Jaarvergadering 2020
Locatie; via videobellen
datum 12-12-2020
aanwezig; Dirk, voorzitter
John, eigenaar/trainer
Saskia, eigenaar/trainer
Petra, penningmeester
Elly,
secretaresse
financieel
in kas €4122,41
donaties €1695.91 (legotheek, geef.nl, kindernevendienst Dwingeloo, lege flessen acties)
uitgaven € 1696,04 (abonnement, boekhouder, bankkosten, schenking aan Marthe, folders)
Overige is wat over is gebleven van vorig jaar
contanten € 698,26
contanten komen van lege flessenactie Jumbo, spaarpotje De Groot en DA, lezing
Biddinghuizen,
Wat nog binnen moet komen; Rabobank clubsupport
cheque van Robin, veiling?

Aantal honden in opleiding en afgeleverd is 12, het komend jaar wordt hetzelfde aantal
verwacht
Nieuwe kenneldeurtjes zijn gerealiseerd en zijn terugbetaald door de stichting aan John en
Saskia
vaste inkomens;
legotheek Velthoven
kindernevendienst Dwingeloo (tot de zomer waarschijnlijk)
vaste uitgaven;
boekhouder
bankkosten

activiteiten 2020
positief
● Waalwijk 4 dagen bij de supermarkt promotiewerk
● Henk folders voor goeie prijs
● Waalwijk supermarkt dierendag
● Waalwijk 3 x Plus supermarkten statiegeld

●
●
●
●
●

Dronten 2x Jumbo supermarkt statiegeld
Biddinghuizen Lezing ZijAktief, vrouwenvereniging
inkomsten legotheek Velthoven
kindernevendienst Dwingeloo
giften via geef.nl
Rabobank Clubsupport
spaarpotje bij De Groot, diervoeders/Dronten

kennelsdeurtjes zijn gerealiseerd, dankzij de veiling kan de stichting deze terug betalen naar
John en Saskia ( 5100,- terug zo gauw geld binnen is van veiling)

negatief
Fondsenboek online doorgenomen en fondsen aangeschreven
Fondsonline geabonneerd à 30,- pm
Kosten wegen niet op tegen de inkomsten, 0 inkomsten
door corona afgemelde activiteiten
opendag pimpernel
braderie legotheek

toekomst
opendag pimpernel
tentoonstelling legotheek
jaarmarkt bij een school voor speciaal onderwijs
doppen sparen politie Waalwijk
fondsonline afgemeld,
fondsenboek afgemeld
nieuwe trajecten?
● nieuw dak?
● nestje Bliss
● gastgezinnen werven ( als de pups er zijn)
● zoveel mogelijk naamsbekendheid maken.
●
online aanwezig zijn/blijven
● lego projecten zoeken en aanbieden aan legotheek voor verhuur ovv Sabine
●
oproepje via sociale media
●
●
●
●

●

Robin, Novaly en Henk ambassadeur van de stichting maken, ze willen graag
helpen en hebben afgelopen jaar ook goed meegeholpen.
Elly gaat proberen of een sponsor geld naar stichting wil overmaakt
Verhaal van Elly, plots het moeten missen van je hulphond en een opvolger nodig
hebben gebruiken naast alle info die we al hebben
Gemeente Alkmaar onderzoek is nog niet bekend, is wel heel positief naar andere
gemeentes voor het financieren van een psychiatrische hulphond
renovatie kennels is nu gaande

●

meer folders naar psychiatrische instelling

rondvraag;
geen vragen
afsluiting;
Tot gauw! en volgende keer hopelijk weer normaal bij elkaar!
kosten;
0

