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Voorwoord van de voorzitter 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van Vereniging Dierenambulance Rotterdam, wij zijn blij 

met de behaalde resultaten van dit afgelopen jaar. Het leden aantal is langzaam weer aan 

het stijgen en wij hopen erop dat deze stijgende lijn aanhoudt zodat we straks voldoende 

financiële middelen hebben om alle kosten te dekken. 

Het doel van vorig jaar om straks ons eigen stekkie en daar weer een eigen opvang te 

hebben is in de loop van dit jaar steeds dichter bij gekomen en ons doel om een eigen 

ambulance aan te schaffen is behaald.  

Hier zijn we iedereen zeer dankbaar voor en enorm trots op u allen als lid om ons te steunen. 

Het helpen van dieren in Rotterdam is ons enige doel en we zijn blij dat het afgelopen jaar 

steeds meer mensen ons weer hebben gevonden.  

De verwarring dat leden die na de fusie lid geworden zijn van DAZHZ en daarmee ons nog 

denken te steunen willen we hierbij wel meteen uit de wereld helpen. Onze Vereniging 

Dierenambulance Rotterdam geniet op geen enkele wijze steun vanuit andere partijen dan 

enkel die van onze leden, donateurs en sponsoren. Al onze medewerkers doen het werk op 

vrijwilligers basis en er worden geen lonen betaald. Hiermee kunnen we al de financiële 

steun daadwerkelijk benutten ten goede van de dieren.   

 

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.  

Zonder uw steun en onze vrijwilligers kunnen we geen dieren redden, dank aan iedereen die 

dit mogelijk maakt. 

1.  Verslag van het bestuur 

 

 

Na de herstart van onze activiteiten in 2017 is er een hoop bereikt. Afgelopen jaar hebben 

we hard gewerkt aan de kwaliteit van onze werkzaamheden en zullen hier aan blijven 

werken. Onze vrijwilligers hebben zich keihard ingezet ondanks alle hindernissen zoals het 

ontbreken van een eigen stekkie, gelukkig is er wel een kamer beschikbaar om even wat te 

eten en te drinken of de voorraad aan te vullen op de ambulance, op de Laagjes in 

Rotterdam. We zijn op de goede weg en werken eraan om het team van dierenvrienden 

verder uit te breiden zodat we de onze diensten en onze kwaliteit op het gewenste niveau 

kunnen houden. De wens om meerdere ambulances te hebben blijft natuurlijk en we hopen 

dit in de toekomst te kunnen realiseren.  

Langs deze weg willen we iedereen nogmaals bedanken en hopen erop dat we steeds meer 

hulp krijgen. Met het huidige bestuur staan we hier keihard achter en zetten we ons in om 

dit te blijven realiseren.  

 

Dit jaar hebben we als Vereniging Dierenambulance Rotterdam opnieuw veel vooruitgang 

geboekt, er hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden met verschillende partijen om alles 

weer een soort van “zoals het voorheen ging en zoals het hoort” terug te krijgen zoals; 

- Januari 2018 is er een gesprek geweest met de website specialist om een nieuwe 

mooie website op te starten. Jan van Rees heeft dit gerealiseerd.  

- Half januari 2018 is er gesproken met René Roest om aanvulling te geven in het 

bestuur als vicevoorzitter. 

- 23 januari 2018 is in de bestuursvergadering besloten om René Roest aan te stellen 

als ad interim vicevoorzitter 

- 27 januari 2018 is gesproken met Dick Duyzer van de Landelijke Inspectiedienst en 

met de Dierenbescherming. 

- Gesprek met Dierencrematorium Majesta en start nieuwe samenwerking 

- Op 30 januari 2018 hebben we een medewerkers vergadering gehouden waarna ook 

een training is gegeven door Katy Vuik over het omgaan met agressieve honden. 

- 1 februari 2018 hebben we een gesprek gehad en is er een samenwerking gestart 

met Dierenzorgcentrum Louterbloemen in Dordrecht en met Dierenambulance 

Dierennoodhulp West Nederland in Vlaardingen.  
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- Op 7 februari 2018 is er een gesprek geweest met Stichting Dierenlot, Jan Krol en 

Peter Helmer om een extra ambulance aan te vragen en over eventuele aanpassingen 

aan de bestaande ambulances.  

- 21 april 2018 zijn beide Dierenlot ambulances en veel van onze vrijwilligers aanwezig 

geweest bij de Landelijke Dierenhulpverlening dag in Gorinchem. 

- Op 27 april is Secretaris Chantal Tip gestopt bij Vereniging Dierenambulance 

Rotterdam.   

- 24 juni vind er een vreselijke olieramp plaats waardoor er enorm veel zwanen met 

olie besmeurd raken, onze ambulances en vrijwilligers rijden dag en nacht om de 

besmeurde dieren te vangen en naar Vogelklas Karel Schot en Vogelopvang Hoek van 

Holland te brengen.  

- 26 juni 2018 is er een centralisten vergadering. 

- In juli wordt bekend gemaakt dat er in verband met de olieramp zeker 100 + zwanen 

zijn gered in samenwerking met alle verschillende dierenambulances. 

- Begin juli 2018 is gesproken met Sven van de firma Tritel om de voorzieningen voor 

wat betreft telefonie en internet op de Korperweg volgend jaar in orde te hebben. 

- 13 juli 2018 is een gesprek met Maryvon de Gelder en Esther van der Sluijs om aan te 

nemen als nieuwe secretaris en 2
e

 secretaris. Ad-interim aangenomen. 

- Half juli 2018 is gesproken met de Mercedes Benz dealer over een nieuw aan te 

schaffen eigen ambulance/ 

- Eind juli 2018 wordt gesproken met de Ford dealer, mooi aanbod gedaan door Fred 

Lankair.  

- Begin augustus 2018 is besloten door het bestuur, en na goedkeuring van de 

Penningmeester Rene Disco, bij de Ford dealer onze eigen ambulance aan te schaffen.  

- 3 augustus word vrijwilliger Hans Sahli opgenomen in het ziekenhuis en moet langere 

tijd het vrijwilligerswerk stil leggen om te revalideren in het Rijndam Ziekenhuis. 

- 7 augustus 2018 vind er een gesprek plaats met Rijks Waterstaat, Jan Bungenaar en 

Rene Roest zijn hierbij aanwezig. 

- 7 augustus is er ook de bijeenkomst en evaluatie van wat er mis is gegaan en wat 

verbeterd moet worden met de volgende partijen : 

Stichting Dierenlot, Stichting Akka’s Ganzenparadijs, Vogelopvang de Wulp, 

Dierenzorgcentrum Louterbloemen, Dierenambulance Dieren4U, Dierenambulance 

Dierennoodhulp West Nederland en de Politie. De andere genodigden zijn afwezig. 

Aanwezig voor onze Vereniging zijn Jan Bungenaar, Rene Roest en Esther v/d Sluijs.  

- 12 augustus 2018 is onze ambulance aanwezig bij de Open Dag Papegaaien Stuif-in 

bij Kinderboerderij de Kraal in het Kralingse Bos. 

- 14 augustus 2018 is er een bestuursvergadering bij Jan Bungenaar thuis met het 

nieuwe bestuur. De aankoop van de eerste eigen ambulance wordt hierbij definitief 

bekendgemaakt. 

- Eind augustus 2018 wordt er door onze ambulance slachtafval opgehaald in 

opdracht van de Gemeente Rotterdam Schone Stad Rotterdam. De vaten worden 

opgehaald bij Moskeeën door Jan Bungenaar en John Snitker.  

- 23 augustus 2018 is onze ambulance aanwezig bij Huttenbouwen Hoogvliet, een open 

dag georganiseerd in samenwerking met de Brandweer en de Politie. 

- 28 augustus 2018 vind de Algemene Ledenvergadering plaats, locatie Korperweg. 

- 30 augustus 2018 hebben Jan Bungenaar en René Roest een gesprek met de 

dierenbescherming heren William v/d Wetering en Henk Beugelink.  

- 2 september 2018 is onze ambulance aanwezig op de Open dag van Het Flyball 

Toernooi HSV Oase. 

- 4 september is er een ingelaste tussentijdse bestuursvergadering in verband met 

voorgestelde samenwerking door de dierenbescherming met toegang tot ons gebouw 

Korperweg van de centralisten van de dierenbescherming, bestuur gaat niet akkoord. 

- Op 6 september 2018 is er een verlate evaluatie met de dierenbescherming omtrent 

de samenwerking tijdens de olieramp van juni 2018.   

- 12 september 2018 is onze ambulance aanwezig bij basisschool Vivere. 

- 18 september 2018 gaat onze nieuwe ambulance naar de carrosseriebouwer om het 

interieur aan te passen en in orde te maken. 

- 23 september is onze ambulance aanwezig bij het Jeugdkoor van Schiedam met het 

prachtige concert “Dierenreis” locatie Apostolisch Genootschap. 
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- 25 september hebben we een brief ontvangen van de Dierenbescherming, hierin 

vermeld dat wij, Vereniging Dierenambulance Rotterdam, geen enkele medewerking 

en toegang krijgen om in de avond na sluitingstijd en de gehele nacht een 

opgevangen dier in een van de asielen van de Dierenbescherming/ Gemeente 

Rotterdam te plaatsen.  

- 9 oktober 2018 hebben we een medewerkersvergadering gehouden, locatie Odilia. 

- 8 november 2018 hebben we een goed gesprek gehad met Dierenzorgcentrum 

Louterbloemen, hier hebben we toestemming en medewerking gekregen om de 

diertjes te kunnen plaatsen. 

- 10 november 2018 zijn we bij de Landelijke Dierenhulpverleners dag geweest, 

georganiseerd door Stichting Dierenlot, locatie Gorinchem. 

- 20 december 2018 is het jaar op een mooie wijze afgesloten voor alle vrijwilligers en 

is er een kerstavond voor allemaal geweest, locatie Odilia. 

We zijn positief gestemd en zullen er met z’n allen voor gaan zorgen dat het aankomende 

jaar weer in het teken mag staan van het helpen van dieren met hart en ziel. 

  

 

1.2  Activiteiten 

 

Onze activiteiten bestaan uit; 

Spoedritten (ritten met hoge prioriteit) 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.  

Het vooralsnog opgezette systeem is aanwezig in ons eigen pand, indien we volgend jaar 

weer terug op eigen stekkie zijn zullen we hier verder naar kijken. In de toekomst is een 

tablet voor in de ambulance(s) ook een optie, zodat we hierop alle nodige informatie en 

programma’s kunnen hebben. Navigatie moet in de toekomst ook gekoppeld en 

gemakkelijker. Op dit moment is er in de ambulance een los TomTom systeem aanwezig. 

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. 
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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 

 

Volgend jaar hopen wij ons pand eindelijk weer te betrekken en dan ook 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 en 

andere partners. Uitbreiding van ons vrijwilligers team is zeer gewenst en daar zijn we 

constant mee bezig om dit weer verder voor elkaar te krijgen. 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, helaas is dit voorlopig 

onmogelijk en zijn we afhankelijk van het aflossen op huisadressen.   

 

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 Esther van der Sluijs 

2
e

 Secretaris  - Maryvon de Gelder 

 

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  - Leiding binnen de organisatie 

Rene Disco   - Boekhouding organisatie en administratie DAR crematie 

     spaarfonds 

Rene Roest   - Vervanger Jan Bungenaar bij afwezigheid, 

- personeelszaken, fondsen werving en klachten 

afhandeling 

Joke Stuik   - Meldkamer, opleiding centralisten en planning 

Joke Bungenaar  - Ritten registratie, Kleding en medewerkers, 

    - collectebussen en rechterhand penningmeester 

Esther van der Sluijs  - Administratie, mail en 2
e

 voor klachten afhandeling. 

Maryvon de Gelder  - Social Media beheer, administratie en DAR Magazine 

 

3.2  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 toch nog een keertje onze dank en grote trots uiten aan en voor 

deze kanjers. Onze vrijwilligers 😉 De wereld is een stukje mooier dankzij jullie allemaal. 

 

4.  Jaarrekening 

 

De jaarrekening van 2018 is reeds gepubliceerd op onze website. 

 

 


