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Voorwoord.
Zoals ieder jaar was ook 2019 weer een intensief jaar. De eerste drie maanden stonden in het teken van
een grote kaakoperatie van Davey, de Welshpony en van het project om het paardenweiland te voorzien
van een mooie, veilige en duurzame houten omheining, dit danzkij de prachige gift van het
Dinamofonds. Ook voor de operatie van Davey is het bestuur erin geslaagd uiteindelijk voldoende
fondsen te verkrijgen. De houten omheining is bijna af en Davey is weer helemaal de oude!
Ook NL.Doet in maart leverde een bijdrage aan het onderhoud van het weiland.
Het tweede semester was bijzonder te noemen. Allereerst werd er een enorme partij stro gedoneerd
waarvan zelfs op dit moment nog gebruik gemaakt wordt. Hier is het bestuur natuurlijk erg blij mee!
Verder meldde zich, geheel vrijwillig, zwerfkatertje Bores bij de Dierenpiramide door gewoon binnen te
wandelen en in de vensterbank te gaan zitten. Een zoektocht naar een eventuele eigenaar leverde niets
op: Bores is niet gechipt en bleek evenmin te zijn gecastreerd. Na 3 opknapweken is hij gecastreerd en is
sindsdien thuis bij de stichting. Vanaf mei kreeg pony Nienke het heel moeilijk door kreupelheid Na een
specialisten bezoek kregen we redelijk goed nieuws: haar hoefbevangenheid was niet dramatisch, maar
er zijn direct stappen ondernomen dit op te lossen. Ze werd echter ineens zeer kreupel en toen bleek het
arme meisje een hoefzweer te hebben. Ze heeft nu speciaal beslag, krijgt medicijnen, speciaal voer en
het gaat nu weer goed met haar.
In augustus moesten we afscheid nemen van katertje Roodje, wiens alvleesklier niet meer werkte en van
de liefdevolle Wyke de Friese merrie die nog 15 mooie maanden gehad heeft bij de stichting. Bij de
paarden werd ook duidelijk dat er nu 5 zijn met de ziekte van Cushing: ook nieuwkomertje Wendy een
hafflinger merrie van 20. Ze was er erg slecht aan toe toen ze binnenkwam, via particulieren die haar
hadden gekocht van een handelaar. Na alle nodige behandelingen gaar het nu veel beter met haar.
Ook dit jaar heeft de stichting Dierenpiramide weer een prachtige donatie ontvangen van het
Dinamofonds om zodoende de dierenverblijven geheel te kunnen renoveren. Ook de stichting Nijdier, de
stichting Mens en Dier leverden weer een prachtige bijdrage aan ons opvangwerk.
Op P.R. gebied zijn er ontwikkelingen te melden binnen de regio, in de vorm van RTV1 , waar Anne op
Dierendag is geïnterviewd. Het doel is om de contacten in 2020 in de regio uit te breiden.
De erkenning door het CBF is afgezegd want leverde niets op: hoge onkosten en zeer veel onnodige
bureaucratie, wat geen bijdrage is aan dierenwelzijn. De stichting is en blijft ANBI erkend, zodat uw gift
aftrekbaar is.
Het bestuur wil een ieder, die op wat voor manier ook, een bijdrage heeft geleverd aan het welzijn en de
opvang van de dieren, van harte bedanken. Uw steun is en blijft onmisbaar voor de verzorging en opvang
van dieren in nood.

Omschrijving van de posten in het financiële jaarverslag 2019.
1. Voeding en Verzorging. Dit zijn alle kosten die worden gemaakt voor de directe verzorging en het
dagelijkse onderhoud van de dieren zoals voeding, (ook dieetvoeding en hooi en stro) hoefsmid,
paardentandarts, trimster en stalling.
2. Dierenartskosten: Alle kosten die gerelateerd zijn aan medische hulpverlening.
(medicijnen , operaties, ontvlooien en ontwormen).
3. Vervoer en transport. Dit zijn de kosten die gemaakt worden voor de stichting auto, zoals
verzekering, wegenbelasting, APK, benodigd onderhoud en brandstof.
4. Organisatie kosten. Dit betreft alle voorkomende kosten die indirect verband houden met de
opvang van de dieren (overheadkosten) zoals het weilandonderhoud: maaien, onkruid verwijderen,
mesthoop ophalen, benodigde materialen ,belastingen (m.u.v. wegenbelasting) p.r. onkosten zoals
drukwerk en webmaster, reparaties computer, bankonkosten zoals betalingsverkeer en het
realiseren van voorzieningen: zoals omheiningen of verblijfruimten.
Balans over 2019
Uitgaven
Voeding en verzorging
Dierenarts
Organisatiekosten
Vervoer en transportkosten
Totaal aan uitgaven

Inkomsten (fondsenwerving en donaties)
Vaste activa
Vervoermiddel

€ 7.476,39
€ 6.764,46
€ 15.470,28
€ 1.850,28
€ 31.561,66
+ € 9.575,54
€ 41.137,20
weiland €
€

6.500,00
650,00

Toelichting uitgaven.
In 2019 kon er ruim € 10.000 geinvesteerd worden in het completeren van de houten omheining van het
weiland, dit dankzij een prachtige donatie van de stichting Dinamofonds. Dit verklaart mede, de hoogte
van de organistiekosten. Deze gift is toegekend dankzij de fondsenwerving activiteiten. Het opvangwerk
van de stichting Dierenpiramide werd ruimschoots ondersteund door de stichting Mens & Dier en 2
stichtingen die anoniem wensen te blijven.
Onder voeding en verzorging worden kosten gerekend als: de hoefsmid, de paardentandarts, de stalling
en verzorging van 2 pony's die worden opgevangen door de dependance te Punthorst.
Benodigde medicatie valt onder dierenartsonkosten.
Vervoer / transport.
Brandstof, wegenbelasting APK en reparaties.
Dierenartskosten; spreekt voor zich

De Stichting Dierenpiramide heeft zes bestuursleden;
Anne van Lith
- oprichter, voorzitter en fondsenwerving
Marlies Alles
- algemeen beestuurslid
R. Boersma
- secretaris
P. Meuwesen
- hoofd dependance Zuidwolde
M. Veldman
- algemeen bestuurslid

De Stichting Dierenpiramide is;
- ANBI erkend (RSIN 8047 63.380)
- ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41100425
Rekeningnummer Stichting Dierenpiramide: NL52INGB0000013052.

