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INLEIDING 

Stichting Anniemals is opgericht op 7 december 2020 en vloeit voort uit alle inspanningen die de 

voorzitter de afgelopen jaren op het gebied van dierenhulpverlening heeft gedaan. 

In dit plan vindt u de doelstellingen, plannen en resultaten voor de periode 2021-2022. 

DOELSTELLING 

Het bestuur van Stichting Anniemals vindt dat aan dieren in nood hulp geboden moet worden. 

De stichting heeft ten doel opvang, verzorging en bevorderen van welzijn van hulpbehoevende 

dieren en het verrichten van alle handelingen hiervoor. 

AMBITIES EN AKTIVITEITEN 

Dagelijkse verzorging en opvang van dieren , indien mogelijk/relevant herplaatsing en  

fondsenwerving om dit te realiseren. 

Hiervoor 

*benaderen we bestaande donateurs, particulieren en bedrijven 

*voeren we acties op social media 

*gaan we een aanvraag bij Stichting Dierenlot indienen 

*sluiten we sponsorovereenkomsten met als tegenprestatie vermeldingen op de website 

*voeren we PR via lokale en regionale dag- en weekbladen, radio en TV. 

BESTUUR EN TAAKVERDELING 

De dagelijkse verzorging van de dieren en alles wat daarbij komt kijken is in handen van de voorzitter 

Lenneke Barten. Zij neemt ook de PR en social media voor haar rekening. 

Penningmeester is Ton van Dijk. Secretaris Marjon Barten. Zij faciliteren en ondersteunen m.n. het 

administratieve en bestuurlijke gedeelte. 

Als sterke punten mogen we  de kwaliteit van de opvang en verzorging (kleinschalig, kennis en 

passie) en het sociale netwerk aanmerken. Afhankelijk van hoe e.e.a. zich ontwikkelt, is de 

“personele bezetting”  een aandachtspunt en zullen we op zoek gaan naar meer vrijwilligers. 

VERANTWOORDING 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werk. 

Jaarlijks worden inkomsten en uitgaven verantwoord in een financieel overzicht. Dit wordt na afloop 

van het kalenderjaar gepubliceerd op de website. 

Rapportages over de dagelijkse gang van zaken , activiteiten en voortgang worden gepubliceerd op 

social media van de Stichting ( website, Facebook en Instagram). 
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AKTIVITEITENVERSLAG 2021 

1.FORMALISEREN VAN EEN AANTAL ZAKEN 

Het oprichten en formaliseren van de stichting 

Het formaliseren van bankrekening en bankzaken 

Het aanvragen en realiseren van de ANBI-status van de stichting 

2.DE DIEREN 

De dagelijkse verzorging van de dieren, opvang en herplaatsing van extra dieren 

3.MEDIA 

Aktiviteiten op social media : het openen van een website, Facebook en Instagramaccount; het up to 

date houden en plaatsen van berichten over de dagelijkse gang van zaken, nieuws en akties 

PR-aktiviteiten via artikelen in lokale bladen. 

4.FONDSENWERVING 

Via donateurs die op regelmatige basis giften overmaken. 

Via incidentele giften van particulieren. 

Via “knoppen” op de website 

Via speciale acties , zelfstandig of in samenwerking met derden.  

5. WERVING VAN VRIJWILLIGERS 

Gezien de grote hoeveelheid dagelijks werk is er behoefte aan extra mensen hiervoor. Inmiddels zijn 

we heel gelukkig met een 4-tal vrijwilligers die ons regelmatig helpen. Dit blijft echter een aktiepunt. 

6. LOCATIE 

Omdat de grondeigenaar andere plannen had moest worden uitgekeken naar een andere locatie 

voor de dieren;  deze verhuizing en het herinrichten  is met veel hulp van onze dierenvrienden gelukt 

maar heeft behalve veel energie ook extra kosten met zich meegebracht. 
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FINANCIEEL OVERZICHT 2021 

INKOMSTEN 

Giften en donaties van particulieren  €   6.848 

Giften en donaties via akties   €   6.812 

------------------------------------------------------------------------------ + 

SOM VAN DE BATEN    € 13.660 

 

UITGAVEN 

Voer, supplementen en vitamines  €   5.281 

Medische kosten (dierenarts,tandarts, 

labonderzoek, hoefzorg)   €   2.798 

Stro/hooi     €   1.392 

Dierverzorgingsproducten en materialen €   1.264   

Kosten huisvesting,materialen en onderhoud €   1.682 

Bankkosten     €      103 

----------------------------------------------------------------------------- + 

SOM VAN DE LASTEN    € 12.520 

 

SALDO VAN BATEN EN LASTEN   €   1.140 
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