Jaarverslag 2020
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 2020.
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 2020 was voor ons, net als voor iedereen, een verschrikkelijk jaar door corona. In
verband met de maatregelen hebben wij vanaf april 2020 geen uitgiftes meer gedaan. Echter
zijn wij overgegaan op het bezorgen van voedselpakketten.
We zijn blij dat wij een fijne groep vrijwilligers hebben. We hebben er met z’n allen de
schouders eronder gezet om de cliënten ook tijdens de corona-tijd hun voedselpakket te
kunnen geven. Het klaarmaken van de pakketten en het rondrijden van de pakketten kostte
enorm veel tijd en dat was voor ons een reden om aan het einde van het jaar de pakketten
wat groter te maken en eens per 2 maanden de pakketten te gaan bezorgen.
Het aantal donaties vanuit bedrijven en particulieren begon aan het einde van het jaar weer
ineens te stijgen en ook nieuwe bedrijven wisten ons in eens te vinden. Dat is echt superfijn,
want op een gegeven moment hadden wij zoveel voer dat we het bijna niet meer kwijt
konden. Met wat aanpassingen in onze opslaglocatie konden wij het gelukkig allemaal kwijt
en kunnen wij ook in de toekomst grotere donaties voer blijven aannemen.
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Publiciteit
In verband met corona hebben wij weinig kunnen dan aan publiciteit. Omdat er veel
onduidelijkheid was qua maatregelen over wat wel kon en niet kon, hebben we ook bewust
niet al te veel de publiciteit opgezocht.

Externe contacten
Wij werken samen met Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn en 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. Soms kunnen wij elkaar ook helpen met
voer wat de een niet gebruikt en de ander wel.
Ook de contacten met dierenwinkels en dierenartsen in de regio bleven intact en ook van
hen ontvangen wij met enige regelmaat (speciaal) voer.
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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 2020
Opbrengsten
Inkomsten uit donaties

€ 412,79

Totaal baten

€ 412,79

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

€ 673,34
€ 14,50
€ 258,50
€ 523,24
€ 123,28

Totaal lasten

€ 1592,86

Netto resultaat

- €1180,07
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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.
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, zowel voor de uitgiftes als voor
inzamelpunten voor donaties.
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