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Donatie
Met uw donatie draagt u wezenlijk bij aan het welzijn van dier (en mens),
verstevigt u op een zeer essentiële manier het streven van het bestuur
om een positieve mentaliteitswijziging te stimuleren ten opzichte van
zowel dier als mens.
Uw gift is als zodanig een letterlijke en figuurlijke bijdrage
aan de doelstellingen en werkzaamheden van
de stichting Dierenpiramide.

Het huidige bestuur van de stichting Dierenpiramide wordt gevormd door:
Anne van Lith

voorzitter, dagelijks bestuur,
en fondsenwerving.

Marlies Alles

algemeen bestuurslid , oprichtster en
bestuurslid stichting Animal Sanctuary.

Mirella Veldman

algemeen bestuurslid.

Richard Boersma

secretaris en dagelijks bestuur.

Peter Meuwese

algemeen bestuurslid,
en hoofd dependance Zuidwolde

Commissie van Aanbeveling
drs. Hans Lieven

dierenarts

Mw. Marijke Hartman psychosociaal therapeut en opleider
de Verwondering Drouwen
Dhr.Jeroen Keizer

juridisch adviseur Juridisch adviesbureau Noord

drs. Bram Bruyn

geoloog bij koninklijke Shell Nederland.

De medische verzorging van de dieren wordt verzorgd door:
DAP Onstwedde
Dierenartsen Abel Jan, Marieke en Aliedje bijgestaan door assistenten Corina,
Sharon en Marijke.
Verzorging van de paarden:
Ronald Klok, hoefsmid.
Roelof Raveling, paardentandarts.
Het vrijwilligersteam van de stichting Dierenpiramide:
Tonnie Kohl

hoofd onderhoud, techniek en vernieuwing

Bernard

ondersteuning en medewerker paarden

Mark

technische ondersteuning en medewerker
algemeen.

Dhr. Klaas Boersma

extern adviseur algemene zaken.

Ellen de Groot

medewerker algemeen

Richard

medewerker algemeen

Nico

onderhoud weiland

Roelf

medewerker algemeen onderhoud

Jaarverslag 2016 van Stichting Dierenpiramide
Voor donateurs en andere geïnteresseerden.
Opvang
Wellicht herinnert u zich dat de stichting vorig jaar december Davey heeft opgevangen, het
slachtoffer van een scheiding. Er is inmiddels duidelijk geworden dat het paardje ook beleerd is , en
dat hij zelfs al voor een kar heeft gestaan op 2 jarige leeftijd, wat, gezien zijn jonge leeftijd, niet
verantwoord is. Er is grondwerk met hem gedaan en hij blijkt zeer intelligent te zijn en geniet nu
volop van zijn leventje, wat inhoudt dat we de bedrading van het weiland geheel hebben moeten
vernieuwen, want hij brak voortdurend uit om zijn nieuwsgierigheid te bevredigen. In 2017 zal
verder bekeken worden wat we met hem gaan doen. Het doel is om het paardje zo positief mogelijk
te begeleiden.
Bij de dependance te Zuidwolde moest er worden besloten om de oude Fabian (27 jaar) onder te
brengen in een omgeving met alleen oude paarden, want hij werd niet geaccepteerd door de
andere paarden, tevens werd er een oudere poes opgevangen die niet alleen blind, maar ook doof
bleek te zijn.
In de opvang kwamen de katten Dalia en Pottertje binnen, maar helaas moesten we ze beiden door
ernstige gezondheidsproblemen laten inslapen. Ook de nog jonge Twiggy werd opgevangen, totaal
vermagerd en vrijwel kaal, inmiddels is zij goed opgeknapt. Er kwamen 3 konijnen binnen waarvan
we er 1 goed konden onderbrengen. We werden tevens benaderd voor de opvang van 2
geelwangschilpadden en zijn erin geslaagd ze, i.s.m. Marlies van Animal Sanctuary, verantwoord
onder te brengen. Bij de dependance van de stichting overleden er 3 poezen op hoge leeftijd, en
Nelleke de geit. Een aantal katten heeft door gezondheids problemen dagelijks medicatie nodig en
/ of speciale voeding.
Er moest ook afscheid worden genomen van poezen Tessa en Emly vanwege chronische
hartproblematiek. Voor de honden verliep het jaar rustig en we hebben we anderen kunnen helpen
bij herplaatsingen en heropvoeding. Daarnaast werden er huisbezoeken afgelegd om te kijken hoe
de dieren het maakten. De stichting werd benaderd voor het opvangen van een groep van 9
zwerfkatten te Onstwedde. De dieren bleken niet helemaal tam en ook niet geholpen, dus is er
besloten om ze m.b.v. de stichting Animal Sanctuary in te vangen en onder te brengen. Deze dieren
maken in een asiel geen kans , maar kunnen nu worden ondergebracht bij Marlies waardoor hun
toekomst er rooskleurig uitziet.
Projecten
Ter verdere ontwikkeling en optimalisering van het project : “A Safe Haven” is er een zandpaddock
gerealiseerd, en is er gedraineerd . Verder is de betonnen fundering , die ook voor de stallen ligt
machinaal verruwt , omdat de platen met nat weer spekglad werden en de paarden groot risico
liepen om uit te glijden. Dankzij Klaas is dit probleem nu opgelost. De volgende stap m.b.t. het
project : “ A Safe Haven” is het neerzetten van een houten omheining. Dit zal, naar verwachting , in
het van voorjaar 2017 plaatsvinden.
In augustus kon er voor de stichting mede dankzij de medewerking van stichting Dierenlot en de
M.A.O.C. Gravin van Bylandtstichting een vervangende stichting auto worden aangschaft die
zwaar genoeg is om een paardentrailer te trekken. Uiteraard zijn we erg blij met deze ontwikkeling ,
want de oude auto kostte steeds meer aan onderhoud.
Met de Jumper konden goede afspraken gemaakt worden over het aan huis leveren van voeding
en grit.
Er is een beroep gedaan op Tekom vertalers om de website van de stichting en het jaarverslag over
2015 te vertalen in het Engels om zodoende de site te professionaliseren en fondsen te kunnen
werven buiten Nederland. Dit staat op de agenda voor 2017.

P.R. en social media
In januari plaatste de Telegraaf een artikeltje over de stichting Dierenpiramide met een omschrijving
van de doelstellingen.
Er is een FB account aangemaakt voor de stichting Dierenpiramide op advies van de stichting
Dierenlot. Hier worden regelmatig filmpjes en berichten op geplaatst.
Vrijwilligers
Het bestuur bedankt vrijwilligers Klaas, Richard, Bernard, Tonnie, Nico, Ellen en Roelf van harte
voor hun inzet ! Door hun inzet worden er klussen geklaard, de mesthoop bijgehouden, de
dierenspeelplaats onkruidvrij gehouden, en het technische onderhoud gegarandeerd. Door
omstandigheden moest vrijwilligster Tjerkje in maart stoppen.
Bestuur
Het bestuur heeft in 2016 regelmatig overleg gehad over de voortgang van de projecten en er is
tevens besloten om een professionele boekhouder in dienst te nemen omdat zich geen nieuwe
penningmeester meldde. Voorts werd besloten een eveneens professionele website beheerder
aan te trekken: Arjan Nijm van Nijm Website beheer te Stadskanaal.
Omdat de paarden een groot gedeelte van de tijd onbeheerd op het weiland verblijven is besloten
om een W.A. Verzekering af te sluiten. Hieronder vallen ook de honden en de katten in de opvang.
Voor de auto is een zakelijke verzekering afgesloten.

Financieel Jaarverslag 2016
Stichting Dierenpiramide

Beleidsplan 2017 - 2020 van stichting Dierenpiramide.
Het beleid in deze periode zal zich uiteraard blijven concentreren op het realiseren van de
doelstelling van de stichting Dierenpiramide zoals verwoord in de oprichting statuten :
(het bevorderen van) de opvang, de verzorging en de bescherming van huisdieren in geheel
Nederland.
Het belang van de dieren heeft bij de stichting T.A.T. de hoogste prioriteit en binnen dit kader zal de
besluitvorming met betrekking tot opvang en verzorging worden bepaald.
Het (mede) speerpunt van het beleid zal zijn het respecteren van de intrinsieke waarde van ieder
dier, wat inhoudt het creëren van leefomstandigheden die recht doen aan de aard van het
betreffende dier m.b.t. huisvesting, verzorging, voeding en medische begeleiding.
Daarnaast zal de stichting Dierenpiramide voorlichting ondersteunen en uitvoeren, en zal er
worden gestreefd naar een professionele samenwerking met andere stichtingen, bijvoorbeeld bij
herplaatsing van moeilijk te herplaatsen dieren.
In dit verband worden de uitgangspunten van het beleidsplan 2012 - 2016 gehandhaafd.
De stichting wil de maatschappelijke cohesie bevorderen (de stichting is tenslotte een Algemeen
Nut Beogende Instelling!!) door het bieden van combinatie hulpverlening, omdat het strak
functioneren binnen kaders, procedures en regelgeving, slechts gedeeltelijk oplossingen kan
bieden die momenteel ontstaan door de snel veranderende maatschappij en mentaliteit, en het
praktisch ontbreken van het beschermen van dieren. Het bestuur is van mening dat problemen
opgelost kunnen worden door goede bereikbaarheid (dus geen eindeloze hoeveelheid
keuzemenu’s of doorschakelingen), direct handelen, een flexibele opstelling, en creatief denken en
handelen. Het stichtingsbestuur vindt samenwerking met andere maatschappelijke organisaties
van groot belang. Het dierenwelzijn wordt op deze wijze vanuit een brede basis bevorderd.
Voorts ondersteunt de stichting sociale uitgangspunten b.v. het tegen gereduceerde prijzen
castreren en steriliseren van katers en poezen van mensen met een minimum inkomen. De
stichting staat achter de oprichting van dierenklinieken waar dieren tegen eveneens sterk
gerudceerde prijzen medisch kunnen worden behandeld, omdat het bestuur van mening is dat
dieren niet het slachtoffer mogen worden van bezuinigingen , persoonlijke problematiek zoals
scheidingen, een respectloze mentaliteit of hoge B.T.W. tarieven.
In dit kader zal de opvang van de stichting zich concentreren rond de opvang van dieren met een
handicap of (te behandelen) chronische ziekten zoals hartproblemen, suikerziekte of ataxie.
In deze gevallen zal de stichting om voor de hand liggende redenen, afzien van herplaatsing. Dit
geldt ook voor de het werk verricht door de mensen van de dependance te Zuidwolde, waar ook
landbouwdieren worden opgevangen, bij wie artrose klachten zeer vaak voorkomen of die niet
langer commercieel inzetbaar zijn. Het doel is om voor deze vorm van opvang projecten te
ontwikkelen ter professionalisering en realisering van een kwalitatief uitstekende opvang.
Naast ons werk voor de dieren zal het stichting bestuur streven naar meer naamsbekendheid van
de stichting . Omdat de stichting op 3 maart 2018 25 jaar bestaat liggen hier mogelijkheden voor
een goede P.R. campagne .
Er zullen de komende jaren ook mogelijkheden worden gezocht om fondsen te werven in het
buitenland, en om deze rede is de website van de stichting inmiddels vertaald in het Engels.
Het bestuur zal de maatschappelijke ontwikkelingen volgen, en daarop waar mogelijk, met
betrekking tot het dierenwelzijn en noodopvang, op anticiperen zonder de doelstellingen van de
stichting Dierenpiramide uit het oog te verliezen.

Begroting stichting Dierenpiramide 2017.
Dierenarts
Voeding en Verzorging
Vervoer en transport
Organisatie en materialen
Stalling

€ 4000,€ 5500,€ 3000,€ 11550,€ 1770,-

dit is inclusief outplacement gedurende
de 3 komende wintermaanden.

Fondsen en donaties:
Dit bedrag zal waarschijnlijk liggen tussen de € 15.000,- en € 20.000,Toelichting op de begroting
Deze cijfers zijn gebaseerd op de jaarverslagen van 2015 en 2016. Door de aanschaf van het weiland en de ontwikkeling van het project “A Safe Haven”
(fundering, plaatsen 4 stallen, drainage weiland en aanleg paddock) is er een grote
onkosten post Organisatie en Materialen ontstaan.
Deze overhead kosten omvatten onder meer: verzekeringen, belastingen,
vrijwilligersonkosten, betaling boekhouding en webmaster, materialen en onderhoud
kosten van het weiland b.v. aanschaf regentonnen 1000 liter, een stroomaggregaat,
een bosmaaier, volledige bedrading weiland vervangen, stroomapparaat voor
schrikdraad, 2 kruiwagens, en een aanhangwagen, verder sloot reinigen (verplicht)
mest uitrijden enz).
Tevens is de website van de stichting vertaald in het Engels voor professiona-liseren
van de stichting, maar ook om de mogelijkheid te creëren fondsen aan te vragen in
het buitenland.
Een groot gedeelte van deze kosten zijn eenmalig, waardoor de post Organisatie en
Materialen in 2017 lager zal uitvallen.
Begroting dependance Zuidwolde 2017: € 8.500,- (dit is inclusief € 1000,- voor de
post “onvoorzien”). De begroting is gebaseerd op een gemiddelde over 2015 en
2016.
Dit bedrag omvat: (speciale) voeding, dierenarts, hoefsmid, paardentandarts,
vervoer en het onderhoud en aanpassingen van de dierenverblijven en dierenparkje .
De dependance vangt oude paarden, katten, kippen, geiten en konijnen op.
Deze dieren worden vanwege gezondheidsproblematiek en/of hoge leeftijd niet
meer herplaatst.

E: info@reprorunner.nl I: www.reprorunner.nl
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Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 tot 19.00 uur
Zaterdag: 09.00 tot 12.00 uur
www.dierencrematoriumstadskanaal.nl

