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Abri voor Dieren
Abri voor Dieren is opgericht ter nagedachtenis aan Kees en Trees Paap. Kees en Trees
waren grote dierenliefhebbers en na hun overlijden hebben zij een groot deel van hun
vermogen nagelaten aan de door hun opgerichte stichting Abri voor Dieren.
De doelstelling van Abri voor dieren is zwerf- en verwaarloosde dieren een meer dierwaardig
bestaan te geven.

Organisatie
Stichting Abri voor Dieren bestaat uit een bestuur van 3 personen en een Raad van Toezicht
van 3 personen. Ter ondersteuning van het bestuur en de RvT is een projectcoördinator
aangesteld. Door het overlijden van mw. Trees Paap in november 2019 ontstond er een
vacature in de Raad van Toezicht. In september 2020 is Elly Robbertse de Raad van
Toezicht komen versterken. Klaske Heida is benoemd tot secretaris van de RvT. Hiermee
zijn zowel de Raad van Toezicht als het bestuur voltallig.
Allen zijn werkzaam op vrijwillige basis.

Overlegstructuur
In 2020 heeft het bestuur 11 x vergaderd, waarvan 3 x samen met de één of meerdere leden
van de Raad van Toezicht.
In een extra vergadering in juni is besloten om als bestuur maandelijks te gaan vergaderen in
plaats van 1x per 2 maanden. De regulieren bestuursvergaderingen met als vast agendapunt
het bespreken van de nieuwe aanvragen voor een donatie blijven 1x per 2 maanden
plaatsvinden. In de tussenliggende vergaderingen worden regelzaken geagendeerd en
kunnen eventueel werkbezoeken gepland worden.
Ook hebben we vertegenwoordigers van diverse organisaties uitgenodigd voor een
kennismaking of om hun aanvraag voor een donatie toe te komen lichten. Deze
verduidelijking maakte het ons als bestuur mogelijk om tot een weloverwogen besluit te
komen.
In januari is Simone Eckhardt van Spots als gast in onze vergadering aanwezig geweest en
hebben we kennis gemaakt met Herma de Wit en Mariëtte Maassen van Sequoia die onze
beleggingen in Nederland verzorgen.
In onze vergadering van juli waren Michel Groenewegen en Carien Radstake van
Zwerfkatten Nederland aanwezig om hun meerjarenproject om het zwerfkattenpopulatie te
verminderen toe te lichten. In diezelfde vergadering hebben we kennis gemaakt met Hanno
Berger en Ineke Franssen van de st. Dierennood om een eventuele samenwerking te
bespreken.

In augustus hebben we kennis gemaakt met Jelia den Herder en Petra Sleven van de st.
4-voeters. Ook met deze organisatie werken we regelmatig samen.
In oktober zijn Floris van Zinnicq Bergmann en Jos Rademakers van de st. Ark hun project
het Groene Woud komen toelichten.
Het geplande Dierfondsenoverleg van 2-4-2020 werd in verband met de Coronamaatregelen
verschoven naar 8-10-2020. Maar ook op die datum kon het overleg vanwege de nog
steeds geldende maatregelen niet door gegaan. Er is nog geen nieuwe datum gepland.
Helaas heeft de samenwerking met de st. AAP en het Comité Anti Stierenvechten nog niet
het gewenst resultaat opgeleverd om een educatieproject in Spanje van de grond te krijgen.

“Werkbezoeken”
Ook dit jaar hebben we een paar bezoeken afgelegd, zo zijn we bij ‘t Olde Manegepeerd
geweest en is een bezoek gebracht aan de st. Alert in Apeldoorn..
Verdere werkbezoeken zijn door de Coronamaatregelen niet doorgegaan.

Aanvragen projecten
In 2020 hebben wij 147 aanvragen voor een donatie behandeld met een totaalbedrag van
€ 2.603.792,00. Er is een totaalbedrag van € 972.000,00 gehonoreerd.
Er zijn 27 donaties op eigen initiatief van het bestuur uitgekeerd.
Van de 147 aanvragen zijn 122 projecten gehonoreerd met een donatie, 25 projecten zijn om
diverse redenen afgewezen. Dit kan zijn omdat ze niet aansluiten bij de doelstelling van de
stichting of omdat het een commerciële organisatie is. Ook wegen we mee of er een redelijke
verhouding is tussen betaalde krachten en vrijwilligers. Organisaties die geheel op
vrijwilligers draaien hebben sowieso een streepje voor.
Naast de uitbetaalde donaties zijn er ook 5 reserveringen gemaakt voor projecten die in een
later stadium van start gaan. Ook zijn we gestart met het verstrekken van leningen met een
laag rentepercentage. Leningen kunnen worden verstrekt als het gaat om grote bedragen;
deze leningen worden dan over een afgesproken looptijd kwijtgescholden.
Via sociale media werd een aantal zeer schrijnende projecten onder de aandacht gebracht,
waar wij als stichting op ingehaakt hebben. Zo hebben we donaties gedaan aan de st.
Viervoeters o.a. voor het bevrijden van de olifant Kavaan, de reddingsactie voor 8 galberen
en sluiting van een slachthuis voor honden. Ook de st. Dierennood heeft zonder dat er een
officiële aanvragen zijn gedaan voor een aantal projecten een donatie ontvangen.
Voor een overzicht van alle toegekende donaties verwijzen wij naar onze website, waar
onder het kopje “toewijzingen” een totaaloverzicht staat.

Nieuwsbrief
Dit jaar is er weer een nieuwsbrief uitgebracht, waarin o.a. door Abri gesponsorde
projecten zijn uitgelicht. De bedoeling is om jaarlijks tweemaal een digitale nieuwsbrief uit
te brengen.
Film
We hebben een filmproductie gemaakt over de doelstelling van Abri voor Dieren, met daarin
enkele voorbeelden wat er met onze donaties gerealiseerd is. Ook is er een verkorte versie
met ondertiteling gemaakt die in wachtkamers van dierenartsen e.d. vertoond kan worden.
Deze is op aanvraag beschikbaar en kan ook gedownload worden via onze site
www.abrivoordieren.org

Flyer
Naast de Nieuwsbrief en het introductiefilmpje is een flyer ontwikkeld om onze organisatie
meer bekendheid te geven met name bij kleinere organisaties. Ook deze flyer is op
aanvraag verkrijgbaar

