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Voorwoord.

2020 is voor ons allen een moeilijk jaar geweest, en het einde van de corona ellende is nog niet in zicht.

Het jaar is voor de aanwezige dieren rustig verlopen : geen van de dieren in de opvang is overleden , en

dat is echt een unicum te noemen, en kunnen we spreken van een mooi jaar.

In april kwam Davy terug, de Welsh pony die de stichting in 2016 bij de stichting kwam en er zeer

ellendig aan toe was door chronische verwaarlozing. Hij werd opgeknapt en ging daarna naar

vrijwilligster Bartine, die de zeer slimme pony  beleerde . Inmiddels is hij volwassen geworden en heeft

hij de leiding van de kudde overgenomen van senior Bruno. Het doel is om met Davey verder te werken

d.m.v. frees style dus : communicatie door lichaamstaal . Dit jaar moesten we opzoek naar een nieuwe

paardentandarts en dit werd Xander Tuitjer die in Gasselternijveenschemond woont. Hij zal voortaan 2x

per jaar de gebitten van de paarden controleren, en hij bood direct aan om van Oud op Nieuw voor de

paarden te zorgen  Geweldig , want Xander woont dicht bij het weiland.

Tollie het oudste opvanghondje heeft last van een chronische hoest , waarvan de dierenarts de

oorsprong niet heeft kunnen vaststellen. Hij doet het verder goed en wordt nauwlettend in de gaten

gehouden.

Van een collega opvang in Eerste Exloërmond mochten we tot 2x toe zowel honden als kattenvoer

ontvangen, waar we heel blij mee zijn.

De stichting attendeerde de gemeente Stadskanaal op de zeer matige verzorging van de dieren op de

dierenweide aan de Gooilandlaan in Stadskanaal. Er volgde een zeer moeizaam gesprek met de

wethouder, maar op dit moment lijkt de situatie wat verbeterd.

Dit jaar kon de stichting weer een inzamel actie houden bij de Jumbo aan de Potstraat te Stadskanaal.

Van een particulier ontvingen we grote hoeveelheid goed hooi voor de paarden.

Dankzij een prachtige gift van de stichting Dinamofonds, kon er dit jaar begonnen worden aan de

renovatie van de dierenverblijven en op dit moment zitten de grootste werkzaamheden erop. In januari

zullen er nog wat details worden uitgevoerd, door David , die met zijn eenmansbedrijf prachtig werk

heeft verricht.

Ook willen we de andere organisisaties die stichting Dierenpiramide fondsen doneerden van harte

danken . Het stelt ons in staat om kwalitatief hoogstaande zorg te kunnen geven aan dieren die dit zo

verdienen na alles wat ze hebben moeten doorstaan.

Een speciale vermelding verdient Irene Buurmans van salon Madelief die een inzamelactie hield t.b.v.

stichting Dierenpiramide onder de naam : “dokken voor brokken”.

We bedanken natuurlijk ook al onze vaste donateurs, en wensen iedereen

een gezond en hoopvol 2021 toe.
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Omschrijving van de posten in het financiële jaarverslag 2020.

Voeding en verzorging.

Dit zijn alle kosten die worden gemaakt voor de directe verzorging en eht dagleijkse onderhoud van de

dieren, zoals voeding (ook dieetvoeding), hooi en stro , hoefsmid, paardentandarts, trimster,

fysiotherapie en stalling.

Dierenartsonkosten.

Alle kosten die gerelateerd zijn aan de medsiche hulpverlening zoals medicijnen, operaties ,

röntgenfoto's en inentingen.

Organisatiekosten.

Dit betreft alle kosten die indirect in verband staan met de opvang van de dieren zoals het onderhoud

van het weiland, webhosting en p.r. kosten, materialen, reparaties , computeronkosten, webmaster het

realiseren van nieuwe voorzieningen en het onderhoud daarvan en de bankonkosten.

Balans over 2020.

Uitgaven

Voeding en verzorging € 6.907,36

Dierenartsonkosten € 5.911,34

Vervoer € 2.946,78

Organisatiekosten € 13.760,96

Totaal aan uitgaven € 29.562,44

- € 4.736,65

Totaal aan inkomsten

(fondsenwerving en donaties) € 24.789,79

Vaste activa (weiland) € 6.500,00

Vervoermiddel € 550,00

Toelichting.

In 2020 ontving de stichting Dierenpiramide van de stichting Dinamofonds een prachtige donatie van

€ 12.000 om de dierenverblijven volledig te renoveren. Dit bedrag valt onder de organisatiekosten .Van

de stichting Mens en Dier, Abri voor Dieren de stichting van der Voort van Zijp ,en de M.A.O.C. van

Bylandtstichting ontving de stichting donaties t.b.v. de verzorging van de opvang dieren.
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Onderwerp Jaaroverzicht 2020

Datum januari 2021

Betalen

ING Zakelijke Rekening: NL52 INGB 0000 0130 52 Stichting Dierenpiramide

Saldo op 01-01-2020 9.725,22
Saldo op 31-12-2020 4.995,97

Sparen

ING Zakelijke Kwartaal Spaarrekening: NL52 INGB 0000 0130 52 Stichting Dierenpiramide

Saldo op 01-01-2020 1.569,55
Saldo op 31-12-2020 2.659,55
Rente, ontvangen in 2020 0,00

ING Zakelijke Spaarrekening: NL52 INGB 0000 0130 52 Stichting Dierenpiramide

Saldo op 01-01-2020 9.195,46
Saldo op 31-12-2020 12.217,36
Rente, ontvangen in 2020 0,00

ggggggggg

Het Depositogarantiestelsel beschermt jouw tegoeden

Jouw tegoeden worden beschermd door het Nederlandse wettelijke Depositogarantiestelsel (DGS). Dit geldt voor alle

banken met een bankvergunning van De Nederlandsche Bank. Op het moment dat wij of ING Groenbank niet meer aan

onze verplichtingen aan jou kunnen voldoen, dan vergoedt het depositogarantiestelsel het totale tegoed over je

rekeningen tot een maximum van € 100.000. Kijk voor meer informatie op ing.nl/zakelijk/dgs.

Gegevens op het Jaaroverzicht niet juist?

Laat het ons weten! Kijk op ing.nl/zakelijkjaaroverzicht hoe je dit makkelijk en snel kunt doorgeven aan ons.

Jaaroverzicht 2020
STICHTING DIERENPIRAMIDE

Alle bedragen in dit overzicht zijn in euro’s, tenzij anders aangegeven.



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.


