Jaarverslag 2019
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 2019.
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 2019 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. Deze bedrijven zullen we hieronder ook even benoemen. Er is
bijna maandelijks een beroep gedaan op Dierendonatie.nl, zodat we ook de dieren die
dieetvoer nodig hadden konden helpen.
We sloten 2018 af met een gezellige bijeenkomst voor de vrijwilligers op 16 december.
Gezelligheid, elkaar leren kennen en lekker eten. Het was een succes!
Januari
De maand januari is altijd wat rustig, zo ook dit jaar. Er komen sporadisch wat donaties
binnen en we hadden genoeg voer om onze maandelijkse uitgifte te kunnen verzorgen.
Februari
De maand begon met een fantastisch mooie donatie die we op konden halen bij Dierenlot.
Ook kwamen wij weer positief in het nieuws door middel van een artikel in “De
Woudenberger”.
Maart
We hebben weer een crowdfunding gestart via Dierendonatie.nl. We hopen dat het lukt.
Ook kregen wij deze maand donaties van o.a. Eemland Diervoeders, Groepspraktijk
Dierenartsen, Jumper Amersfoort, Welkoop Woudenberg, Dierenlot, Dierendonatie.nl,
verschillende dierenartsen en particulieren. Het jaar begint goed!
April
Wij zijn met een aantal vrijwilligers naar het Landelijk Congres Dierenhulpverlening gewwest
en hebben veel geleerd. Ook mochten de weer een mooie donatie ophalen bij Jumper
Amersfoort.
Mei
We hebben weer een crowdfunding gestart via Dierendonatie.nl. En deze is gelukt. Met dank
aan een lokale supermarkt hebben wij 80 zakken kattenbakgrind kunnen bestellen. Tevens
kregen wij donaties van Welkoop Woudenberg, Pets Place Amersfoort, Dierenartspraktijk
Hoogland, Jumper Amersfoort, Dierenlot en Eemland diervoeders.
Juni
Opnieuw een crowdfuncing gestart voor dieetvoer en mooie donaties ontvangen vanuit veel
bedrijven en particulieren. Begin juni hebben we een inzamelingsactie gehouden bij Jumper
Amersfoort, met een goede opbrengst.
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Juli
We mochten weer een mooie donatie ophalen bij Jumper Amersfoort en een auto vol met
donaties van particulieren.
Augustus
We hebben voor het eerst in ons bestaan een uitgifte moeten aflasten. Om technische
redenen konden wij onze uitgiftelocatie niet in en dat heeft een aantal weken geduurd. We
hebben onze clienten dus moeten teleurstellen.
September
We hebben begin september medewerking verleend aan een uitzending van Hart van
Nederland. Zij hadden een item over de dierenvoedselbanken. Door deze uitzending zijn wij
benaderd door een bedrijf welke 33 pallets! met dierenvoer wilde doneren. Fantastisch!
Oktober
Deze maand konden wij Stichting Beertje helpen aan dieetvoer en mochten wij bij Jumper
Amersfoort, Welkoop Woudenberg en bij Stichting Dierenlot weer een fantastische donatie
ophalen.
November
Deze maand helaas weinig donaties mogen ontvangen, maar we kregen wel weer een mooie
financiele donatie vanuit Hondentrimsalon Kim. We zijn met een aantal vrijwilligers naar de
dierenlot-dag geweest.

December
We kregen een financiele donatie vanuit stichting Dierenlot. Een mooi bedrag van ruim €
1700,-. Wij kunnen dit bedrag erg goed gebruiken! Ook van onze vaste donateurs van
Jumper en Welkoop kregen wij weer een aantal mooie donaties. En aan het eind van het jaar
ontvingen wij nog heel veel particuliere donaties.
Als afsluiting van een mooi jaar, zijn wij met onze vrijwilligers gezellig uit eten geweest.

4

Publiciteit
In februari hebben wij een interview gegeven aan “De Woudenberger” met een item over de
dierenvoedselbank.
In september zijn we gefilmd voor een item van “Hart van Nederland”.

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.
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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.
Wij hebben veel contact met onze collega’s van Dierenvoedselbanken in het gehele land.
Soms helpen wij elkaar met het ophalen van hele grote donaties. Dat verdelen we dan onder
elkaar.
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 dan 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 2 of 3 vrijwilligers. Daarnaast neemt zij de meeste
communicatie op zich, samen met een van de vrijwilligers, 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 10 vrijwilligers in dienst. Er is weinig verloop, waar
wij erg blij mee zijn, 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.
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. Sinds dit jaar
hebben we 2 vrijwilligsters die voor ons veel administratieve taken uit handen nemen.
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Financiën
Jaarrekening 2019
Opbrengsten
Inkomsten uit donaties

€ 3340,96

Totaal baten

€ 3340,96

Kosten
Benzinekosten
Algemene kosten
Kosten vrijwilligers
Aanschaf dierenvoeding/benodigdheden
Vaste lasten (bankrekening/website etc)

€ 240,70
€ 28,02
€ 347,99
€ 396,45
€ 141,25

Totaal lasten

€ 1154,41

Netto resultaat

+ €2186,55

8

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 nog 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, met name 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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