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Dinamofonds, (€ 10.408!) die de stichting in staat stelt om het komende jaar de houten omheining van 
het weiland helemaal klaar te laten maken. Dit geeft aan dat er veel vertrouwen is in de doelstellingen 
en integriteit van de Stichting Dierenpiramide.

Binnen het fondsen werf kader zal in 2019 worden ingezet op het fondsen werven via het internet zoals 
b.v. via het Facebook account van de stichting en zal er onderzocht worden of fundraising hier ook een 
onderdeel van kan gaan uitmaken.

We konden pony Sylvester, die met Daylight meekwam, redden van de hongerdood en het is ook gelukt 
om Friese merrie Wyke van 27 jaar en pony Carell van 24 opgenomen te krijgen in de kudde.

In dit kader ontving de Stichting Dierenpiramide een prachtige toekenning van het

Dankzij een aantal mooie donaties, zoals van de stichting Nijhoff Mens & Dier en de aandacht in de 
regiokrant de Kanaalstreek van journalist Paul Abrahams is de stichting erin geslaagd om ook 2018 weer 
financieel door te komen ondanks het feit dat het werven van fondsen steeds ingewikkelder wordt door 
o.a. de vele regels en het feit dat er alleen maar aanvragen gedaan mogen worden voor projecten.

Een grote verassing was, dat Anne genomineerd is als: " Knaolster van het jaar " samen met nog 4 
andere finalisten. Dit is goed voor de stichting en het imago van het dierenopvangwerk.

De stichting blijft ook in 2019 achter haar doelstellingen en missie staan, en zal aandacht blijven vragen 
voor een mentaliteit verandering van mensen naar dieren waarin respect en kennis m.b.t. dieren de 
uitgangspunten vormen.

Voorwoord.
Voor de Stichting Dierenpiramide is 2018 geen makkelijk jaar geweest.
Het verlies van pony Daylight, konijn Fleurtje, poezen Brammetje en Robijntje en honden Krycha en Sem 
was zwaar en lieten lege plekken na.
Met het overgebleven konijn Doerak is het helemaal goed gekomen, hij mocht naar de stichting Animal 
Sanctuary, waar Marlies hem introduceerde bij een groep van 3 dames. Hij heeft het er erg goed naar 
zijn zin.
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 4. Organisatie kosten. Dit zijn alle overhead kosten die niet direct te maken hebben met de verzorging 
van de dieren zoals: belastingen, vrijwilligersonkosten ,onderhoud en reparaties weiland en 
computer, aanschaf werk kleding materialen p.r. kosten, inhuren webmaster, drukwerkkosten, 
betaling bankonkosten.

 1. Voeding en Verzorging. Hier wordt onder verstaan de posten die betrekking hebben op de directe 
verzorging van de dieren inde noodopvang, zoals voeding (ook dieetvoer en hooi en stro), 
hoefsmid, paardentandarts, betaling van stalling en trimmen.
De dierenartskosten worden apart als post vermeld.

 2. Dierenartskosten: dit zijn de kosten die gemaakt worden voor de medische hulp aan de dieren zoals 
medicijnen, ontwormen, ontvlooien en operaties.

 3. Vervoer en transport. Dit zijn de kosten die gemaakt worden voor de stichting auto. verzekering, 
wegenbelasting, APK, benodigd onderhoud en brandstof.

Omschrijving van de posten in het financiële jaarverslag 2018.

 Dierenarts  € 4.198,70

   € 26.418,83

 Vervoer en transportkosten  € 4.080,88

  + € 1.483,74

Uitgaven

 Inkomsten (fondsenwerving en donaties)  € 26.418,83

 Vaste activa weiland € 6.500,00

Balans over 2018

 Organisatiekosten  € 9.701,84

 Voeding en verzorging  € 7.016,70

 Vervoermiddel  € 750,00

In 2018 is er een gedeelte van de houten omheining op het weiland bijgekomen, en is de omheining van 
de dierenspeelplaats gerepareerd. Dit verklaart de hoogte van de organisatiekosten. Deze kosten zijn 
betaald uit fondsenwerving die dit soort projecten mogelijk maakt. Tevens heeft het onderhoud van de 
computer de nodige onkosten met zich meegebracht. Ook het wassen van paardendekens is bij deze 
post ondergebracht.

 Totaal aan uitgaven  € 24.998,09

Toelichting uitgaven.

Vervoer / transport.

FB account van de Stichting Dierenpiramide.

Dierenartskosten; spreekt voor zich

Het grootste gedeelte van de inkomsten is afkomstig van fondsenwerving en derhalve

groter dan de voorafgaande jaren, mede door aandacht in de regiokrant en het

Onder voeding en verzorging zijn tevens de stalling en verzorgingsonkosten (hoefsmid, paardentandarts 
ontwormen en inenten) gerekend van 2 pony's die opgevangen worden door de dependance te 
Punthorst.

grotendeels bestemd voor projecten. In 2018 was het aandeel van particuliere donaties

Brandstof, wegenbelasting APK en reparaties.

Toelichting inkomsten.





 P. Meuwesen - hoofd dependance Zuidwolde

De Stichting Dierenpiramide heeft zes bestuursleden;

 R. Boersma - secretaris
 Marlies Alles - algemeen beestuurslid

 L. Bogema - algemeen bestuurslid

De Stichting Dierenpiramide is;

 - ANBI erkend (RSIN 8047 63.380)
 - sinds 2017 een CBF erkend goed doel

 Anne van Lith - oprichter, voorzitter en fondsenwerving

 M. Veldman - algemeen bestuurslid

 - ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41100425

Rekeningnummer Stichting Dierenpiramide: NL52INGB0000013052.
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