Bijlage bij het
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017
van
Dierenambulance Noord Veluwe
Zwolsewegje 16
8072 HP Nunspeet
TOELICHTING BALANS:
Inventaris vooropvang:
Begin 2017 kregen we een ruimte toegewezen bij onze meldkamer / kantoor locatie waar onze
vooropvang gerealiseerd kon worden. De vooropvang wordt gebruikt om dieren tijdelijk te
huisvesten alvorens ze herenigd worden met hun baasje of doorgaan naar de professionele
opvang locaties. De leeg ruimte is intussen omgetoverd tot een professionele vooropvang met
afsluitbare hokken van staal en toespa, een couveuse met automatische temperatuurregeling voor
kleine dieren, voer en medicijnen kasten, een rvs aanrecht, wasmachine en droger.
E.e.a. heeft een ruim budget gekregen ook omdat er electriciteit moest worden gerealiseerd,
afvoer, warm water etc. Nu is de ruimte verlicht met energiezuinige ledverlichting, een mini boiler
voor warm water, afvoer en water. Zelfs dierenlot heeft er een item aan gewijd:
https://www.dier.nu/nieuwsbericht/dierenambulance-noord-veluwe-kan-door-bijdrage-detussenopvang-professioneel-inrichten
Subsidies gemeenten:
Veel gemeenten hebben een contracten alleen voor gezelschapsdieren. Voor overige dieren
(dieren zonder baasje / wil etc.) is geen budget. Hiervoor wordt een sobere subsidie regeling
toegepast. Wel zijn steeds meer gemeenten bereid deze subsidie toe te kennen.
Sponsoring particulieren:
Naast de ritprijs krijgen we steeds meer ‘extra centjes’ toegestopt door mensen die ons werk een
warm hart toedragen.
Sponsoring bedrijven:
ook steeds meer bedrijven verbinden hun naam aan ons en dragen ons een warm hart toe.
TOELICHTING VERLIES EN WINST
Huur meldkamer:
In ons huurcontract staan enkele zaken waar de verhuurder nog steeds niet aan voldaan had.
D.m.v. de interventie van een onafhankelijke makelaar hebben we de huurpenningen
teruggebracht naar een bijbehorend niveau en is er sprake geweest van een verrekening van
eerder ‘teveel betaalde' huur. Hierdoor is het bedrag aan huurpenningen laag voor dit jaar
uitgevallen.
Kosten vrijwilligers:
Vrijwilligers dienen zich binnen onze organisatie te kunnen ontplooien op het gebied van
dierenwelzijn. daarom is er gezocht naar deugdelijke cursussen en opleidingen, zowel voor
beginners als gevorderden. Hiervoor is budget gerealiseerd en de eerste cursussen zijn dit jaar
geïmplementeerd in onze vrijwilligers structuur.
Aanschaf kleding:
Veiligheid en herkenbaarheid is een must voor onze vrijwilligers die op de ambulance rijden.
Chauﬀeurs en dierenhulpverleners dienen veilig en herkenbaar te zijn zeker op plaatsen waar
gevaar op de loer ligt van andere weggebruikers. Maar ook naar het publiek toe herkenbaar te
zijn. zij zijn vaak een aanspreekpunt voor mensen met vragen over dieren en dierenwelzijn.

Daarom is er begonnen met het standaardiseren van de kleding. Beginnend met een lime groene
polo met logo en driedelige jassen met het logo van onze ambulance dienst. In de komende jaren
wordt de kleding uitgebreid met fleecevesten etc. allen voorzien van reflectiestrepen / logo’s.
Verteer vrijwilligers:
In vrijwilligers moet je investeren, zij zijn de organisatie. Daarom tracht Dierenambulance Noord
Veluwe jaarlijks op twee momenten haar vrijwilligers in het zonnetje te zetten, te weten:
in de zomer een BBQ en in de winter een kerstpakket. Bij beide gelegenheden wordt het
bedrijfsleven benaderd om ons bij te staan in de kosten, maar er blijft altijd een deel over wat wij
zelf moeten bekostigen. De vrijwilligers waarderen ons gebaar en de saamhorigheid is duidelijk
weer groter na deze momenten.
Overige kosten (bekeuringen):
Veel van onze vrijwilligers hebben het privé niet breed, maar zetten zich voor 200% in. In principe
zijn snelheidsovertredingen met de daarbij behorende bekeuring voor eigen rekening, alsook
parkeerboetes. Echter in uitzonderingsgevallen waarbij de last te groot is voor de vrijwilliger wordt
per keer bekeken of deze boetes in delen kunnen worden voldaan of kwijtgescholden (rekening
stichting).
Brandstofkosten:
Dierenambulance Noord Veluwe heeft twee dierenambulances van st. Dierenlot en ons
werkgebied beslaat de gehele Noord Veluwe. De brandstofprijzen gaan telkens alleen maar
omhoog en dat merken wij. ook het aantal ritten stijgt gemiddeld met 10 - 15 procent per jaar en
er zijn wederom gemeenten bij gekomen die wij aandoen als andere dierenambulances
(onrendabel) werk laten liggen. Een stijging van bijna 100% van het brandstofverbruik is dan ook
het resultaat.
Kosten hulp aan dieren zonder baasje:
Uit ideëel oogpunt staat bij dierenambulance Noord Veluwe het welzijn van het dier centraal in
onze werkwijze. Wij rijden in principe voor alle dieren ook als het dieren zonder baasje betreft. De
ritkosten zijn dan voor onze stichting, maar ook de dierenarts kosten. Vaak kunnen we samen met
andere ideale stichtingen en bevlogen dierenartsen dieren redden die anders ten dood
opgeschreven zouden zijn. En dat is mooi, maar legt soms financieel druk op onze organisatie.
Toch willen wij nimmer afwijken van dit idealisme. Van strijdend ten ondergaan is gelukkig nimmer
sprake geweest, maar het slokt een groot deel van onze inkomsten op. Via onze achterban lukt
het ons deze kosten toch deels dekkend te maken. Echter de niet betaalde ritten van de
Dierenbescherming (welke in het hele land niet aan hen gelieerde dierenambulances laat rijden om
vervolgens de in zaakwaarneming gereden ritten niet te betalen) zijn een steeds groter wordend
probleem wat aangepakt moet worden. Dus kent u nog een jurist die een lans voor dieren wil
breken, wij horen het graag.
Heeft u nog vragen: stel ze via de e-mail aan ons: facturatie@dierenambulance-noordveluwe.nl
Bedankt voor uw interesse, wij horen graag van u. Volg ons op facebook.
Bestuur & vrijwilligers Dierenambulance Noord Veluwe.

