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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Het ontstaan van Dierenvoedselbank Walcheren!
Na wat onderzoek besefte ik hoe triest het eigenlijk was dat er bij de gewone voedselbank
voor de minima, zelden of nooit voedsel voor dieren werd uitgegeven. Ik besloot een
facebookpagina te maken om de minima met huisdieren te bereiken én om donateurs van
voer te zoeken. Zo begon ik wekelijks d.m.v. loting bij mij thuis kleine hoeveelheden voer uit te
delen.
Toen de media in Zeeland daar lucht van kreeg werd ik door kranten benaderd voor een
interview. Na dat interview deed een notaris mij een aanbod om gratis een stichting op te
richten. Na een poosje vond ik de juiste mensen voor in het bestuur en waren we compleet
om als stichting Dierenvoedselbank Walcheren verder te gaan.
Onze hoop is om een kleine opslagruimte met een uitgiftepunt te gaan vinden, omdat mijn
huis aardig vol raakt. Wij zijn er trots op dat de mensen en instanties ons steeds beter weten te
vinden en hopen dit jaar ook grotere donateurs en fondsen te gaan werven.
Wij zijn de enige Dierenvoedselbank in Zeeland en zijn ons bewust van de maatschappelijke
noodzaak die wij vervullen hierin.

Mijn dank gaat uit naar Notaris Van Dongen, de Bestuursleden en de donateurs die voer
schenken aan ons.

Jolanda Lichtenberg
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ACTIVITEITEN

Sinds de oprichting in 2017 tot eind 2018 hebben we verschillende activiteiten ontplooid om
zowel cliënten en sponsoren te binden en inkomsten en naamsbekendheid te creëren.
ACTIVITEITEN VOOR INKOMSTEN/NAAMSBEKENDHEID
In 2017/2018 hebben we de volgende activiteiten georganiseerd om extra inkomsten te
generen :
Emballage-actie
Hondenwandeling
Koningsdag vrijmarkt
Verkoop van noodpakketjes
Dierendag winkelactie

ACTIVITEITEN VOOR CLIËNTEN
In 2018 hebben naast wekelijks verdeling van diervoer, ook een castratie en chipactie
gehouden, waarbij er 30 katten van cliënten zijn geholpen. Deze actie willen we jaarlijks
herhalen voor katten van nieuwe leden en eventueel zelfs breder en voor alle minima in
Zeeland.
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GROEI VAN DE STICHTING
In het eerste boekjaar (2017/2018) zijn we gestart met 0 leden en aan het eind van 2018
hadden we een ledenaantal van 70 met een piek van 85 doordat sommige cliënten
uitstromen om verschillende redenen, zoals niet houden aan de regels, overlijden
huisdier(en) of terugkeren op de arbeidsmarkt
Door het aantrekken van sponsoren en de samenwerking met Stichting Dierenlot hebben we
in 2017/2018 het budget van de Stichting nauwelijks hoeven aan te spreken op een enkele
aankoop van voer na en konden we alle leden voorzien van hun benodigde voer en soms
ook van luxe artikelen voor de dieren.
TOEKOMST
In 2019 hopen wij een aantal zaken te kunnen realiseren.
1. Uitgifte en opslag is momenteel in huis van de voorzitter. Dit willen we verhuizen naar
een andere locatie, zodat privé en stichting gescheiden wordt
2. Meer activiteiten ontplooien om zowel cliënten als sponsoren aan te trekken en
daarmee ook meer inkomsten in natura en geld.
ACTIVITEITEN
In 2019 willen we de volgende activiteiten ontplooien :
•
•
•
•
•
•
•
•
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Emballage acties in meerdere winkels
Samenwerking zoeken met andere instanties op (dieren)welzijnsgebied
Castratie en chipactie
Kledinginzameling
Meer items voor verkoop om zowel naamsbekendheid op te doen als een extra
inkomstenbron te hebben
Meer toekomstige leden bereiken
Meer vrijwilligers aantrekken
Meer donateurs werven

ORGANISATIE
Organisatorisch ziet Stichting Dierenvoedselbank Walcheren er als volgt uit :
Stichting Dierenvoedselbank Walcheren
Postadres en bezoekadres :
Aagje Dekenstraat 87
4381 RN Vlissingen
Algemene contactgegevens :
Bestuur@dierenvoedselbankwalcheren.nl
06 -28480155
KvK Nummer : 69612757
RSIN :
857940065
Stichting Dierenvoedselbank Walcheren is officieel Beneficiant van Stichting Dierenlot
Stichting Dierenvoedselbank Walcheren is aangesloten bij GEEF.NL onder registratienummer
9538 en heeft een ANBI transparantie van 90%
BESTUUR

Het bestuur van Stichting Dierenvoedselbank Walcheren is in 2018 uitgebreid.
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid

Jolanda Lichtenberg
Gabrielle van Gessel
Dorine van Boekhout
Rens van Goudswaard

15/09/2017
15/09/2017
05/04/2018
31/05/2018

Alle bestuursleden en vrijwilligers werken onbezoldigd. Zij krijgen enkel vergoeding voor kosten
die vooraf zijn goedgekeurd door het bestuur. Denk hierbij aan reiskosten, portokosten etc.
VRIJWILLIGERS
In 2018 waren er naast het bestuur geen vrijwilligers actief.
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JAARREKENING
Oprichtingsdatum 15 september 2017
Eerste boekjaar 15 september 2017 - 31 december 2018
BALANS PER 31 DECEMBER 2018

31-12-2018

Overlopende activa
Dierenlot - LBDH 10/11/2018

1.250

Liquide middelen
Rabobank NL35 RABO 0323 4542 67

2.500
3.750

Kapitaal
Stichtingskapitaal
Overlopende passiva
Crediteuren
Bankkosten

3.656

78
16
94
3.750
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