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Voorwoord van de voorzitter
Het jaarverslag 2017 van Vereniging Dierenambulance Rotterdam ligt voor u, wij zijn blij
met de behaalde resultaten van dit afgelopen jaar. Wij hopen dan ook op een positieve
stijgende voortzetting om ons leden bestand verder uit te breiden, en op die manier meer
financiële middelen te realiseren.
Het doel is om meer dieren te kunnen helpen en weer een eigen opvang op te zetten met
daarbij een of meerdere eigen dierenambulance(s) aan te kunnen schaffen.
Onze ambulances rijden dag en nacht in de Rotterdamse Regio (zo nodig ook daarbuiten) en
daar zijn we trots op! Al onze vrijwilligers doen dit werk met hart en ziel.
Dit jaar zijn er veel “nieuwe” starten en gesprekken geweest om opnieuw op te starten, zoals;
- Januari 2017 is er na besluit van herstart een gesprek met Stichting Dierenlot
geweest met een aanvraag voor een dierenambulance
- Half januari 2017 was de eerste Bestuursvergadering in de herstart van de DAR
- Kleding aanvraag voor onze vrijwilligers op de ambulance
- Gesprek met Dierencrematorium Majesta en start nieuwe samenwerking
- Februari 2017 was er een 2e Bestuursvergadering
- Op 8 februari zijn er 2 ambulances ter beschikking gesteld door St. Dierenlot
- 9 februari was de eerste vrijwilligers/ medewerkers vergadering voor herstart DAR
- Half februari 2017 is gezocht naar locatie voor ons tijdelijk onderkomen tot het
originele pand aan de Korperweg in Rotterdam weer vrij komt in januari 2019
- Uitbreiding bestuur en bestuursvergadering, gesprek Johan v/d Ende
- 15 februari 2017, een prachtige dag! Officiële Herstart DAR
- Locatie Laagjes besproken met pand eigenaar
- 21 februari gesprek met DB, heren H. Beugeling en R. Burgler over onze herstart en
afwikkeling in de toekomst over ons pand aan de Korperweg
- Eind februari 2017 zijn er afspraken gemaakt met Dierencrematorium HCR, Majesta
en met de Vogelklas Karel Schot, zeer goed nieuws!
- Eind februari was er een bestuursvergadering
- Juli 2017 zijn er gesprekken met de vrijwilligers/ medewerkers en aansluitend een
bestuursvergadering, in juli 2017 een vrijwilligers/ medewerkers vergadering
- Augustus 2017 is er een gesprek met de ROTEB, J.van Deventer, en krijgen wij slacht
afval ritten, zeer goed nieuws!
- 29 augustus 2017 was de jaarlijkse Ledenvergadering
- In oktober 2017 is er gesproken met de Gemeente op locatie de Laagjes
- November 2017 is gesproken met Rotterdam Crisisbeheer en afdeling
Dierenmishandeling van gemeente Rotterdam
- Eind november 2017 was er een bestuursvergadering
- Op 21 december was er een vrijwilligers/ medewerkers avond en zijn de
kerstpakketten uitgedeeld. Er mocht gebruik gemaakt worden van het pand aan de
Laagjes en van de bar van de eigenaar van het pand,
waarvoor onze dank aan de Hr. De Jager 😊
Voor de toekomst hebben wij plannen om een eigen ambulance aan te schaffen indien dit
financieel gaat lukken, zo kunnen we meer ambulances inzetten waar nodig en ons doel om
alle dieren in nood te helpen nog beter waar te maken.
Wij zijn erg blij met onze trouwe leden en alle nieuwe leden of terug gekeerde leden en willen
iedereen dan ook hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen en de steun die wij
mogen ontvangen.
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1.

Verslag van het bestuur

Zoals aangegeven heeft de Vereniging Dierenambulance Rotterdam haar activiteiten weer
opgepakt na de fusie tussen Stichting Dierenambulance Zwijndrecht, Stichting
Dierenambulance Rotterdam-Rijnmond en Stichting Dierenambulance Zuid-Holland-Zuid,
samen verdergaand onder de naam Stichting Dierenambulance Zuid-Holland-Zuid, per
januari 2014. De leden van Vereniging Dierenambulance Rotterdam waren niet tevreden
over de ontstane situatie en de kwaliteit van de geleverde diensten en prestaties. Op de
Algemene Ledenvergadering in 2016 is dan ook het verzoek ingediend om de activiteiten
weer op te starten, en dit is in 2017 gerealiseerd.

1.2

Activiteiten

Onze activiteiten bestaan uit;
Spoedritten voor dieren in nood
zodra onze meldkamer een spoedmelding binnen krijgt wordt deze doorgegeven aan de
betreffende ambulance, dit is momenteel nog door middel van een telefoontje en wij hopen
dit uit te kunnen breiden met een centraal meldsysteem wat is gekoppeld aan het TomTom
systeem in de ambulance zelf. Ook wordt er door onze vicevoorzitter René Roest naar een
nog beter systeem gezocht, zoals een tablet voor in de ambulance(s). Het huidige losse
gedoneerde TomTom systeem in de ambulance is ook door René geregeld en hier wordt
dankbaar gebruik van gemaakt.
Voor bovenstaande meldingen waar de eigenaar aanwezig is wordt de ritprijs naar
dierenarts berekend om zo de kosten te dekken.
Dieren waar geen eigenaar van is worden ook door ons behandeld op dezelfde wijze, in dit
geval is de rit niet kosten dekkend omdat voor deze dieren door de gemeente Rotterdam tot
op heden een bedrag voor opvang of vervoer wordt gegeven aan een andere ambulance
dienst. Wij willen op zeer korte termijn met de gemeente in gesprek om na te gaan of wij hier
een kleine bijdrage voor in rekening mogen brengen zodat de kosten worden gedekt.
Dierenartsritten
Deze ritten zijn voor leden en niet leden en worden via de meldkamer vastgelegd en
doorgegeven. De ritprijs wordt in rekening gebracht om de kosten te dekken. Het dier wordt
opgehaald op adres van eigenaar (en eigenaar zelf) daarna vervoerd naar de dierenarts
waar de afspraak is en vervolgens weer thuis gebracht.
Gewonde vogels/ opgevangen vogels Alle meldingen van gewonde en opgevangen vogels worden door ons in behandeling
genomen en het dier wordt dan naar de vogel opvang gebracht voor verdere behandeling.
Voor deze ritten rekenen wij een bijdrage van EUR. 2,50 aan de melder. Dit puur om een deel
van de kosten te kunnen dekken. Is het echter zo dat de melder deze kleine bijdrage absoluut
niet kan betalen dan wordt het gewonde dier alsnog door ons opgehaald en naar de
vogelopvang gebracht, dit puur om onze visie te benadrukken dat het bij ons gaat om dieren
hulp te bieden in alle gevallen.

4

Kadaver/ slacht afval voor Roteb
Deze meldingen komen binnen via de Roteb dienst en zijn bedoeld om kadavers na slachting
op te halen op betreffende adressen. Vervolgens worden deze naar opgegeven adres
gebracht. Per opgehaald kadaver wordt een vergoeding betaald door de gemeente die deels
onze kosten kan dekken.
In een later stadium kunnen wij onze opslag aan de Korperweg hiervoor gebruiken, vriezer
ruimte.
Deze gemeente activiteiten hopen wij uit te breiden met meldingen van dode vogels en
andere dieren om zo beter kosten dekkend te kunnen opereren.
Dierencrematorium HCR / Majesta Onze ambulance mag voor het dierencrematorium ritten rijden om overleden dieren op te
halen en naar het crematorium te vervoeren. Deze ritten worden aan ons vergoed, ook
mogen wij in een speciale ruimte aan ons ter beschikking gesteld overleden dieren bewaren
voor een vastgestelde periode. Deze samenwerking is voor ons zeer belangrijk en hier zijn
wij erg blij mee.
Alle andere dieren (egels, vleermuizen, reptielen etc.)
Onze ambulance rijdt ook voor deze dieren, deze dieren worden naar betreffende opvang
gebracht; Vogelklas Karel Schot, Wildopvang Delft of Reptilfarm. Voor deze meldingen
krijgen wij geen vergoeding.

2.

Toekomst

In de toekomst hopen wij ons pand weer te betrekken en zo weer een kleine spoed opvang te
realiseren op de Korperweg in Rotterdam. Wij verwachten meer ambulances in te kunnen
gaan zetten en meer diensten aan te kunnen bieden aan de gemeente Rotterdam. Wij hopen
ook om een partner te kunnen zijn voor de gemeente Rotterdam in het plan om weer een
asiel te openen in Rotterdam. Uitbreiding van ons vrijwilligers team is zeer gewenst en daar
gaan we mee aan de slag. Bij een beter financieel plaatje hopen wij meer dieren te kunnen
helpen en ook om onze vrijwilligers gemotiveerd te houden een zeer kleine vergoeding aan te
kunnen bieden voor reiskosten.

2.2

Activiteiten

Wij zullen onze huidige activiteiten voortzetten en plannen maken om deze uit te breiden met
het deel om een eigen opvang te creëren en meer diensten voor de gemeente Rotterdam aan
te bieden. Ook willen wij in de toekomst afspraken maken met spoed dieren artsen /
klinieken om dieren alle hulp te kunnen bieden die nodig is.
Onze samenwerking met het Dierencrematorium voortzetten en evalueren / verbeteren waar
nodig, indien mogelijk zelfs meer diensten aan kunnen bieden.
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3.

Organisatie

Vereniging Dierenambulance Rotterdam – DAR
KvK nummer
40341165
ANBI
ANBI keurmerk
Lid van
FB, Twitter en Instagram
Voorzitter
Heer Jan Bungenaar
Vicevoorzitter
Heer René Roest
Penningmeester
Heer René Disco
Bestuurslid
Mevrouw Joke Stuik
Bestuurslid
Mevrouw Joke Bungenaar
Secretaris
Mevrouw Chantal Tip

3.1

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een klein groepje mensen, aangestuurd door de heer Jan Bungenaar,
die destijds de allereerste echte dierenambulance heeft betimmerd.
Hieronder de taakverdeling en namen van het bestuur;
Jan Bungenaar
Rene Disco

-

Rene Roest

-

Joke Stuik
Joke Bungenaar
Chantal Tip

3.2

Leiding binnen de organisatie
Boekhouding organisatie en administratie DAR crematie
spaarfonds
Vervanger Jan Bungenaar bij afwezigheid,
personeelszaken, fondsen werving en klachten
Meldkamer, opleiding centralisten en planning
Ritten registratie, Kleding en medewerkers,
collectebussen en rechterhand penningmeester
Administratie, contacten en PR

Werknemers

De Vereniging Dierenambulance Rotterdam DAR bestaat volledig uit vrijwilligers die vaak
naast hun baan een functie binnen de organisatie bekleden.
Onze centrale, planning en ambulances kunnen worden bemand en ingezet met hulp en
eindeloze inzet van onze vrijwilligers, deze mensen staan altijd klaar om dieren in nood (en
hun baasjes) te woord te staan, te helpen en te vervoeren.
Wij willen langs deze weg nogmaals onze dank en trots uiten aan en voor deze kanjers.

4.

Jaarrekening

De jaarrekening van 2017 is reeds gepubliceerd op onze website.
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