Jaarvergadering 2019
Locatie; Dronten
datum 16-11-2019
aanwezig; Dirk, voorzitter
John, eigenaar/trainer
Saskia, eigenaar/trainer
Petra, penningmeester
Henk, vrijwilliger
afwezig; Elly,
secretaresse; helaas verhinderd vanwege ziekte.

Verslag;
Terugkijkend op wat we vorige vergadering hebben afgesproken wat we wilden bereiken in
2019 is de ADEu afgerond maar hebben we tot heden nog geen uitslag. Deze zou 9-9-2019
besproken zijn.
€5000,- aan medische declaraties zijn vergoed door stichting MC van Beek, zoals toegezegd
in 2018.
totaal € 6246,- aan giften. in 2019
€3000,- is toegezegd door afvvf.nl, maar is een ADEu status vereist, waarvan we nog in
afwachting zijn van de toezegging
Legotheek Veldhoven leent de lego van Sabine van de Meerakker uit waarvan de helft van
de opbrengst voor de stichting Vom Falorie is, is contractueel vastgelegd door Henk van de
Meerakker.
Via een van onze gastgezinnen doneert de kerk in Dwingeloo de opbrengst van de
kindernevendienst aan stichting Vom Falorie.
Ook is ze in gesprek met een voerleverancier voor eventueel sponsoring.
In Juli 2019 zijn eigen pups van fokteefje Skai geboren en na 8 weken bij gastgezinnen
ondergebracht.
Aangekochte labradors zijn ondergebracht bij gastgezinnen
Saskia heeft bijscholing gehad bij een hulphondenschool in Zweden
Helaas weinig of geen reacties op aangeschreven bedrijven/fondsen. Ook de
aangeschreven BNers hebben niets opgeleverd
Diane heeft dekjes voor de pups in opleiding gemaakt

We willen flexdoors in de kennels, deze zijn stevig, worden niet gesloopt en houden het
weer buiten terwijl de honden wel vrij naar binnen en buiten kunnen. kosten à € 450,- per
luik
Hiermee hebben we een concreet doel voor crowdfunding, donaties, fondsen.
Ook het dak van het trainingscentrum is toe aan vernieuwing, we hebben een
kostenbegroting nodig die we kunnen gebruiken bij aanvraag fondsen

Activiteiten 2019;
●
●
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●
●
●
●
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Bedrijven en stichtingen aangeschreven
BNers aangeschreven voor eventueel meer bekendheid aan de stichting te geven
open dag Planterij dePimpernel, zorgkwekerij Waalre
lezing gegeven zangvereniging Goes
Intensiever op sociaal media voor naamsbekendheid
Website gepromoot en aangevuld met ervaringen en foto’s pups in opleiding en de
pas geboren pups van Skai
Eigen nest pups in gastgezinnen geplaatst
aangekochte honden in opleiding genomen en in gastgezinnen ondergebracht
12 honden afgeleverd aan cliënten

Activiteiten gepland voor 2020;
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nieuwe gastgezinnen vragen
Meer duidelijkheid vermelden over het waarom een opgeleide psychiatrische
hulphond een meerwaarde heeft ten opzichte van de eigen hond
Dirk gaat thuis overleggen om ook gastgezin te worden
ADEu aanvraag afronden, achter de uitslag aan
Eigen teef Skai weer laten dekken en pups in gastgezin geboren laten worden, deze
pups kunnen dan na 8 weken naar de gastgezinnen voor hun opleiding.
memoryspel maken van onze honden in opleiding
informatie opzoeken over eventueel webshop of verkoop van onze spullen
Henk en Elly naar drukker in waalwijk voor eventuele sponsoring folders
Saskia folders up tot date maken, tekst is prima maar misschien andere foto’s
informatie zoeken over labrador fokkers
nieuw fondsenboek doornemen en fondsen aanschrijven
concreet doel gebruiken voor aanvraag donatie.
Pups aankopen
Henk heeft contact met Lionsclub, de Ronde Tafel in Best
Henk heeft toezegging om weer op de open dag van Planterij dePimpernel,
zorgkwekerij Waalre te staan

●
●

Henk heeft toezegging om samen met Legotheek Velthoven stand beheren op
braderie
Verder gaan zoals we bezig zijn, in principe gaat het prima

rondvraag;
geen vragen
afsluiting;
Tot gauw! en volgende keer hopelijk Elly ook weer van de partij.
Goeie reis en veilig thuis!
kosten;
0

