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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

Terugkijkend op het jaar 2019 kunnen we stellen dat er veel bereikt is en dat er weer veel dieren geholpen konden worden. 

Zo hebben wij de leden van de dierenvoedselbank kunnen ondersteunen met voer en benodigdheden voor hun huisdier dankzij de 

hulp van een aantal sponsors , waar we ontzettend dankbaar voor zijn. De grootste is wel Stichting Dierenlot waar wij met regelmaat 

een flinke bus vol met dierenvoer en dierbenodigdheden mogen gaan ophalen in Arkel. 

We hebben wekelijks de voeruitgifte in het gebouw van Stichting Roat in Vlissingen en de leden kunnen dan gezellig een kopje koffie 

en een koekje nuttigen. We merken dat de mensen daar naar uitkijken. 

De leden mogen ook onze hulp aanvragen voor het laten castreren en chippen van hun kat, wij nemen de kosten voor ons rekening 

om overpopulatie van (zwerf)kittens te beperken 

 

We hadden een zeer geslaagde koningsdag vrijmarkt en konden we de donatieverdubbelaar inzetten van Dierenlot, dus hadden we 

weer een potje voor onze stichting. 

Wij hebben ook weer gezellige hondenwandelingen georganiseerd, in het voor-en naseizoen, door bos en strand en haalden 

daarmee wat geld op dankzij de deelnemers. 

In september zijn de eerste oriënterende gesprekken geweest over de oprichting van een nieuwe dierenambulance in Vlissingen en 

omgeving. We hopen dat dit werkelijkheid wordt in 2020 en we nog verder kunnen gaan met helpen van dieren in nood.  

Ik wil de donateurs bedanken voor de ondersteuning in welke vorm dan ook. 

 

 

Jolanda Lichtenberg 

 

 

 

  



 
 

ACTIVITEITEN 

 

ACTIVITEITEN VOOR INKOMSTEN/NAAMSBEKENDHEID 

In 2019 hebben we de volgende activiteiten georganiseerd om extra inkomsten te generen : 

EMBALLAGE-ACTIES  

In diverse supermarkten hebben we emballage acties mogen houden. Dit leverde naast een geldbedrag van 

bijna 800 euro ook veel goodwill en naamsbekendheid op. 

HONDENWANDELING  

De dag voordat het badstrand van Vlissingen weer dicht gaat voor honden (seizoensgebonden) hebben we weer 

een hondenwandeling gehouden. Helaas was de animo niet zo groot. Desondanks toch door laten gaan, maar 

we heroverwegen wel of dit met als doel onze stichting, verder te blijven organiseren. 

KONINGSDAG VRIJMARKT 

Vanaf het begin van 2019 hebben we een oproep geplaatst voor verkoopbare spullen die wij mochten 

verkopen voor onze stichting. Dit resulteerde in een groot succes. Dankzij de donatie verdubbelaar van Dierenlot 

hebben we ongeveer 1900 euro opgehaald. 

VERKOOP VAN NOODPAKKETJES 

Het hele jaar worden de pakketjes verkocht.  

ARKEL CHRISTMAS STATION 

 

Stichting Dierenlot heeft een nieuw initiatief georganiseerd. “zamel zoveel mogelijk geld in door acties te 

organiseren”. Dit kan door zowel de betreffende stichting als door particuleren die dit voor onze stichting doen. We 

hebben hieraan meegedaan, maar willen dit volgend jaar groter aanpakken. 

SUPERMARKTEN 

In diverse lokale supermarkten zijn wij actief geweest om voer in te zamelen en naamsbekendheid op te bouwen 

 



 
 

ACTIVITEITEN VOOR CLIËNTEN 

Het jaarlijks terugkerende castratie- en chipproject bleek weer nodig. We hebben een 25-tal katten kunnen laten castreren en 

chippen. Deze kosten hebben we kunnen dekken door de Rabobank Clubkasactie.  

Een grote activiteit was in 2019 toch wel het kerstfeest. Op 19 december organiseerden we voor alle leden een kerstfeest met rad van 

fortuin. Met hulp van 10 vrijwilligers hebben we voor elk lid een maandpakket klaar gemaakt, kerstpakketjes van 10 euro die door 

particulieren zijn gemaakt, uitgedeeld, Ook was er een sympathisant die 100 snuffelmatjes had gemaakt, voor elke cliënt eentje. 

Tijdens het Rad van Fortuin was er een hapje en drankje, een heuse kerstman was aanwezig en de prijzen van het Rad van fortuin 

waren non-food spullen, denkende aan kattenbakken, kussen, krabpalen, konijnenkooien enz. Niemand ging met lege handen naar 

huis. Deze activiteit gaan we zeker jaarlijks herhalen. 

 

 

GROEI VAN DE STICHTING 

 

In 2019 zijn we verhuisd van locatie. Daar waar alles begon in een woonkamer en privé schuurtje zijn we via een gemeente ambtenaar 

in contact gekomen met Stichting ROAT. Hun werkzaamheden liggen op het gebied van jongeren en minima en paste wederzijds in 

elkaars doelstellingen. Zodoende konden we begin maart de uitgifte en opslag voortaan in een ruimte van ROAT organiseren. Tevens 

mochten we vanaf dit jaar gebruik maken van hun chauffeur en busje om met grote regelmaat naar de voeruitgifte van Stichting 

Dierenlot in Arkel te rijden. Wij zijn ROAT zeer erkentelijk voor alle steun die zij ons bieden. 

Het aantal cliënten is eind van 2019 licht gegroeid naar 95 met een piek van 107. Ook hier geldt weer dat cliënten afvallen om diverse 

redenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TOEKOMST 

In 2020 hopen wij een aantal zaken te kunnen realiseren.  

Sinds september 2019 is de Dierenbescherming gestopt met het rijden met een dierenambulance in Vlissingen. Dit is voor ons 

onverteerbaar en willen in ieder geval op Walcheren de dieren helpen, dus zijn we plannen aan het maken om deze dienst over te 

nemen. Wellicht in de toekomst uitbreiden naar andere eilanden. 

ACTIVITEITEN 

In 2020 willen we de volgende activiteiten ontplooien : 

• 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 

• Starten van een Dierenambulance, gezien er in Vlissingen per september geen meer rijdt 

 

 

  



 
 

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% 
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BESTUUR 

 

Het bestuur van Stichting Dierenvoedselbank Walcheren is in 2019 uitgebreid. 

Voorzitter  Jolanda Lichtenberg  15/09/2017 

Penningmeester Gabrielle van Gessel  15/09/2017 uit dienst op 18/12/2019 

Secretaris  Dorine van Boekhout  05/04/2018 uit dienst op 18/12/2019 

Bestuurslid  Rens van Goudswaard 31/05/2018 Per 17/12/2019 Secretaris 

Bestuurslid  Christian Driesen  01/08/2019 Per 17/12/2019 Penningmeester 

Bestuurslid  Marcella Keus   01/08/2019 

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 2019 is het vrijwilligersbestand uitgebreid naar 4 vaste vrijwilligers die helpen bij de voeruitgifte. Daarnaast zijn er nog 5 mensen die 

op afroep komen helpen met o.a. magazijn opruimen en hulp op de markten. 

 

  



 
 

JAARREKENING 

 
Oprichtingsdatum 15 september  2017 

Eerste boekjaar 15 september 2017 - 31december 2018 

 

BALANS PER 31 DECEM BER 2019 

31-12-2019 31-12-2018 

Overlopende act iva 

Nog te ontvangen  bedragen - Dierenlot 529 1.250 

Liquide middelen 

Rabobank NL35 RABO 0323 4542 67 7.424 2.500 

Rabobank NL83 RABO 3295 3410 52 - - 

7.424 2.500 

 

7.953 3.750 
  

 
Kapit aal 

Stichtingskapitaal 7.936 3.656 
 

Overlopende passiva 

Crediteuren - 78 

Bankkosten 16 16 

16 94 

 

7.953 3.750 
  



 
 

 
 

Oprichtingsdatum 15 september  2017 

Eerste boekjaar 15 september 2017 - 31december 2018 

 

STAAT VAN BATEN EN  LASTEN 

01-01-2019 t / m 31-12-2019 15-09-2017 t / m 31-12-2018 

 

Opbrengsten 

Dierenlot 

 
 

3.979 

    
 

1.250 

 

Rabobank 2.099    1.550 

Donaties 1.470    923 

Koningsdag 846    643 

Verkoop noodpakketjes 554    1.649 

Dream or Donate 

Hondenwandeling 

141 

- 
   - 

50 

 
I nkoopkosten 

  9.088    6.065 

Dierenbenodigdheden 908    170   
Dierenartspraktijken 195    569   
Noodpakketjes -    412   
   1.103    1.151 

 
Overige kosten 

  7.985    4.914 

Reclame en drukwerk 906    81   
Kleine aanschaffingen 689    361   
Vergoedingen  kilometers/brandstof 532    168   
Bedrijfskleding 477    -   
Relatiegeschenken (waaronder vrijwilligers) 382    -   
Telefoonkosten 192    0   
Portikosten 175    384   
Contributies en abonnementen 84    50   
Vergaderkosten 30    -   
Kosten bijeenkomsten 28    -   
Reis- en verblijfkosten 

Kantoorbenodigdheden 

13 

- 
   - 

34 
  

Cursussens en workshops -    5   
   3.508    1.082 

Result aat  voor f inanciële baten en lasten   4.477    3.832 

Financiële baten en lasten   -196    -176 

Exploit at ieresult aat   4.280    3.656 



 
 

Oprichtingsdatum 15 september  2017 

Eerste boekjaar 15 september 2017 - 31december 2018 
 
 

 

TOELI CHTI N G 

Enkel financiële mutaties zijn tot uitdrukking gebracht. 

Donaties in natura en de uitgift en hiervan zijn niet verwerkt. 

 


