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Notulen Algemene Ledenvergadering boekjaar 2018 

 

Aanwezig : 

Leden; Annie Bijl, Menno de Palm, Jacqueline de Palm, Jacqueline Ulenberg,  

Brigitte v/d Steene (jubilaris 20 jaar+), Sylvia Dyke, Joke Hol, Rob Hol, Ton Veringmeier 

(jubilaris 20 jaar+), Willem Oostdijck (jubilaris 20 jaar+), Jan v/d Have, Elly den Ouden, 

Corrie van Noord (jubilaris 10 jaar+), Johan Verhey, Johan v/d Ende, Hans Sahli 

(jubilaris 5 jaar+), Martin v/d Kolk, Jan Bungenaar, Rene Disco, Aad Gelderblom, Joke 

Bungenaar, Joke Stuik, Joyce de Jong, Esther v/d Sluijs  

 

Datum  : 27 augustus 2019 

Locatie : Korperweg 35 te Rotterdam 

Notulen : Esther van der Sluijs 

 

Er waren in totaal 24 leden (inclusief het bestuur) aanwezig op deze Algemene 

Ledenvergadering over het boekjaar 2018.  

 

1. Opening vergadering door de voorzitter: 

De voorzitter Jan Bungenaar heet iedereen van harte welkom op deze mooie 

warme zomeravond, en is blij om te zien dat zo velen de moeite hebben 

genomen om aanwezig te zijn op deze Algemene Ledenvergadering. Fijn om 

nieuwe gezichten te zien en we hopen steeds meer leden te mogen 

verwelkomen op de volgende vergaderingen. 

 

Het aantal leden is (mede door onze medewerkers op de ambulance) inmiddels 

opgelopen naar 728 stuks. Deze laatste telling is geweest op 26-08-2019. 

Graag zien we in de toekomst het aantal groeien, we zijn op de goede weg. 

 

Steeds meer mensen kunnen ons weer vinden, aanmerking hierbij is dat we beter 

bereikbaar moeten worden omdat op dit moment een in gesprekstoon wordt 

weergegeven indien onze centrale op dat moment een melding aanneemt. 

Wellicht moeten we weer een vast nummer erbij gaan nemen om dit te 

realiseren. 

Er zijn spannende zaken op komst, hiervoor moeten we zeker aan een uitbreiding 

van medewerkers op de ambulance en ambulances zelf gaan werken. Hierover 

kunnen we helaas op dit moment nog niets verklappen maar komen er later op 

terug. 

 

U heeft allemaal ook vernomen dat wij EUR. 10.000 hebben mogen ontvangen 

van de Club van de Week Vriendenloterij. Zoiets komt niet vanzelf en hiervoor 

willen we onze Secretaris, Esther van der Sluijs bedanken, omdat ze ons hiervoor 

had aangemeld.  

Een mooie bos bloemen is toch het minste wat we haar geven als dank. 

Onze mooie nieuwe tafels in deze ruimte hebben we te danken aan ons nieuwe 

bestuurslid Aad Gelderblom.  

Hierbij willen we hem hartelijk bedanken voor het regelen van deze tafels en ook 

hij krijgt een mooie bos bloemen als dank. 
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2. Vaststelling verslag algemene ledenvergadering 2018: 

Het verslag over het boekjaar 2017 vind u in het pakketje voor u en ook staan 

deze notulen op de website. Er zijn geen vragen over de notulen en deze worden 

met dank aan de secretaris goedgekeurd en vastgesteld. 

 

3. Vaststelling jaarverslag 2018: 

Het jaarverslag is in orde en goedgekeurd met dank aan onze secretaris. 

 

4. Vasstelling verslag kascontrolecommissie en dechargering van de 

penningmeester: 

De kascontrolecommissie bestaande uit de heren W. Oostdijck, J. Verhey en 

Martin v/d Kolk hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden.  

De voorzitter bedankt de leden voor hun werkzaamheden. 

De kascontrolecommissie wordt opnieuw vastgesteld:  

Mw. C. van Noord, Dhr. J. Verhey, Dhr. M. v/d Kolk en Mw. S. van Dyke ( nieuwe 

reserve ) hebben toegezegd volgend jaar de kas te willen controleren.  

Aanwezigen zijn akkoord.  

De voorzitter bedankt iedereen voor hun inzet.  

De voorzitter feliciteert de penningmeester met zijn dechargering. 

 

5. Vaststelling jaarrekening 2018: 

Balans en de Winst- en verliesrekening worden besproken door onze 

penningmeester Dhr. R. Disco.  

In verband met de vaste lasten die we hebben zijn er keihard meer leden nodig. 

Het stijgende aantal leden helpt hier natuurlijk bij, ook ex-leden weten ons 

inmiddels weer terug te vinden waar we erg blij mee zijn. 

 

Een aantekening hierbij is dat door de fusie met de andere dierenambulances in 

het verleden veel verwarring is ontstaan naar veel leden, met lidmaatschap 

informatie die incorrect is.  

Het lidmaatschap wat over is gegaan naar dazhz komt enkel ten goede aan 

desbetreffende ambulance dienst en niet aan de Vereniging Dierenambulance 

Rotterdam DAR.  

Wij zullen proberen indien hier vragen over zijn dit duidelijk toe te lichten. 

 

Er wordt een vraag gesteld waarom de begroting voor dit jaar niet vermeld is in 

het verslag, antwoord van onze penningmeester is omdat er moeilijk een 

begroting te maken valt. De lopende en te verwachtte zaken zijn niet in te 

schatten. Kijkend naar afgelopen jaar zien we veel onvoorziene extra kosten met 

het repareren van schade aan het pand en de schade aan de wagens.  

Uiteraard wordt er wel intern door het bestuur een begroting gemaakt.  

Er wordt een vraag gesteld of wij de ANBI status hebben, het antwoord hierop 

door onze penningmeester gegeven is Ja. 

 

Wij hebben wel al onze energie rekening verlaagd door middel van het 

vervangen van de gewone lampen naar spaarlampen en LED verlichting. In de 

toekomst willen wij zonnepanelen plaatsen indien dit financieel haalbaar is. 

 

Er wordt gevraagd of we de Korperweg boven verdieping kunnen verhuren en 

ons antwoord is dat we daar zeker al naar aan het kijken zijn. Voorlopig is dit niet 

aan de orde. 
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6. (Her)-benoeming bestuur van de bestuurstafel: 

Rene Roest en Maryvon de Gelder hebben hun werkzaamheden beëindigd.  

Er worden 2 nieuwe bestuursleden voorgesteld: 

Aad Gelderblom wordt voorgesteld, hij zal zorgdragen voor HR zaken en Joke 

Stuik ondersteunen met aanname van nieuwe vrijwilligers en Joyce de Jong 

wordt voorgesteld, zij zal zorgdragen voor Amivedi en opgevangen dieren op 

Facebook te plaatsen en het helpen met andere administratieve zaken als 2e 

secretaris. De taken van het bestuur zullen worden bekeken en verdeeld. 

Aanwezigen stemmen in en wij heten onze nieuwe bestuursleden welkom.  

 

7. Jubilarissen: 

Er zijn op dit moment medewerkers die al iets langer in dienst zijn als vrijwilliger 

maar die door de fusie niet als jubilaris zijn voorgedragen. Wij willen dit heel graag 

in ere herstellen want dit is voor ons zeer belangrijk. Als blijk van dank en omdat 

wij enorm blij zijn met onze vrijwilligers en trots op ze. 

Zo hebben we de volgende jubileum felicitaties met bijbehorende cadeau’s; 

Hans Sahli, hij is 6 jaar in dienst en hij ontvangt hierbij zijn 5 jarig jubileum  

Corrie van Noord, zij is 10 jaar in dienst en ontvangt hierbij haar 10 jarig jubileum 

Ton Veringmeier, hij is 21 jaar in dienst en ontvangt hierbij zijn 20 jarig jubileum 

Brigitte v/d Steene, zij is 20 jaar in dienst en ontvangt hierbij haar 20 jarig jubileum 

Willem Oostdijck, hij is 23 jaar in dienst en ontvangt hierbij zijn 20 jarig jubileum 

Joke Stuik, zij is 24 jaar in dienst en ontvangt hierbij haar 20 jarig jubileum 

Rene Disco, hij is 32 jaar in dienst en ontvangt hierbij zijn 30 jarig jubileum 

Jan Bungenaar, hij is 45 jaar in dienst en wordt door iedereen gefeliciteerd en 

ontvangt zijn 45 jarig jubileum. 

 

8. Rondvraag: 

Aanwezigen zijn blij met de voortgang en er zijn een aantal vragen. 

Mw. Sylvia Dyke vraagt of er al is gekeken naar het herzien van de statuten.  

Dit is helaas nog niet gedaan, onze focus was op de doorstart maar er zal zeker 

naar gekeken moeten worden.  

De huidige statuten zijn al vanaf het begin van de DAR. Mw. Sylvia Dyke biedt 

hulp aan om hierbij te helpen en dit wordt van harte geaccepteerd.  

Enorm bedankt hiervoor alvast.  

Hr. Martin van Kolk had dezelfde vraag, deze is hierbij beantwoord. 

Wij danken iedereen voor de aanwezigheid en inbreng in deze vergadering. 

Mw. Jacqueline Ulenberg was blij om bij deze vergadering aanwezig geweest te 

zijn, iedereen geeft aan dat het een positieve vergadering was. 

  

.0  

9. Sluiting: 

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

Iedereen wordt een drankje aangeboden op kosten van de DAR en wij wensen 

iedereen een veilige reis naar huis. 

 

 


