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Nieuwsbrief stichting Dierenpiramide 2022. 
 
Aan donateurs, geïnteresseerden en lezers. 
 
Uiteraard bedankt het bestuur iedereen , die op wat voor manier ook, heeft bijgedragen aan 
het realiseren van de doelstellingen van de stichting Dierenpiramide van harte : uw steun is 
en blijft onmisbaar, zeker gezien de instabiliteit van de maatschappelijke ontwikkelingen 
waardoor de (on) kosten blijven stijgen en het werven van fondsen er zeker niet makkelijker 
op wordt. 
 
2022 was een rustig jaar voor de paardenopvang en jammer genoeg werd een aanvraag voor 
het structureel opknappen van het weiland afgewezen. Deze aanvraag zal echter in het 
jubileumjaar 2023 opnieuw gedaan worden zodat de paarden ook bij veel regen naar buiten 
kunnen , 
 
Bij de katten werd in april Freddy opgevangen , die door Anne , totaal ondervoed, gevonden 
werd op het weiland . Zijn gebit moest gereviseerd worden , en zijn vacht had een grote 
borstelbeurt nodig Inmiddels is hij redelijk gewend, en eet uitstekend. 
Helaas waren we genoodzaakt om Pimmetje te euthanaseren, omdat hij trombose bleek te 
hebben. Bloedverdunners mochten niet meer baten. 
In oktober konden we, na een oproep via de bemiddelingsite van het dierenasiel een 
uitstekend nieuw tehuis vinden voor Femke, een jonge kat van 2 jaar die afgestaan was 
omdat ze niet pastte bij raskatten... 
Opgevangen werd kitten Floortje , die vanwege chronische niesziekte niet plaatsbaar bleek. 
De opvanghonden hadden een rustig jaar. Schotse collie Nickie en de kleine Benji werden in 
november getrimd en zien er weer top uit! 
 
Voor het vervoer heeft de stichting inmiddels een 45 km brommobiel aangeschaft .Het is een 
klein zuinig vervoermiddel en werd vergoed door de stichting Dierenlot. Dankzij de hulp 
van Henry (Voertuigen Service Hardenberg) kan er altijd gereden worden, zodat de paarden 
niets tekort komen. Ook dank aan Rasters Printing, 
Op het weiland werden een waterton en waterpomp geïnstalleerd, zodat Anne geen water 
meer van huis hoeft mee te nemen. 
De stichting Abri voor dieren en de stichting Mens en Dier Nederland ondersteunden ook dit 
de doelstellingen van de stichting Dierenpiramide , evenals de stichting van der Voort – van 
Zijp. 
Ook werd dit jaar een prachtige voerdonatie gedaan door Petcuran : hoogwaardig voer waar 
de opvangdieren sinds afgelopen februari van eten. Broekjes en blikvoer voor honden en 
katten. Gezien de prijsstijgingen een zeer welkome donatie. Met dank aan Mestemaker 
Vervoer voor de bezorging. 
Op 3 maart 2023 aanstaande zal de stichting Dierenpiramide 30 jaar bestaan. Hier zal de 
nodige aandacht aan gegeven worden . De stichting heeft deze 30 jaar haar werk met grote 
toewijding en professionaliteit gedaan , en heeft vele dieren direct de helpende hand 
geboden. 
 
Het bestuur dat in middels is aangevuld met Janny Eykens, wenst u allen een gezond en 
diervriendelijk 2023 toe. 
 



Omschrijving van de posten in het financiële jaarverslag 2022. 
 
Balans over 2022. 
 
Omschrijving van de posten in het financiële jaarverslag over 2022 
 
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. In 2022.was een grote onkostenpost het slaan 
van een waterput,  aanschaf van een waterpomp en regencontainer om zodoende te 
kunnen beschikken over water op het weiland. 
 
Balans over 2022. 
 
UITGAVEN. 
 
VOEDING EN VERZORGING                                                  € 6.878,19 
DIERENARTSONK0STEN                                                        € 9.051,43 
VERVOER                                                                                   € 5701,58 
ORGANISATIEKOSTEN                                                           € 10.473,22 
TOTAAL AAN UITGAVEN                                                       € 32.104,42 
                                                                                                  + €  2.825,23 
 
 
TOTAAL AAN INKOMSTEN (FONDSENWERVING EN 
DONATIES)                                                                                € 34,929,65 
 
 
VASTE ACTIVA (WEILAND)                                                   € 9500,-   
(Waardevermeerdering door stijgende prijzen en verbeteren 
weiland: beschikbaar zijn van water) 
 
In 2022 ontving de stichting Dierenpiramide giften van o.a. stichting Dierenlot, 
stichting Abri voor Dieren, de stichting Mens & Dier en de Gravin van 
Bylandtstichting.                                                                                  
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STICHTING DIERENPIRAMIDE
t.a.v. het Bestuur
Hollandselaan 43
9501 BA  STADSKANAAL

Onderwerp Datum
Jaaroverzicht 2022 januari 2023

Beste relatie,

Het is weer zover, hierbij ontvang je het Jaaroverzicht. Deze heb je nodig om bijvoorbeeld je
belastingaangifte voor 2022 in te vullen. Deze gegevens geven we ook door aan de Belastingdienst.

Vragen over het Jaaroverzicht?
Kijk dan op ing.nl/zakelijkjaaroverzicht voor meer informatie en de antwoorden op de meest gestelde
vragen. Wil je persoonlijk contact? Kijk dan op ing.nl/zakelijkcontact.

Met vriendelijke groet,

Arnout Bloys van Treslong
Directeur Klantenservice

Bijlage: Jaaroverzicht 2022
EndDocument

Business Banking
Contact via ing.nl/zakelijk
ING Bank N.V.,
statutair gevestigd te Amsterdam
Handelsregister nr. 33031431
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Betalen
ING Zakelijke Rekening: NL52 INGB 0000 0130 52 Stichting Dierenpiramide
Saldo op 01-01-2022 9.053,75
Saldo op 31-12-2022 5.744,58

Sparen
ING Zakelijke Oranje Spaarrekening: B 860-35448 Stichting Dierenpiramide
Saldo op 01-01-2022 2.111,55
Saldo op 31-12-2022 2.111,55
Rente, ontvangen in 2022 0,00

ING Zakelijke Oranje Spaarrekening: T 860-35447 Stichting Dierenpiramide
Saldo op 01-01-2022 695,46
Saldo op 31-12-2022 695,46
Rente, ontvangen in 2022 0,00
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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 2022
STICHTING DIERENPIRAMIDE

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



Bestuursleden stichting Dierenpiramide 
 
Mirella Veldman – Kuper  (algemeen bestuurslid) 
 
Anne van Lith                    (voorzitter ) 
 
Bartine van de Bruinhorst  (algemeen bestuurslid) 
 
Mariska Beijl                      (algemeen bestuurslid) 
 
Janny Eykens                      (algemeen  bestuurslid) 


