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Het Huidige bestuur van de schng Dierenpiramide wordt gevormd door :
Anne van Lith :

Voorzier, dagelijks bestuur
en fondswerving

Marlies Alles :

Algemeen bestuurslid,

oprichtster en bestuurslid

schng animal sanctuary.

Mirella Veldman :

Algemeen bestuurslid.
Verzorging huisdieren

Richard Boersma:

Peter Meuwese :

Adviseuse dagelijkse
Para-veterinair

Secretaris en dagelijks bestuur.

Hoofd dependance
Zuidwolde

Commissie van Aanbeveling
Drs Anne-Mies Rosenthal , Dierenarts en veterinair chiropacter.
Jeroen Keizer Juridisch Adviseur ( Juridisch Advies Bureau Noord
Marijke Hartman , Psychosociaal therapeut en
Opleider de Verwondering Drouwen
Drs. Bram Bruyn , Geoloog bij Koninklijke Shell Ned.

Voorwoord.
Alweer ligt er een jaar achter ons , en is er binnen de stichting veel gebeurd.
Voor het bestuur en vrijwilligers van de stichting Dierenpiramide , heeft dit
jaar in het kader gestaan van vooortschrijdende professionalisering en optimaliseren van de kwaliteit van de hulpverlening aan dieren.
Zo konden er, de afgelopen zomer 2 gloednieuwe stallen worden bijgebouwd , waardoor er een extra stukje noodopvang is bijgekomen.. Ook is een
aanvang gemaakt met het realiseren van een rustieke en veilige houten omheining van het weiland, die de veiligheid van de paarden optimaliseert. Met
de dieren in de opvang hebben we , gelukkig, een heel rustig jaar meegemaakt zonder sterfgevallen. De omvang van de dierenartskosten baart het
bestuur echter wel zorgen, zeker nu er alweer een BTW verhoging dreigt.
Kater Gijs werd totaal uitgehongerd gevonden in de kattenren , en bleek een
totaal ontstoken mond te hebben. Hij moest worden afgestaan aan het asiel,
omdat hij naar een paar aanwezige katten zeer agressief gedrag vertoonde .
De twee jonge poezen Coco en Lieve, werden eveneens opgevangen en konden worden opgeknapt. Pony Davey werd van juni tot en met september beleerd door Bartine en had het bij haar erg goed naar zijn zin. In de winterperiode zal hij daar doorgaan voor fase 2.
Bij de dependance werden dit jaar 3 paarden, 9 katten , 3 geiten, kippen en
hanen opgevangen en verzorgd.
Vanaf 1 november mag de stichting Dierenpiramide zich een officieel erkend
goed doel noemen want ze is erkend door het CBF en staat ook op de site
vermeld van deze organisatie. Zo is het voor een ieder duidelijk , dat gedoneerd geld aan de stichting Dierenpiramide goed besteed is!
Eveneens in november heeft de stichting Dierenpiramide de vrijwilligersprijs
toegekend gekregen van de Ida Zilverschoon stichting. Het bedrag van €
250,- is geschonken aan bestuurslid Richard Boersma. Hij zal in de toekomst
de stichting gaan voortzetten, waarbij de doelstellingen ongewijzigd zullen
blijven.
Rest ons nog om alle zeer trouwe donateurs en ondersteunende organisaties
van ganser harte te danken voor de financiële steun die de stichting Dierenpiramide het afgelopen jaar van u allen heeft ontvangen. Het behoeft geen betoog, dat zonder uw steun het opvangen en verzorgen van de dieren niet mogelijk zou zijn!
Namens de stichting Dierenpiramide
Anne van Lith
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Schng Dierenpiramide
Onze Missie
Het bevorderen van welzijn en harmonie Bij dier en mens
NL52INGB0000013052
CBF nummer . 36897 / 6475
ANBI RSIN nummer: 8047.63.380

Donae

Met uw donae draagt u wezenlijk bij aan het welzijn
van dier (en mens ), verstevigt u op een zeer essenële manier het streven van het bestuur om een posieve mentaliteitswijziging te smuleren ten opzichte
van zowel dier als mens.
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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.
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.

De stichting wil oprichting van dierenklinieken waar dieren tegen 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. Deze dieren worden niet herplaatst.

De stichting beschikt sinds 1 november 2017 over het CBF keurmerk , en de website is vertaald in het Engels om zodoende meer fondsen te kunnen genereren. Het
bestuur zal verder de maatschappelijk ontwikkelingen volgen , en daarop anticiperen , zonder de doestellingen van de stichting Dierenpiramide uit het oog te verliezen.
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Balans per 31 December 2017 na verwerking resultaatbestemming

ACTIVA

31-12-2017

1-1-2017

Vaste Acva
Materiële Vaste Acva

Land

6500

6500

Vervoermiddelen

4200

5250
10.700

11.750

Totaal vaste acva

10.700

11.750

Vloende acva

Liquide middelen
Totaal vloende acva

Totaal acva

8.955

6.427
8.955

€ 19.655

6.427

€ 18.177
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31-12-2017

1-1-2017

PASSIVA
Eigen vermogen

Kapitaal Rekening

Totaal Passiva

19.655

18.177

19.655

18.177

€ 19.655

€ 18.177

Baten
Gien en Donaes

21.119

21.119

Lasten
afschrijvingen

1050

Kosten vervoer middelen

2161

Dierkosten
Algemeen kosten

15.005
1446

€ 19.663

Bedrijfsresultaat

1.456

Financiële baten
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Resultaat

€ 1.464
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Toelichng op de balans 31Dec 2017
Het verloop van de materiële vaste acva in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Boekwaarde

Inves-

Desinves-

1 jan. 2017

teringen

teringen

land

6.500

Vervoermiddelen

5250
€ 11.750

Afschrij-

Boekwaarde

vingen

31-dec-17

1050

4200

€ 1.050,00

31-12-2017

€ 10.700

1-1-2017

Liquide Middelen
ING Bankrekening

1.605

227

ING spaarrekening

7350

6200

€ 8.955

€ 6.427

Vermogen
Saldo 1 januari
Resultaat Boek-

18.177
1.477
€ 19.654
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Toelichng op de staat van Baten en Lasten over 2017

Baten
€ 21.119
Donaes en Gien

Afschrijvingen
€ 1.050,00
Afschrijving vervoermiddelen

Kosten Vervoermiddelen

1.220

Brandstof

338

Onderhoud

603

Overige lasten

€ 2.161

Dierkosten

3.698

Dierenarts en verzorging

4.023

Voeding

3.155

Hooi en Stro

4.129

Onderhoud stalling

€ 15.005
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