Jaarverslag 2019

Stichting Dierenvoedselbank DBD ( De Blije Dieren)

“Groeispurt”

Ons eerste jaarverslag van een wel bewogen eerste jaar. Nog in de kinderschoenen, maar wij
zijn deze inmiddels al ontgroeid. Een professionele stichting wilden wij worden en daar zijn
grote stappen voor gezet. Het is wel van belang om alles stapje voor stapje te doen. Kwaliteit
van wat wij doen gaat boven kwantiteit . Bij Dierenlot hebben wij ons aangemeld als
beneficiant en dat is door hen goed gekeurd, ook een ANBI status hoorde hierbij die wij sinds
onze oprichting op 17 januari 2019 ook hebben mogen ontvangen.

Ons Doel;
De stichting heeft tot doel voer te verstrekken aan dieren van de absolute minima en
verspilling tegen te gaan van diervoer, maar ook het helpen van hun baasjes daar waar wij
hulp kunnen bieden.
Het werkgebied ligt in Gelderland en Noord Brabant.

Anbi
De stichting heeft een ANBI status verworven en is met terugwerkende kracht verstrekt per
17 jan. 2019
Wat niet veranderd is zijn onze regels.
De belangrijkste regel die gemaakt werd bij oprichting en nog steeds van kracht is: De dieren
waren al aanwezig voordat men in de financiële ellende terecht kwam en er komen geen
nieuwe dieren bij. Met deze hoofdregel proberen wij mensen bewust te maken van hun
financiële toestand. Je kan dieren niet de verzorging geven, die zij nodig hebben als je zelf
afhankelijk bent van allerlei hulp voorzieningen. Mensen die zich aanmelden en dieren
hebben aangeschaft terwijl ze onder bewind staan en weekgeld krijgen, worden door ons
dan ook niet geholpen. Uiteraard trekken wij hun liefde voor een dier niet in twijfel. Wij
helpen per adres/huishouden maximaal 3 huisdieren per maand , ongeacht het aantal dieren
dat men heeft.

Vrijwilligers
Onze stichting heeft geen betaalde krachten en dit houdt in dat ook het bestuur bestaat uit
vrijwilligers. Iedereen is begaan met dieren en iedereen heeft dieren. Maar men is ook
begaan met de mensen. Onze vrijwilligers zijn allemaal mensen met beperkingen en door
iedereen te waarderen en met respect te behandelen, voelt men zich thuis bij ons.
In 2019 zijn er wel een paar wisselingen geweest in het bestand van vrijwilligers. De een
vond werk en sommige vonden een half jaar vrijwilligerswerk genoeg en stapten op. In 2019
bestaat het team uit van 19 vrijwilligers. Sommige werken achter de schermen, omdat zij
niet graag in de belangstelling staan, anderen werken op markten of rijden voor ons rond om
donaties op te halen en voer weg te brengen naar uitgiftepunten . Er is elke laatste week van
de maand een uitgifte gehouden met uitzondering van december 2019. Tevens is er een
appgroep gemaakt waarin alle vrijwilligers zitten en waar we nauw contact met elkaar
houden. Hierdoor kunnen er snel zaken doorgegeven worden bv bij ziekte en kan men snel
reageren en inspringen. Op de gezellige app leert men elkaar beter kennen en is de
belangrijkste regel: deel lief en leed met elkaar, maar respecteer elkaar.
Het bestuur begon met 2 bestuursleden en al gauw kwam dar nummer 3 bij, inmiddels is er
ook een vicevoorzitter. Het dagelijks bestuur bestaat nu uit 4 personen. Het is een stabiele
groep, die qua denkwijze aardig op één lijn zit, maar door de verschillen in leeftijd (18 – 50+),
is de kennis en ervaring gevarieerd. Dit komt de organisatie ten goede vinden wij. Elke 2
maanden komt het bestuur bij elkaar om over allerlei zaken te vergaderen. Tevens is er een
app waarin de bestuursleden elkaar gauw aan kunnen spreken.

Het bestuur bestaat nu uit;
Jamie Rombout

Voorzitter

Gianni Mansveld

Vicevoorzitter

(Mo)nique Mansveld-Kropmans
Diana Kersbergen

•
•
•
•

Secretaris

Penningmeester

Houdt zich bezig met de volledige administratie.
Ondersteunt de vrijwilligers
Onderhoudt contacten met winkeliers, fabrikanten en andere donateurs en
sponsoren
Spreekt fondsen aan voor financiële ondersteuning

•
•
•
•
•
•
•

Onderhoudt facebook
Onderhoudt contacten met de gemeenten in de regio
Helpt bij winkelacties en/of markten
Werft nieuwe vrijwilligers
Onderhoudt het contact met Stichting DierenLot
Onderhoudt contact met Huisdieren welzijn
Draag zorg voor lopende acties en stapt in waar nodig.

Mo Mansveld
Secretaris

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Houdt zich voornamelijk bezig met de financiën
Controleert de voorzitter
Houdt het grootboek bij
Ondersteunt de vrijwilligers
Spreekt fondsen aan voor financiële ondersteuning
Werft nieuwe vrijwilligers
Ondersteunt de voorzitter bij de aanvraag van fondsen voor financiële ondersteuning
Ondersteunt de regio Dieren met voer
Is een praatpaal voor de andere bestuurleden
Draag zorg voor lopende acties en stapt in waar nodig

Diana Kersbergen
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Heeft vooral een ondersteunende taak en controleert het taalgebruik in brieven ed.
•
•
•
•

Helpt bij winkelacties en/of markten
Helpt de voorzitter en de penningmeester met de aanvragen van financiële
ondersteuning
Werft nieuwe vrijwilligers
Draag zorg voor lopende acties en stapt in waar nodig

Jamie Rombout
Algemeen bestuurslid
• Plant alle winkels en markten, houdt daarbij rekening of de wagen beschikbaar is.
• Zoekt nieuwe sponsoren

•
•
•
•

Helpt actief mee met en haalt donaties op
Werft nieuwe vrijwilligers
Draagt zorg voor de lopende acties en stapt in waar nodig
Helpt de voorzitter en de penningmeester met de aanvragen van financiële
ondersteuning
• Onderhoudt contacten met winkeliers, fabrikanten en andere donateurs en
sponsoren

Waar en hoe kan men zich aanmelden;
De website speelt een grote rol hierin . Op onze website staat op de startpagina vind men de
informatie die men zoekt en men ka door de opgegeven optie overal bij komen. Men kan
ons bereiken via mailadres dierenvoedselbankdbd@gmail.com
De aanvraag wordt zo snel mogelijk beantwoord. Als men ons een mail stuurt verwachten
we daarin een stukje over de gezinssituatie, de huisdieren en een bewijsstukje, zodra dit is
ontvangen wordt gekeken of men ingeschreven kan worden bij onze stichting. Niet elke
aanvraag kan gehonoreerd worden, te hoog inkomen, niet woonachtig in ons werkgebied.
Onze facebook pagina is zeer actief en er worden regelmatig leuke prijzen verloot onder de
klanten. De berichten worden gemiddeld door 200-1000 mensen gelezen cq geliked.
De voedselbanken hebben van ons flyers gekregen om uit te delen aan hun klanten., wat
helaas niet altijd gebeurd. Ook hebben we contact met diverse bewindvoerders,
schuldhulpverleners en collega dierenvoedselbanken
Ook spreken wij mensen aan op markten en bij winkelacties.
Onderstaand het vragenlijstje welke verstuurd wordt via e-mail en deze liggen uitgeprint
klaar bij de voedselbanken.

Beste Mevr, Dhr.

Graag ontvang ik van u de volgende gegevens.
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Staat u onder bewind, zo ja bij wie en hoe lang al? Wie is uw contactpersoon
daar?
Wij helpen minimaal 1 jaar, waarna u de hulp van ons kunt verlengen
Voor welke huisdieren vraagt u voer aan? Graag het ras, aantal en leeftijden
vermelden.

Graag ontvangen wij een bewijs dat u leefgeld ontvangt!
Het voer wat u ontvangt is ter ondersteuning voor maximaal 3 huisdieren. Wij
plaatsen een bericht op onze facebook groep zodra er voer is om uit te delen.
Wij gaan er van uit dat als u zich inschrijft bij ons, u dan niet ingeschreven
staat bij andere voedselbanken voor dieren.
Als wij u inschrijven , dan houdt dat ook in dat er geen dieren meer bij mogen
komen. Gebeurd dit wel dan nemen wij afscheid van elkaar.
U dient er rekening mee te houden dat wij €2,- vragen per keer dat wij in
uitzonderlijke gevallen voer komen brengen. Betalen kan aan de chauffeur van
de wagen.
Wij werken 5 dagen in de week van 9.00 tot 17.00u voor uw dieren. Telefonische
zijn we van 15:00 t/m 17:00u bereikbaar Het weekend is voor ons, wij
beantwoorden dan geen telefoontjes en worden vragen via facebook en mail niet
beantwoordt.
Wij hopen dat u daar rekening mee houdt.

Met vriendelijke groet

Team Stichting Dierenvoedselbank DBD

Onvolledige aanvragen nemen wij niet in behandeling.

Voor wie staan wij klaar:
Alle mensen die een minimaal inkomen hebben en al dieren hadden voordat ze in de
financiële ellende terecht kwamen. Een paar voorbeelden: echtscheiding, huis moeten
verkopen zwaar onder water, werkeloos geworden, AOW, WAO, WAJONG, WIA.
Onze grens qua inkomen ligt op €60,- per hoofdbewoner per week en €25,- voor elk
gezinslid. Dit is het gemiddelde wat een bewindvoerder aanhoud per week. Men moet wel
woonachtig zijn in ons werkgebied.
Welke dieren:
Alle huisdieren van kat en hond, tot rat en vis

Totaal aantal dieren

1000 honden
300 katten
13 papegaaien
50 parkieten
21 konijnen
8 cavia’s
2 hamsters
50 vissen (koi en tropisch)
10 schildpadden
Noodhulp
De baasjes, die wij door noodhulp konden helpen waren er 22 in het begin en zijn er nu bijna
2000. De aanvraag voor de noodhulp kwam uit Dieren, Arnhem, Rheden, Velp, Westervoort,
Huissen, Den Haag/Delft, Noordoostpolder, Doetinchem en Ulft. De aanvraag is vaak
eenmalig tot een jaar, bv overgang van WSNP, wachttijd tot schuldhulpsanering opstart,
bewind voering naar zelfstandig huishouden of anders om. Het aantal kilo’s wat aan
noodhulp is gegeven bedraagt +- 21.347 kg p.m. in 2019

Kilo’s voer nodig gehad in 2019 per maand
• 1000 honden x
20 kilo voer =
• 300 katten
x
4 kilo voer =
• 13 papegaaien x
2 kilo voer =
• 50 parkieten
x 1 kilo voer =
• 21 konijnen
x 1 kilo voer =
• 8 cavia’s
x 1 kilo voer =
• 2 hamsters
x 1 kilo voer =
• 50 Vissen
x 0,5 kg voer =
10 Schildpadden x
1,5 kg voer =

20.000 kg =
1200 kg =
26 kg
=
50 kg
=
21 kg
=
8 kg
=
2 kg
=
25kg
=
15 kg
=

€ 20.000,€ 1200,€ 26,€ 50,€ 32,€ 16,€ 5,€ 25,€ 30,-

Snoepjes , knaagbotten, blikvoer, bodemstrooisel, kattenbakvulling e.d. geven wij uit als het
binnen komt, en zin wij als extra.
Baardagamen, vissen en vogels kunnen wij alleen helpen als er toevallig voer binnen komt

Voer uitgifte per maand zou 21.347 kg zijn. Echter ,dit lukte ons niet volledig in 2019. Wij
hebben daarom besloten de voeruitgiftes 1 x per maand te doen i.p.v. 1x w of 1x per 2
weken. Dit lukte ons wel, mede door hulp van Dierenlot, winkelacties en giften van voer van
particulieren en dierenwinkels. Iedereen heeft 12 x voer van ons gehad, wat de totale
uitgifte van 256.164 kg voer maakt.
Ons werkgebied in 2019:
In Gelderland is een verschuiving te zien aan klantenaantal. Dit komt omdat Stichting
Dierenvoedselbank midden Gelderland er uit het niets mee stopte. Veel klanten hebben hier
helaas geen kennis van mogen nemen en belde ons huilend op voor hulp , daar zij ten einde
raad waren. We hebben in 2019 ook geprobeerd een punt op te zetten in de

Noordoostpolder , helaas na 4 maanden proberen nog geen enkele klant dus hier zijn wij
gestopt. Ons punt in Den Haag/ Delft waar wij ooit als particulier zijn begonnen heeft
aangegeven op zich zelf te willen beginnen , en dit is in november 2019 in z`n werk gezet.
Ons werk gebied bestaat nu dus voor eind 2019 alleen nog uit een gedeelte van de provincie
Gelderland.
Samenwerking met:
Stichting Dierenlot ( beneficiant)
Stichting Minimana
Dierenvoedselbank de gouden poot (vooral op de check van dubbele inschrijvingen),maar
ook delen donaties
Dierenvoedselbank Wie vult mijn bak (vooral op de check van dubbele inschrijvingen) maar
ook delen donaties
Voedselbanken in werkgebied ( Arnhem)
Stichting huisdierenwelzijn
Stichting Kinderen van de voedselbank
Faith budgetbeheer en bewind voering
Dierentehuis Arnhem e.o.
Jumper XXL Arnhem
Discus Tropica Dieren

Wat deden wij nog meer;
Winkelacties
Markten
Dierenlot
beschikking gekregen
Collecte deur aan deur

doel; naamsbekendheid en voer inzamelen
doel; naamsbekendheid en geld inzamelen
doel; meerdere keren voer mogen ophalen en een auto ter
doel: naamsbekendheid en geld inzmelen

-Op de markten proberen wij tweedehands dierbenodigdheden, speelgoed ,boeken en
kleding enz. te verkopen en hebben wij een loterij. Op deze manier komt er geld binnen om
voer te kopen en de wagen te laten rijden. Tevens is het een promotie voor Dierenlot en
voor ons zelf
-Verder zijn er gesprekken gevoerd met bewindvoerders, hulpverleners en dierenartsen

Financieel plaatje:
Wij hebben een kleine kas waar zoveel mogelijk uit betaald wordt zoals, huur kraam en
flyers o.i.d. De kleine kas is in de plus afgesloten op 31dec 2019
De bankpas wordt gebruikt voor grotere uitgaven zoals diesel.

Er zijn door 4 verschillende fondsen geld overgemaakt voor het project Daarnaast heeft Dela
Goede doelen fonds geld geschonken voor de aanschaf van een tweedehands bus/caddy.
Het geld is geoormerkt en kan niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Balans opgemaakt door de penningmeester

Kosten en Baten Stichting
Dierenvoedselbank DBD 2019

Bank

Jaarnota

totalen

Baten
Markten

103,52

Baten uit fondsenwerving
Baten uit acties
donaties

500,00
1319,10
3500,00

5422,62
Lasten
Vaste lasten

1320,00

Bankkosten
Brandstofkosten
Kantoor benodigdheden
kantinekosten

118,52
2302,52
123,00
89,02

promo
Auto(verzekering/belasting/ww)

974,28
866,00
5793,34

Kleine kas is afgesloten met

0,00

x

Plannen voor 2020 en wensen;
Meer naamsbekendheid
Uitbreiding opslag of eigen pand voor uitgifte en andere doeleinde
Activiteiten voor mens en dier
Meer dieren helpen
Fondsen binnen halen
Financieel gezond blijven
Meer vrijwilligers
depots openen in moeilijk logistieke plekken
gesprekken met eventuele nieuwe uitgifte punten in o.a. Spijk en Oss
Als bestuur gaan wij er van uit dat u ons verslag met plezier hebt gelezen. Wij werken in
ieder geval keihard aan een professionele organisatie waar mens en dier voorop staan.
Met vriendelijke groet
Mo Mansveld
Secretaris Stichting Dierenvoedselbank DBD

