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VOORWOORD JAARVERSLAG
2021 is een bewogen jaar geweest voor de stichting Dierenpiramide.
Door een ernstige blessure moest Anne van Lith een aantal weken rust houden , maar
er waren genoeg mensen die haar taken verdeeld, op zich wilden nemen, en dus
kwamen de dieren niets tekort. Natuurlijk ontvingen alle helpenden een bloemetje als
dank.
P.R en fondsenwerving
Door een verslag van RTV Noord ontving de stichting prachtige donaties om
zodoende de zorg voor de opvangpaarden te kunnen voortzetten. Via de regionale
radiozenders werd aandacht besteed aan de werkzaamheden en missies van de
stichting Dierenpiramide . Een grote donatie werd gedaan door een regionale
stichting die echter anoniem wil blijven. Maar ook Abri voor Dieren ondersteunde de
paarden zorg , waarvoor het bestuur v.d. Stichting Dierenpiramide zeer erkentelijk is.
Dankzij de stichting Nijdier en de stichting Dierenlot konden er 2 nieuwe stallen
worden gerealiseerd. .
Bestuur.
Het bestuur werd dit jaar aangevuld door 2 jonge dames , die beiden werkzaam zijn
voor het welzijn van dieren te weten Bartine van de Bruinhorst en Mariska Beijl. Oud
bestuurlid en penningmeester Peter Meuwese verliet na vele jaren het bestuur. Ook in
2022 zullen we de doelstellingen blijven nastreven , zodat de opvangdieren verzekerd
blijven van kwalitatief uitstekende zorg.
Dieren.
Dit jaar werd een waterschildpad opgevangen en hij kon herplaatst worden bij een
dierenarts. Twee poezen werden opgenomen omdat de bazin ze niet mee wilde nemen
naar haar nieuwe adres, waar zich 2 raskatten bevinden. Verder werden pony's Jackie
en Pippo opgevangen om ze zodoende na ernstige verwaarlozing en hard werken in
een manege , een fijne oude dag te bezorgen. Jackie was er zo slecht aan toe dat we
hem na 3 maanden moesten laten inslapen:Hij kon letterlijk niet meer op zijn benen
staan. Aangifte van dierenmishandeling werd door de politie afgewezen, omdat het
moeilijk zou zijn de mishandeling te bewijzen, ondanks dat beide dieren volkomen
ondervoed waren, een slecht gebit hadden, en niet behandeld waren voor hun
aandoeningen : schildklierproblematiek en de ziekte van Cushing.
Het bestuur dankt iedereen , die een bijdrage heeft geleverd aan de werkzaamheden
en doelstellingen van de stichting Dierenpiramide in 2021 van harte., en hoopt dat u
uw steun in 2022 wilt continueren , zodat de zorg voor de opvangdieren gegarandeerd
kan blijven
Anne van Lith

Omschrijving van de posten in het financiële jaarverslag 2021.

Balans over 2021.
omschrijving van de posten in het financiële jaarverslag over 2021
VOEDING EN VERZORING.
Dit zijn alle kosten die worden gemaakt voor de directe verzorging en het dagelijkse
onderhoud van de dieren , zoals voeding (inclusief dieetvoeding) , hooi en stro,
hoefsmid, paardentandarts , trimster, fysiotherapie en stalling .
DIERENARTSONK0STEN.
Alle kosten die gerelateerd zijn aan de medische hulpverlening zoals medicatie ( ook
structureel), operaties, röntgenfoto's , inentingen consulten enz.
ORGANISATIEKOSTEN.
Dit betreft alle kosten die indirect verban houden met de opvang van de dieren zoals
het onderhoud van het weiland, webhosting, en p.r. kosten materialen.
Computeronkosten, webmaster, het onderhoud en het realiseren van nieuwe
voorzieningen , alsmede bankonkosten.
BALANS OVER 2021
UITGAVEN.
-VOEDING EN VERZORGING
-DIERENARTS
-ORGANISATIE
-VERVOER
TOTAAL AAN UITGAVEN

TOTAAL AAN INKOMSTEN
(Fondsenwerving en donaties)

€ 8.475.09
€ 7.664.39
€ 27.270,85
€ 1.181.67
€ 44.592.00
_ € 13.530,93

€ 31.061.07

Vaste activa (weiland)
€ 8, 500 (waardevermeerdering door
stijgende prijzen en realiseren van onderkomen paarden en verbeteren weiland.)
In 2021 ontving de stichting Dierenpiramide naast een anonieme gift , donaties van
o.a. de stichting Dierenlot en stichting Nijdier (nieuwe stallen) maar ook van de
stichting ABRI voor dieren. De stichting Mens en Dier en de stichting van der Voort
van Zijp

De Stichting Dierenpiramide heeft vijf bestuursleden;
- oprichter, voorzitter en fondsenwerving
Anne van Lith
- algemeen bestuurslid
Marlies Alles
- algemeen bestuurslid
Mariska Beijl
- algemeen bestuurslid
Bartine ter Harmsel- Van der Bruinhorst
M. Veldman
- algemeen bestuurslid

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

