedrijven.
Er is bijna maandelijks een beroep gedaan op Dierendonatie.nl, zodat we ook de dieren die
dieetvoer nodig hadden konden helpen.
Van Kringdierenartsen Barneveld, Welkoop Woudenberg en Welkoop Barneveld hebben wij
bijna maandelijks mooie donaties gekregen.
We sloten 2018 af met een gezellige bijeenkomst voor de vrijwilligers.
Gezelligheid, elkaar leren kennen en lekker eten. Het was een succes!
Januari
De eerste maand van het jaar is altijd een wat rustigere maand voor ons. Er komen dan vaak
wat minder donaties binnen, maar we hadden gelukkig genoeg voer om onze maandelijkse
uitgifte te kunnen verzorgen.
Februari
Ook in februari is het wat rustig voor wat betreft donaties maar gelukkig weten ook deze
maand de donateurs ons weer te vinden met donaties waardoor onze maandelijkse uitgifte
weer een succes was.
Maart
Deze maand hebben wij mooie donaties ontvangen van Eemland Diervoeders en Pet
Wellness Center Amersfoort. De maandelijkse uitgifte was erg rustig.
April
Door middel van crowdfunding hebben wij wat speciaal voer proberen te regelen voor een
van onze cliënten en dat is gelukt. Naast de reguliere donaties hebben wij deze maand ook
weer extra aandacht gegeven aan het werven van vrijwilligers. Aan het eind van de maand
hebben wij op de vrijmarkt gestaan en hebben een mooie opbrengst gehaald voor onze
stichting. Dit was door zowel verkoop van spulletjes als door donaties in de vorm van geld.
Mei
De maand mei was fantastisch qua donaties. Vanuit vele hoeken werden wij benaderd om
voer op te halen of werd het gebracht. Het werven van vrijwilligers heeft geholpen en we
hebben een paar extra handen erbij. Eind mei hebben wij een inzamelingsactie gedaan bij de
Ranzijn in Amersfoort, met een mooie opbrengst. Ook hebben wij een mooie grote vriezer
gekregen waarin wij nog meer dierenvoeding afgesloten kunnen opbergen.
Juni
Wij hebben een geweldig mooi bericht gekregen vanuit de Belastingdienst. Onze aanvraag is
goedgekeurd en met ingang van 1 januari 2018 hebben wij de ANBI-status! De crowdfunding
voor een van onze cliënten is geslaagd en we hebben het speciaalvoer binnen gekregen.
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Juli
De uitgifte ging gewoon door en ondanks de vakantieperiode zijn veel cliënten toch geweest
om hun pakket op te halen. Ook de cliënt voor het speciaalvoer hebben wij vandaag heel blij
gemaakt. Ook mochten wij deze maand een geweldige donatie ontvangen van onze collega’s
van de voedselbank Gelderland – Midden. Uiteraard wisten particulieren en andere
bedrijven ons ook weer te vinden. Ook hebben wij de krant gehaald met een mooi artikel
over onze stichting.
Augustus
Deze maand mochten wij een geweldig mooie donatie ophalen bij Dierenlot. Hier hebben wij
veel cliënten blij mee kunnen maken. Ook zijn wij vanaf deze maand officieel beneficiant van
stichting Dierenlot. Ook mochten wij een grote hoeveelheid, bijna 100 kilo, kattensnoepjes
ophalen bij een bedrijf in de regio.
September
Voor het eerst in ons bestaan is er deze maand geen uitgifte. Dit omdat een paar dagen voor
de uitgifte de zoon van Monique en Jörgen werd geboren. Dit hadden we al voorzien en
vanwege de vakantieperiode waren er niet genoeg vrijwilligers die de uitgifte over konden
nemen. De cliënten hebben in augustus dus wat meer dan anders meegekregen.
Oktober
We hebben een inzamelingsactie gehouden bij de Welkoop in Barneveld en dat heet een
mooie opbrengst opgeleverd. We hebben een mooie donatie gehad van José van
Hondentrimsalon Kim. Deze maand hebben wij een inzamelingsactie gedaan bij de Welkoop
in Woudenberg.
November
We zijn met 3 vrijwilligers naar het Landelijke Congres van Dierenlot geweest en hebben een
geweldig bedrag gekregen van € 1250,-. Wow! Dit is zo welkom! Het geld is pas in januari
2019 overgemaakt, vandaar dat het op de jaarrekening van 2018 mist. Daarnaast mochten
wij ook in Arkel bij Dierenlot weer een mooie donatie ophalen.
December
Alweer de laatste maand van het jaar. We hebben in de laatste weken veel donaties op
kunnen halen. Zowel bij Dierenlot en bij Jumper in Amersfoort! We hebben ook een stagiaire
gehad de laatste maanden en zij heeft aangegeven te blijven als vrijwilliger. Hoe mooi is
dat?!
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Publiciteit
Het jaar 2018 hadden wij niet zoveel publiciteit, op een enkel interview in een lokale krant
na.
De afdelingsleider van de dierenafdeling van Ranzijn is helaas weg bij het bedrijf waardoor
het contact een stuk minder is geworden. Dankzij hem konden we regelmatig producten
ophalen in de winkel en waren er veel mogelijkheden voor het inplannen van inzamelingen.
Door diverse persoonlijke omstandigheden bij meerdere vrijwilligers staat dat nu even op
een laag pitje. Dit gaan we in 2019 weer oppakken.
Ook zijn we bij Welkoop Barneveld en Welkoop Woudenberg nog steeds regelmatig welkom
voor inzamelingen en promotie van de stichting. Helaas kunnen we dat niet zo vaak als we
zouden willen doen, omdat we niet voldoende vrijwilligers hebben. We proberen hier ook
komend jaar nieuwe vrijwilligers voor te werven, zodat we met meer regelmaat spullen
kunnen inzamelen, het is nog steeds hard nodig.
Het eerste contact met Jumper Amersfoort is gelegd na hun opening in september.
We mogen een donatiebak neerzetten en ook kunnen we regelmatig voer ophalen dat uit
het assortiment gaat, over datum is of waarvan de verpakking kapot is gegaan waardoor ze
het niet meer kunnen verkopen.
Het hele jaar door delen we allerlei berichten op onze facebookpagina. Dit zijn zowel eigen
nieuwsberichten als berichten van bedrijven die goede doelen willen steunen met een actie.
Aan dit soort acties doen we graag mee, hoewel we niet vaak iets winnen. We hebben er in
de afgelopen tijd wel wat nieuwe contacten door gekregen en ook wat donaties op kunnen
halen.
Uiteraard zijn wij heel blij met alle publiciteit, want we merken duidelijk dat het helpt. Er
komen meer donaties binnen, maar ook meer aanmeldingen van mensen die onze hulp
nodig hebben. Zij weten ons nu ook beter te vinden.

5

Externe contacten
Wij hebben vlak na onze oprichting contact gezocht met Stichting Bevordering
Huisdierenwelzijn. Zij hebben ons de nodige adviezen kunnen geven, en hebben een link
naar onze website geplaatst. Als zij dierenvoeding aangeboden krijgen vanuit onze regio
sturen ze ons een mail, zodat wij het voer dan op kunnen halen. Hier hebben we ook dit jaar
weer een aantal keer dankbaar gebruik van gemaakt.
We hebben af en toe contact met VoedselFocus Amersfoort, dankzij de samenwerking is ons
cliëntenbestand enorm gegroeid, en kunnen wij meer mensen helpen. Helaas is het contact
minder goed dan we hopen, maar gelukkig krijgen wij nog steeds nieuwe cliënten vanuit
VoedselFocus Amersfoort doorgestuurd. Ook is er afgelopen jaar contact gelegd met de
voedselbanken in Leusden, Woudenberg en Nijkerk, alsmede met een aantal kerken die ook
voedselpakketten verstrekken.
Met een aantal dierenwinkels en dierenartsen in de regio hebben wij contact. Zij benaderen
ons zodra zij producten over hebben welke ze niet meer gebruiken. In overleg kijken wij dan
wat wij nodig hebben en halen het op. In het geval van dierenwinkels gaat het om allerlei
producten, bij dierenartsen halen wij dierenvoeding op en anti-vlooienmiddelen en
ontwormingstabletjes. Ook hebben dierenartsen vaak spullen die zijn gebracht door mensen
die hun dier hebben laten inslapen. Met deze spullen kunnen wij onze cliënten helpen. Het
gaat dan om manden, riemen, halsbanden, kattenbakken borstels etc.
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Interne organisatie
Het bestuur van Stichting Dierenvoedselbank Amersfoort e.o. bestaat uit 3 personen, de
voorzitter, de penningmeester en de secretaris.
De voorzitter doet het meeste werk, zowel voor als achter de schermen. Zij is altijd aanwezig
bij de uitgifte van de pakketten en zorgt ervoor dat alle aanmeldingen behandeld worden.
De uitgifte doet ze samen met 3 of 4 vrijwilligers. Daarnaast neemt zij de meeste
communicatie op zich, samen met een van de vrijwilligers, en is ze aanwezig bij
evenementen en inzamelingen en heeft ze het meeste contact met de cliënten.
De penningmeester werkt op de achtergrond, en springt bij waar nodig. Hij neemt ook
vervoersklussen op zich en helpt mee bij inzamelingen en evenementen.
De secretaris is aanwezig bij evenementen en helpt ook met het vervoeren van goederen. Zij
komt ook vaak met heel goede ideeën om de stichting te promoten, werkt deze uit, en zorgt
dat alles goed loopt.
Daarnaast doet ieder bestuurslid natuurlijk waar hij of zij voor aangesteld is.
Naast de bestuursleden hebben wij zo’n 15 vrijwilligers in dienst. Er was afgelopen jaar
helaas redelijk wat verloop. Dat is jammer, want het is lastig om goede, betrouwbare
krachten te vinden. Iedereen zet zich volledig in voor het werk dat wij doen, en we hebben
een hecht team. De vrijwilligers (m.u.v. bestuursleden) werken gemiddeld zo’n 6 uur per
maand, uitzonderingen daargelaten.
Uiteraard werkt iedereen bij ons vrijwillig mee, niemand krijgt betaald. Wel zorgen wij voor
koffie/thee en iets lekkers als we aan het werk zijn. We willen gaan proberen om jaarlijks
een uitje voor de vrijwilligers te organiseren. Dat is afgelopen jaar niet gelukt om meerdere
redenen.
De vrijwilligers helpen met het klaarmaken van de pakketten die wij uitdelen, ze helpen bij
de uitgiftedagen, maar ook bij inzamelingen, bij het vervoeren van goederen, het verkopen
van spullen t.b.v. de stichting en bij alle andere voorkomende werkzaamheden.
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Financiën
Jaarrekening 2018
Opbrengsten
Inkomsten uit verkochte producten
Inkomsten uit donaties
Inkomsten uit inzamelingsacties

123,15
342,26
50,00
515,41

Totale baten
Kosten
Promotiekosten
Algemene kosten
Aanschaf dierenvoeding/benodigdheden
Vaste lasten (bankrekening/website etc.)

0,00
429,33
0,00
119,64

Totale lasten

548,97

Netto resultaat

-33,56
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Conclusies en aanbevelingen
Ons doel voor komend jaar is om een grotere opslagruimte te vinden waardoor wij ons werk
beter kunnen gaan doen. De locatie die we nu hebben is gunstig gelegen, maar qua
opslagruimte te klein.
Wij gaan proberen komend jaar meer inzamelingen houden, en zullen ook aanwezig zijn op
evenementen. Uiteraard willen wij zoveel mogelijk mensen proberen te helpen, maar
daarvoor hebben we ook veel donaties nodig, zowel geldelijk als in goederen. Hier zullen we
ook veel aandacht aan gaan besteden.
Daarnaast hebben we meer vrijwilligers nodig, vooral voor de inzamelingen. Maar ook voor
uitbreiding naar plaatsen buiten Amersfoort is het handig om meer mensen in te kunnen
zetten.
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