Jaarverslag 2016

Stichting vrienden van MeerZoo
Steenwijkerweg 15
8316RG, Marknesse
Opgericht december 2013

Marknesse, 01 januari 2017
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Inleiding
Stichting vrienden van MeerZoo is in december 2013 opgericht. 2016 is het derde volle jaar.
Het beheer van het park MeerZoo is één van de belangrijkste onderdelen en daarnaast is ook
thuis bieden aan verwaarloosde bijzondere huisdieren een belangrijke taak.
01. Algemeen
In 2016 zijn er geen grote veranderingen geweest in het park. Er zijn twee grote volières
gesponsord door St. Dierenlot voor het thuis bieden aan afgestane vogels. Intern zijn er wel
veranderingen d.m.v. het verbouwen en het inrichten van de zolder met volières. Het binnen
halen van gelden voor verwarming van de zolder etage is niet gelukt. Wel hebben we een
andere ruimte verwarmd voor de koudbloedige dieren. Voor de verwarming van deze ruimte
maken we gebruik van de door hem aangeschafte kachel van de pandeigenaar. Dit jaar zijn er
enkele uitheemse vogels binnen gebracht en diverse uitheemse reptielen.
.
02. Donateurs
In 2016 heeft MeerZoo geen nieuwe sponsoren weten aan te trekken, naast de bestaande
sponsoren die we hebben voor levering van diverse producten zoals; zaagsel, brood, groente
en fruit. Een grotere financiële sponsors hebben zich gemeld en een bijdrage geleverd. Het
voer werd voor 2016 ook door een sponsor geleverd. Deze voer sponsor wordt per jaar per
jaar bekeken of er en hoeveel er gesponsord wordt.
03. Interne organisatie
Onze organisatie bestaat uit een klein maar hecht team:
- Bestuur;
- Vrijwilligers;
- Stagiaires.
Zowel de mensen uit het (meewerkend) bestuur, vrijwilligers en stagiaires zijn
multifunctioneel. Zij kunnen diensten draaien zoals:
- Verzorging;
- Voeren;
- Schoonhouden park;
- Onderhoud gebouwen en verblijven;
- Chauffeur.
04. Samenstelling van het bestuur
Het bestuur bestaat per 31-12-2016 uit de volgende personen:
- Dhr. J van het Meer, voorzitter/ Penningmeester;
- Mevr L. Landman, Secretaris;
- Dhr T Ruiter, algemeen bestuurslid en ondersteuning.
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05. Vrijwilligers en stagiaires
Zonder enthousiaste, hardwerkende vrijwilligers en stagiaires kan de stichting niet het werk
doen waarvoor ze is opgericht. De verzorging van de dieren, het schoonhouden van de
verblijven, de onderhoud van het park en het transporteren van de afstands dieren, daar zijn
mensen voor nodig die zich geheel belangeloos en uit liefde voor het dier willen inzetten.
Als bestuur zijn we er erg blij mee, dat we een hecht, met stagiaires wisselend, groepje
mensen hebben die zich daarvoor inzetten. Ook is er een samenwerking met Reemzorg.nl.
Reemzorg is een zorgboerderij waarbij personen met een hulpvraag actief zijn om mee te
helpen met de verzorging van de dieren.
06. Overige activiteiten
MeerZoo moet proberen naast de kerntaak ook andere, ondersteunende activiteiten in stand te
houden en nieuwe te ontwikkelen, teneinde nog meer financiën voor het park te
verwezenlijken. Daarnaast zijn er ook promotionele aspecten aan die bezigheden verbonden.
Wat hebben we het afgelopen jaar allemaal gedaan?:
- Stichting vrienden van MeerZoo heeft actief deelgenomen op diverse markten in de regio;
- Stichting vrienden van MeerZoo op enkele scholen en buurthuizen voorlichting gegeven
betreffende de werkwijze van de stichting;
- Stichting vrienden van MeerZoo op enkele dierenevenementen promotie gedaan voor de
Stichting;
- De opendag was een succes en heeft enkele donaties van materialen opgeleverd.
07. Contracten met de gemeenten
De Stichting vrienden van MeerZoo heeft met twee gemeenten contacten gehad met
betrekking tot financiële steun voor het thuis bieden aan afstandsdieren. Concreet is hierbij
een contract opgesteld met de gemeente Emmeloord, deze ligt ter ondertekening bij de
gemeente. Helaas is deze op de lange baan geschoven.
08. Beleidsplan
Staat online op de website:
http://www.vriendenvanmeerzoo.nl/index.php/informatie/beleidsplan
09. Public Relations
Onze nieuwe website is online gezet in december 2013, er waren direct al diverse bezoekers
op de site. Facebook is ook een onderdeel geworden van onze dagelijkse communicatieuitingen zodat wij een breder en groter publiek kunnen bereiken. Er is een nieuwe folder
gemaakt speciaal voor de afstandsdieren. De folders zijn uitgedeeld op de diverse
evenementen waaraan werd mee gedaan.
10. Administratie
De administraties wordt gedaan op de in bruikleen zijnde computer van MeerZoo. Het is niet
doenlijk om een nieuwe computer aan te schaffen. Dit is te kostbaar.
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11. Resultatenrekening 2016

St vrienden van
meerzoo 2016

Jaaroverzicht
Periode 1 januari 2016 tot 31 december 2016

Sponsoring

Inkomsten
€
€
1.885,13
€
€
€
€
€
60,00

Uitgaven
€
2.285,00
€
€
€
200,64
€
1.065,00
€
127,75
€
-

Totaal

€
1.945,13

€
1.393,39

Vrijwilligers
Subsidie
Kantoor
Stichtingskosten
Diversen
Bankkosten

Verantwoording
Saldo vorig seizoen

€

2.285,00-

€

1.885,13

€

-

€

200,64-

€

1.065,00-

€

127,75-

€

60,00

€

1.733,26-

€

8.144,20

€
€

1.733,266.410,94

€
€
€
€

6.410,94
6.410,94

€
1.945,13
€
1.393,39

Inkomsten
Uitgaven
Resultaat
In kas
Overzicht gelden
Spaarrekening
Betaalrekening
Kasgeld
Totaal gelden

Resultaat

0
0

Ondertekening voorzitter. J van het Meer
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