
 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 12 oktober 2016 

   Vereniging Dierenambulance Rotterdam  DAR 

 

Locatie : Vergaderruimte Korperweg 35 te Rotterdam 

Tijd   : Van 20.00 t/m 21.00 uur 

Aanwezigen : De bestuursleden J. Bungenaar, R. Disco, J.G. Bungenaar, J. Stuik 

Verhinderd : A.J. Baars. 

Er waren 5 leden aanwezig en 1 afzegging  

1. Opening en vaststelling van de vergadering 

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom op deze Algemene ledenvergadering van de 

Vereniging DAR. Onder toevoeging 5 Verkiezing kascontrole commissie en 7 wat verder ter tafel komt 

wordt de agenda vastgesteld. 

2. 7.Vaststellen verslag ledenvergadering 7 juli 2015 

Willem Oostdijck stond niet genoteerd als aanwezig. Het verslag met dank aan de notulist wordt 

vastgesteld. 

3. Vaststellen jaarverslag 2015 

De tekst “de aanleiding” zag men graag veranderd in “geschiedenis”. Het verslag wordt onder 

dankzegging aan de secretaris goedgekeurd. 

4. Vaststellen verslag kascommissie 

De kascontrole commissie bestaande uit de heren H. Pols, W. Oostdijck en J. Verhey, hebben op 13 

juli 2016 de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Zij adviseren de vergadering de 

penningmeester te dechargeren. De voorzitter bedankt de leden voor hun werkzaamheden. 

5. Verkiezing kascontrolecommissie. 

De heren W. Oostdijck, H. Pols en J. Verheij hebben toegezegd ook volgend jaar de kas te willen 

controleren. 

6. Vaststellen jaarrekening 2015 en decharge penningmeester 

De oorzaak van het verlies is de schenking van 2 ambulance’s die geschonken zijn aan de St. DAZHZ. 

Ook is de hypotheek van het pand Korperweg volledig afgelost. 



Het financieel verslag wordt goedgekeurd. De vergadering dechargeert conform het advies van de 

kascontrolecommissie de penningmeester voor het gevoerde financieel beleid over het boekjaar 

2015. 

7. Wat verder ter tafel komt. 

Er komen klachten binnen over het niet rijden van de ambulances DAZHZ in de avond en nachturen. 

Geen bezetting op de meldkamer en ambulancedienst. Ook zijn medewerkers (vrijwilligers) niet blij 

met het gevoerde beleid van de Dierenbescherming. De vraag was er dan ook of de DAR niet 

opnieuw kan opstarten. Ook het bestuur van de DAR is niet gelukkig met de ontwikkelingen. Wij gaan 

met DAZHZ in gesprek. 

Het pand van de DAR is verhuurd voor een periode van 3 jaar aan de St. DAZHZ en loopt ten einde op 

1 februari 2019. Het pand wordt verhuurd voor 750.00 € per maand ex. BTW. 

De penningmeester wil graag een woord aan Joke Bungenaar richten. Joke die heeft 40 jaar 

werkzaamheden verricht voor de DAR en waaronder ook de afgelopen 5 jaren voor de St. DAZHZ 

waar zij op een onprettige manier aan de kant is gezet. Wij hopen doormiddel van een bloemetje en 

een cadeau het hier weer enigszins mee goed hebben gemaakt. Joke bedankt de penningmeester en 

zei dat ze hier niet op had gerekend maar het erg waardeerde. 

8. Rondvraag. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng. 

Hij stelt de aanwezigen voor een drankje te nemen. 


