Jaarverslag 2018
STICHTING ABRI VOOR DIEREN

Ontstaan
Met het overlijden van de heer C. Paap op 8 december 2017 is de stichting Abri voor
Dieren in werking getreden.
Naar de wens van de heer Paap heeft het bestuur, bestaande uit
•
•
•

Huib Jansen, voorzitter
Jos van Osch, penningmeester
Kees Donkelaar, secretaris

eind januari als eerste taak het opstarten en verder vorm geven van de stichting Abri
voor Dieren ter hand genomen.
De stichting is op 31-1-2018 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Een ANBI status is aangevraagd en deze is in 2018 verleend.

Organisatie
Naast het dagelijkse bestuur heeft de stichting ook een Raad van Toezicht. Op het
moment van het in werking treden van de stichting bestond de Raad van Toezicht uit
mw. T. Paap – van Blijswijk en mevrouw K. van Blijswijk.

Activiteiten
Als eerste hebben wij ons natuurlijk gericht op de vraag hoe wij het beste die
organisaties konden bereiken die aansloten bij de wens van de heer en mevrouw Paap.
-

Er is besloten een website te maken, waarin een stukje gewijd zal worden over
de geschiedenis en van het ontstaan van de stichting Abri voor Dieren.

-

Ook moesten de aanvragen overeenkomen met de doelstelling van de stichting,
vandaar dat er gekozen is om alle aanvragen via deze site te laten lopen met
een vast omlijnd vragenformulier.

-

Om naamsbekendheid te krijgen zijn organisaties per mail geïnformeerd over het
bestaan van de stichting Abri voor Dieren.

PAGINA 1

Overleg
In het eerste jaar hebben we als bestuur en Raad van Toezicht 11 keer gezamenlijk
vergaderd.
Vanaf september is de vergaderstructuur gewijzigd. Het bestuur vergadert nu 1x per 2
maanden. Daarnaast zijn er per jaar minimaal 3 vergaderingen van het bestuur en de
Raad van Toezicht gezamenlijk.
In het 3de kwartaal van 2018 is Klaske Heida toegetreden in de Raad van Toezicht en is
Betty Gerritsen het bestuur en de Raad van Toezicht komen versterken als
projectcoördinator/ambtelijk secretaris.
In oktober hebben een tweetal bestuursleden deel genomen aan het dierfondsen
overleg, dat geïnitieerd wordt door de stichting Dierenlot. Dit overleg wordt 1 of 2 keer
per jaar gehouden.

Aanvragen/projecten
In het eerste jaar ontvingen wij 76 aanvragen voor projecten in binnen- en buitenland.
44 aanvragen zijn in 2018 behandeld; de 32 resterende aanvragen zijn of worden
behandeld in 2019.
Er is in 2018 voor totaal voor € 1.116.907,00 aangevraagd, hiervan is € 487.835,00
gehonoreerd.
Aanvragen voor of vanuit het buitenland die voor ons (nog) niet controleerbaar zijn,
zijn in portefeuille gehouden en worden weer in juni 2019 behandeld. Door
samenwerking met andere organisaties te zoeken zijn er dan hopelijk dan wel
controlemogelijkheden. In dit kader zijn de vergaderingen van het dierfondsen overleg
van groot belang.
Naar aanleiding van ingediende aanvragen is het bestuur op bezoek geweest bij de
Utrechtse Universiteit voor diergeneeskunde en bij Dierenthuis in Almere.
Daarnaast zijn enkele vrijwilligers van Westland Cats op kantoor uitgenodigd om hun
aanvraag toe te lichten.
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Zakelijk
-

Wij hebben als bank gekozen voor de Triodos bank.
De beleggingen zijn o.a. onder gebracht bij Sequoia Oosterbeek.
Voor de beleggingen zal een beleggingsstatuut gemaakt worden
De financiële zaken vanuit Zwitserland waren eind 2018 nog niet allemaal
afgehandeld.
De naam Abri voor Dieren is vastgelegd als domeinnaam, zowel als
.nl, .eu en .org met de daarbij behorende e-mailadressen.
Voor de verslaglegging en de onderlinge communicatie is gekozen voor het
office 365 Business Premium pakket
Om de werkzaamheden professioneel te kunnen verrichten is kantoorruimte
gehuurd in Ede. Vanaf het derde kwartaal wordt ook hier vergaderd.
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Goedgekeurde aanvragen.
Stichting Het Knaaghof Rijswijk.
Stichting Zwols Dierenasiel.
Stichting Leeuw.
Konijnen opvang Hillegom.
Bont voor dieren.
Eyes on Animals.
Stichting La Gula Lupis .
Haags Dierencentrum.
Stichting Cavia.
Dierenthuis Almere.
Sophia Vereniging.
Stichting Swiffers Hoeve.
Donkey Sanctuary Bonaire.
Pro Animial Gomera Spanje.
Stichting Hanna (De achste hemel)
Vires Animaliae.
NFDO.
Dierenambulance Hoorn.
Stichting Zwerfkatten Nederland.
Stichting Hond in Nood.
Stichting Opvang Noach.
Dierenthuis Almere.
Stichting Wetland Cats.
Stichting Utrechts Universiteitsfonds.
Zwerfkattenproject Rotterdam.
Hof van Ede.
Stichting het Musschennest.
Vereniging Dierenasiel Almere.
Stichting Dierenasiel Tiel.
Vogelklas Karel Schot.
Vereniging Dierenasiel Crailo.
Brooks hospital.
Viervoeters.
De Apenhof Barneveld.
Dierenasiel Waalwijk.
Dierentehuis Arnhem e.o.
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