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Voorwoord van de voorzitter 

 

Het jaarverslag 2019 van Vereniging Dierenambulance Rotterdam ligt voor u, afgelopen jaar 

hebben wij veel mooie behaalde resultaten en dit geeft ons de motivatie om door te gaan. 

Trots en blij met onze vrijwilligers groep en de aankomende projecten hopen wij dan ook 

voor aankomende jaren op een positieve stijgende voortzetting van ons leden bestand, 

donaties en steun vanuit andere hoeken om op die manier steeds meer financiële middelen te 

realiseren. 

Het doel is om nog meer dieren te kunnen helpen in en rondom de wereldstad Rotterdam en 

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 

#puredierenliefde 

 

Dit jaar zijn er wederom veel gesprekken geweest om uit te breiden en nieuwe projecten op 

te zetten en hebben we ook veel weten te realiseren, zoals; 

 

- Januari 2019 : 

Gesprek met de huurders van ons pand aan de Korperweg (dierenbescherming). Overname 

van energie leverancier is besproken en er worden afspraken gemaakt in verband met onze 

terugkeer in eigen pand en verhuizing van de huidige huurders. Ondanks gemaakte 

afspraken is deze verhuizing niet netjes verlopen. Voor de ontvreemde materialen en 

vernielingen aan het pand, zo ook het achterstallig onderhoud, moet een begroting worden 

gemaakt en zullen reparaties worden uitgevoerd in de verdere loop van 2019.  

De koel en vries containers op het terrein zijn eigendom van de Gemeente Rotterdam en die 

worden na de terugkeer weer netjes door ons schoongemaakt en schoon gehouden. 

- Eind Januari 2019 : 

Controle na verhuizing en intrek pand aan de Korperweg. Start met meerdere reparaties en 

onderhoud. Alle materialen worden vanaf de Laagjes waar onze Vereniging enige tijd 

gevestigd is geweest opgehaald en terug gebracht naar het pand aan de Korperweg. Stoelen 

en tafels die verdwenen zijn zoals meerdere materialen worden door verschillende mensen 

gedoneerd en gesponsord. Dank aan al deze geweldig lieve instellingen en de mensen die dit 

hebben mogelijk gemaakt. 

- Februari 2019 (2-2-2019) 

Open dag voor al onze medewerkers in ons eigen stekkie, Korperweg 35 in Rotterdam. 

- Begin Februari 2019 

Cebec cameratoezicht voor controle van onze diverse camera’s die gesloopt zijn ter 

reparatie, nieuwe camera’s geplaatst en volgende afspraken gemaakt voor verdere 

reparaties. 

Op 6 februari hebben wij de vloerenspecialist Romaro vloeren de status van de huidige 

vloeren laten beoordelen, deze zijn slecht onderhouden en moeten gerepareerd worden.  

18 februari komen ze eerst de vloeren schoonmaken waarna wij de vloeren weer zullen 

onderhouden en schoonhouden. 

Half februari ontvangen wij toezegging van Stichting Dierenlot voor dierenvoeding, dit mag 

worden opgehaald.  

De nieuwe stoelen en tafels worden afgeleverd op de Korperweg. 

Het internet is weer gerepareerd en toegankelijk voor alle medewerkers en de centrale. 

De vloer in de kantine ruimte wordt opnieuw gereinigd door de vloerenspecialist. 

Eind februari geeft Rene Roest aan te willen stoppen met zijn werk binnen het bestuur van de 

DAR en zijn taken zullen worden overgenomen door de rest van het bestuur. 

Eind februari zijn er gesprekken met nieuwe vrijwilligers om het bestuur te versterken. 

Aad Gelderblom komt in het bestuur na overleg tijdens de bestuursvergadering, 

ondersteuning HR afdeling en interne en externe klachten. 

Op 27-2 worden er nieuwe deuren ingemeten voor de kennels in de oude opvang, deze 

opvang is weer netjes gerepareerd en schoongemaakt om te dienen voor de 24 uur opvang 

die gerealiseerd moet worden in Rotterdam. Bejabo heeft nieuwe deuren gemaakt en er zijn 

2 honden kennels gereed. Kattenopvang is er nog niet. 

 



4 

  
     

 

- Begin maart 2019  

Start met doormeten en nieuw aan te leggen telefoon net door Kpn. 

Er is gesproken met de heer Chris de Vries over toekomstige zonnepanelen, er is hiervan een 

offerte ontvangen en wij zullen verder zoeken naar energiezuinige manieren. 

Half maart zijn Jan en Joke Bungenaar op vakantie voor een aantal weken maar uiteraard 

blijven we gewoon rijden en wordt alles in goed overleg voortgezet.  

Half maart is er weer zoals voorheen door onze ambulance samengewerkt met de politie, 

voor nieuwe meldingen is er vanaf nu weer goed contact. 

Er wordt gesproken met de gemeente om eventueel vanuit daar plekken te maken voor 

mensen die op de dierenambulance kunnen en willen helpen. 

Eind maart wordt de secretaris Esther opgenomen in het ziekenhuis, taken worden tijdelijk 

overgenomen door de rest van het bestuur en er moet worden gezocht naar weer een 2
e

 

secretaris. Er is een lieve attentie verzonden door Joke B vanuit alle collega’s van de DAR. 

Eind maart krijgen we vanuit Dierenlot goedkeuring voor de sponsering voor de aanschaf 

van kattenopvang hokken. Hiermee is de noodopvang helemaal gereed en kan in gebruik 

genomen worden.  

Wij bedanken Louterbloemen voor de super fantastische hulp voor het opvangen van diertjes 

in de avonden en de nachten in het afgelopen jaar, respect!  

Eind maart is de DAR te vinden op de website van IJsselmonde nieuws, zo hopen we meer 

mensen te bereiken die hulp nodig hebben voor hun diertje(s) of voor een dier in nood. 

Ook zijn de vloeren nu weer helemaal gerepareerd en opnieuw in de was gezet.  

- April 2019 

Begin april wordt Aad Gelderblom opgenomen in het ziekenhuis, 6 weken ongeveer, er is een 

lieve attentie gestuurd door Joke B vanuit iedereen bij de DAR.  

5-4 Is er een nieuwe afspraak met de Dierenlot ambulances, overleden dieren die voor 

onderzoek worden aangeboden in universiteit Utrecht worden kosteloos gebracht, de ritten 

worden door Dar uitgevoerd met de Dierenlot wagen. 

6-4-2019 zijn we er allemaal weer bij op de Nationale Bijeenkomst Dierenhulp Verlener, de 

Stichting Dierenlot dag is een groot succes en weer gezellig voor de vrijwilligers. 

Half april hebben we een gesprek met de Gemeente Rotterdam in verband met 

dienstverlening kadavers. 

Het nieuwe slot op ons hek aan de Korperweg wordt open aangetroffen, we zullen vanaf nu 

dit met onze camera’s in de gaten houden en hier een rapport van bijhouden. 

Half april houden we een enquête onder al onze vrijwilligers, in verband met het wisselen 

van de ambulance, voor de toekomst moet gekeken worden dit zo goed mogelijk te laten 

verlopen en ieders mening is daarbij belangrijk. 

Eind april wordt besproken dat derden onaangekondigd ons terrein betreden. 

23 april zijn we aangemeld bij de Club van de Week van de Vriendenloterij , Echt waar, echte 

vrienden voor het project een tweede eigen Dierenambulance.    

- Mei 2019 

Penningmeester Rene Disco op vakantie tot juni, taken die dringend zijn worden door de rest 

van het bestuur opgevangen. Kascontrole vindt gewoon plaats.  

Schade aan de huidige ambulances wordt besproken en er komen nieuwe rijtesten.   

Half mei stopt vrijwilliger Jacqueline Aukema tijdelijk door ziekte, lieve attentie gestuurd 

door Joke B vanuit alle medewerkers van de DAR 

Het cursus aanbod vanuit Stichting Dierenlot wordt doorgegeven aan de vrijwilligers, een 

aantal vrijwilligers van de DAR zijn al aangemeld voor meerdere cursussen (ook BHV) en we 

zijn nog zoekende naar een Dierenarts die op Korperweg EHBO wil geven.  

Flyersonline heeft onze nieuwe flyers gesponsord! Geweldig lieve mensen en de mooie nieuwe 

Flyers worden opgehaald bij op de Laagjes. De flyers zijn bedoeld om uit te delen en zo meer 

vrijwilligers te krijgen. 

Eind mei wordt de DAR Website nagekeken en up-to-date gemaakt door Arjan, dank hiervoor. 

- Juni 2019 

1-6 hebben we een mooie PR dag, onze DAR ambulance is aanwezig bij de open dag van de 

mooie gezellige Kinderboerderij De Bokkesprong.  

Begin juni zetten we een vacature voor vrijwilliger op Monsterboard, we zijn nog steeds op 

zoek naar meer medewerkers voor de centrale en voor op de ambulance. 

8-6 is onze DAR ambulance aanwezig bij De Veiligheid Dag van de politie in het Zuiderpark 

te Rotterdam, een super leerzame en gezellige dag. 
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Half juni houden we na lange tijd weer een Centralisten vergadering, deze zullen we 

regelmatig gaan houden en we verwachten dat alle centralisten hierbij aanwezig zijn.  

15-6 is onze Dierenambulance aanwezig bij de open dag van de Brandweer Schiedam, 

leerzame en gezellige dag. Samenwerking met alle noodhulpdiensten is enorm belangrijk. 

Half juni zijn Jan en Joke terug van Spanje  

25-6 wordt de Bestuursvergadering weer met het complete bestuur gehouden.  

- Juli 2019 : 

8-7 Kascontrole van Vereniging Dierenambulance Rotterdam DAR bij penningmeester Rene 

Disco, vervolgd met goedkeuring na controle. 

Half juli is de volgende centralisten vergadering gehouden, er is afgesproken om een 3 

maandelijkse vergadering te houden tenzij er dringende zaken zijn, dan worden die eerder 

besproken. 

Half juli hebben we ook weer een vacature op facebook geplaats, nog steeds zijn we het 

vrijwilligers team in de meldkamer en op de ambulance aan het uitbreiden. 

23-7 is er een Bestuursvergadering gehouden. 

Eind juli hebben we bezoek van Rijnmond TV, die komen langs om onze 24 uurs opvang te 

filmen, Jan Bungenaar staat ze te woord en later op de dag is het op tv te zien. Leuk 

nieuwsstuk geworden. 

30-7 is er een Medewerkers vergadering gehouden, onze vrijwilligers worden bijgepraat over 

de lopende zaken en alle knelpunten worden besproken. 

- Augustus 2019 : 

9-8 horen we dat de Vriendenloterij ons heeft uitgeloot om tot Club van de Week uitgeroepen 

te worden. De filmploeg met onder andere Ingrid Jansen, Danny Rook, Tjarko Hazewinkel en 

fotografe Wendy van Bree komen langs op de Korperweg. Alle vrijwilligers zijn uitgenodigd 

om dit fantastische nieuws te vieren. De prijs die we hebben gekregen is 10.000 euro!!! 

fantastisch nieuws en alvast een deel voor de volgende nieuwe eigen ambulance. 

Begin augustus wordt een kitten van een aantal uren oud gevonden en omdat we nergens 

terecht konden hebben we na wat zoeken contact gelegd met Kittenopvang Moederloos. 

20-8 is er een tussentijdse bijeenkomst, de 2
e

 secretaris wordt gevonden namelijk Joyce de 

Jong die al enige tijd als vrijwilliger in onze meldkamer werkt. Het bestuur is weer volledig. 

Eind augustus is er ook een samenwerking gevonden met Discus, voor de opvang van 

gevonden vogels indien er geen ruimte is in het asiel. 

27-8 wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden, veel vrijwilligers en leden zijn hierbij 

aanwezig. Dit maakt ons blij en we hopen dan ook op meer en meer aanwezige leden en 

vrijwilligers.  

Eind augustus bezoeken we Kittenopvang Moederloos, speciale dank aan Mw. Cora 

Spanjersberg, we nemen de samenwerking door voor kittens van 1 dag tot en met 3 weken. 

Huidige opvang bij Stichting Zwerfkat blijft van kracht maar zo hebben we meer 

mogelijkheden om hele jonge kittens onder te brengen. Geweldig nieuws en het reeds 

opgevangen kitten maakt het super goed!  

- September 2019 : 

7-9 is de Uitzending van “Echt waar” van de Vriendenloterij “Club van de Week” over 

Vereniging Dierenambulance Rotterdam DAR op de tv! Trots #puredierenliefde 😉 

19-9 wordt er weer een Bestuursvergadering gehouden. 

Op 21-9 hebben we een echte Slangencursus op onze locatie op de Korperweg, deze wordt 

gegeven door specialist Peter van Baarlen. Dank aan Peter voor deze zeer leerzame cursus. 

Eind september wordt afgesproken om vanaf heden iedere laatste vrijdag van de maand een 

“Inloopavond DAR” te organiseren, dit als gezellige babbel avond voor alle vrijwilligers en om 

de mensen iets leuks te geven als waardering voor hun geweldige inzet. Ook mag er tijdens 

deze avonden iemand mee als introducee.  

- Oktober 2019 : 

Begin oktober wordt er weer een Centralistenvergadering gehouden.  

Begin oktober wordt ook besloten om van provider te wisselen voor de telefoons. We stappen 

over naar KPN. 

10-10 wordt er een cursus voor zowel de vrijwilligers van de collega Dierenambulance 

Dierennoodhulp West Nederland, en onze vrijwilligers gegeven, op de Korperweg, door 

Rijkswaterstaat, werkwijze tijdens calamiteiten op snelwegen en waar op te letten. Zeer 

leerzame cursus en onze dank aan de heren Geralt van ’t Veld en Thomas Oskam. 
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15-10 houden we een speciale Belavond georganiseerd door de Vriendenloterij, samen met 

een klein aantal vrijwilligers bellen we vele leden om ons extra te steunen. Gezellige en 

geslaagde avond. Grote dank aan de Vriendenloterij, alle lieve leden die ons al steunen en die 

ons extra gaan steunen en natuurlijk de vrijwilligers die hebben geholpen met het bellen.  

Eind oktober houden we een Bestuursvergadering.  

25-10 wordt de Medewerkers bijeenkomst gehouden en aansluitend de inloopavond DAR. 

27-10 is onze ambulance weer aanwezig bij de Open dag van Stichting Zwerfkatten 

Rijnmond. Het PR team bestaat weer uit meerdere vrijwilligers die Ton Veringmeier komen 

versterken. Theo de Koning, Brigitte van der Steene en Joke Hol. Het volledige PR Team is 

keihard bezig om mooie, leerzame en leuke dingen te organiseren, Gerard Boerboom, 

Jacqueline Aukema, allemaal super Dank voor jullie inzet. 

- November 2019 : 

Begin november is de KPN monteur aanwezig in ons pand om verdere uitbreiding voor de 

telefoon centrale te organiseren. 

9-11is er weer de Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening van Stichting Dierenlot. Veel 

vrijwilligers zijn weer aanwezig en het wordt een super gezellige leerzame dag. Onze 

Vereniging Dierenambulance Rotterdam DAR ontvangt een mooie bijdrage van 1250 EUR. 

Geweldig bedankt.  

Half november hebben we een gesprek met de mobiliteit manager van gemeente Rotterdam 

over het nuttig gebruik van busbanen tijdens onze (spoed) meldingen met dhr. Hermandez. 

26-11 is er een Bestuursvergadering gehouden. 

29-11hebben we weer de “Inloopavond DAR” gehouden. 

- December 2019 : 

20-12 wordt voor de vrijwilligers kerstavond gehouden, er is een prachtig mooie toespraak 

door onze voorzitter Jan Bungenaar gegeven, onze dank daarvoor! En alle vrijwilligers 

hebben een prachtig kerstpakket gekregen. Trots op onze vrijwilligers en dankbaar voor 

onze vrijwilligers. 

Het jaar is positief en mooi afgesloten.     

 

Voor de toekomst hebben wij plannen om de eigen ambulances uit te breiden, zo kunnen we 

steeds meer ambulances inzetten waar nodig en ons doel om alle dieren in nood te helpen 

nog beter waar te maken. Inzet op het gebied van andere dier gerelateerde diensten staan 

ook op de agenda.  

 

Wij zijn enorm blij met onze trouwe leden en alle nieuwe leden of terug gekeerde leden, 

hierbij willen wij iedereen dan ook hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen en 

de steun die wij mogen ontvangen.  

Alle financiële steun wordt volledig gebruikt om dieren te helpen. 

Onze Vereniging bestaat alleen maar uit vrijwilligers, het bestuur, de centrale en de 

ambulance.  

 

Wij hopen ons vrijwilligers team steeds verder uit te breiden want zonder hun kunnen wij 

niets.  

1.  Verslag van het bestuur 

 

 

Na onze herstart zijn reeds veel situaties overwonnen en projecten opnieuw opgepakt, het 

huidige bestuur heeft ook nieuwe inbreng gekregen en werkt goed samen om stabiliteit te 

behouden. De leden van Vereniging Dierenambulance Rotterdam geven aan dat de herstart 

een succes is en weten ons steeds beter weer te vinden. Na het verzoek van herstart tijdens 

de Algemene Ledenvergadering in 2016 en het realiseren hiervan in 2017 werken wij er 

constant keihard aan om alle vrijwilligers, waarop wij kunnen bouwen, weer een mooie eigen 

thuis basis te geven die ze verdienen. Het repareren, opknappen en onderhouden van ons 

pand is in volle gang, dit blijft van essentieel belang. Verdere uitbreiding van ambulances 

staat op de agenda. Op deze manier kunnen wij onze leden een stabiele dierenambulance 

service bieden. 
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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 steeds door middel van een telefoontje, wij 

hopen een nieuw centraal meldsysteem op te kunnen zetten wat is gekoppeld aan het 

Navigatie systeem van TomTom in de ambulance zelf. Ook zoeken wij naar een aan en 

afmeld systeem zoals bijvoorbeeld door middel van een tablet in de ambulance(s) en 

meldkamer. Het huidige losse gedoneerde TomTom systeem in de ambulance is door oud 

bestuurslid René Roest 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 opnieuw 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. In het verdrietige geval dat het 

dierenarts bezoek eindigt in het euthanaseren van het dier wordt het dier als service naar 

het crematorium vervoerd.  

 

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. 

Op dit moment worden voor deze ritten nog een kleine bijdrage gevraagd 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 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.  

Wij hopen in de toekomst steun vanuit de gemeente Rotterdam te krijgen zodat er geen 

enkele bijdrage meer in rekening gebracht hoeft te worden. Donaties of extra steun mogen 

natuurlijk altijd gegeven worden, alle financiële middelen worden gebruikt ten behoeve van 

de diertjes. 

 

 

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. 

De opslag aan de Korperweg wordt gebruikt om de kadavers af te voeren, de vriezer ruimte. 

Deze gemeente activiteiten hopen wij uit te breiden met gemeente meldingen van dode vogels 

en andere dieren in en rondom Rotterdam, op deze wijze hopen wij 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, de 
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speciale beschikbare ruimte aldaar hebben wij niet langer nodig gehad omdat na intrek in 

ons pand op de Korperweg wij weer gebruik kunnen maken van de koeling en vriezer op ons 

terrein. De samenwerking met Majesta / HCR 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 enkele vergoeding. 

2.  Toekomst 

 

 

Na de terugkeer in ons pand aan de Korperweg hebben wij nog veel plannen te realiseren. 

Het herstellen van de schade en het oplossen van achterstallig onderhoud aan het pand en 

het terrein is aangepakt. Na reparatie van de kenneldeuren en de donatie van katten kennels 

door Stichting Dierenlot, hebben wij een 24 uurs opvang (2 honden & 6 katten) in Rotterdam.  

Wij hopen in de toekomst meer ambulances aan te kunnen schaffen en een samenwerking te 

realiseren met omliggende bedrijven. Wij verwachten dan ook om meer ambulances in te 

kunnen gaan zetten en meer diensten aan te kunnen bieden aan de gemeente Rotterdam. 

Uitbreiding van ons vrijwilligers team is zeer gewenst en daar zijn we mee aan de slag.  

Bij een beter financieel plaatje hopen wij meer dieren te kunnen helpen en willen wij meer 

realiseren om onze vrijwilligers gemotiveerd te houden. Kerstpakketten worden sowieso ieder 

jaar voor onze vrijwilligers aangeschaft en cursussen kunnen worden gevolgd via Stichting 

Dierenlot en intern. Wij hopen om weer een cursus E.H.B.O. voor dieren te kunnen geven en 

zijn op zoek naar een lieve dierenarts die ons daarmee wil helpen.  

 

2.2  Activiteiten 

 

Wij zullen onze huidige activiteiten en 24 uurs opvang voortzetten en plannen maken om het 

vrijwilligers team en ambulances uit te breiden met het doel meer diensten voor de gemeente 

Rotterdam aan te bieden en meer mensen te bereiken en service te bieden in en rondom 

Rotterdam.  

 

Ons doel voor deze activiteiten is om in de toekomst nieuwe en betere afspraken te maken 

met spoed dieren artsen / klinieken en ook met de gemeente Rotterdam, in verband met 

eventueel aangepaste tarieven en subsidies. 

Op deze manier kunnen we de opgevangen zwerfdieren en dieren zonder eigenaar, met wat 

steun vanuit dierenartsen / klinieken en vanuit de gemeente Rotterdam, waar de dieren 

worden aangetroffen en opgehaald door onze ambulance, in ieder geval veel beter alle hulp 

bieden die nodig is. 

  

 

Onze samenwerking met het Dierencrematorium voortzetten en evalueren / verbeteren waar 

nodig, indien mogelijk zelfs meer diensten aan kunnen bieden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



9 

  
     

 

3.  Organisatie 

 

Vereniging Dierenambulance Rotterdam – DAR 

KvK nummer  - 40341165 

ANBI    -  ANBI keurmerk 

Lid van   - FB, Twitter en Instagram 

Voorzitter  - Heer Jan Bungenaar 

Penningmeester - Heer René Disco 

Bestuurslid  - Vacant, begin 2019 : Heer Aad Gelderblom. 

Bestuurslid  - Mevrouw Joke Stuik 

Bestuurslid  - Mevrouw Joke Bungenaar 

Secretaris  - Mevrouw Esther van der Sluys 

2
e

 Secretaris  - Vacant, halverwege 2019 : Mevrouw Joyce de Jong 

 

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 

Vacant Bestuurslid  - Jan Bungenaar bij afwezigheid informeren, taken 

    Overnemen na overleg, personeelszaken en klachten 

Joke Stuik   - Meldkamer, opleiding centralisten en planning 

Joke Bungenaar  - Ritten registratie, Kleding en medewerkers, 

    - collectebussen en rechterhand penningmeester 

Esther van der Sluys  - Administratie, Social media 

Vacant  Secretaris   - Administratie, registratie opgevangen dieren en PR 

 

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 nogmaals onze dank en trots uiten aan en voor deze lieve 

kanjers.  

 

4.  Jaarrekening 

 

De jaarrekening van 2019 is reeds gepubliceerd op onze website. 

 

 


