
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.  
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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  

Penningmeester - Heer René Disco  

Bestuurslid - Heer Aad Gelderblom.  

Bestuurslid - Mevrouw Joke Stuik  

Bestuurslid - Mevrouw Joke Bungenaar  

Secretaris -  Mevrouw Joyce de Jong 

2e Secretaris – Heer Leo van den End 

 

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  

Aad Gelderblom- personeelszaken en klachten  

Joke Stuik - Meldkamer, opleiding centralisten en planning  

Joke Bungenaar - Ritten registratie, Kleding en medewerkers,  

- collectebussen en rechterhand penningmeester  

Joyce de Jong - Administratie, registratie opgevangen dieren en PR  

Leo van den End- Notulen 

 

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 2020 is reeds gepubliceerd op onze website. 


