
 

 - 1 - 

 

 

Jaarverslag 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting vrienden van MeerZoo 

Steenwijkerweg 15 

8316RG, Marknesse 

Opgericht december 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Marknesse, 01 januari 2019 



 

 - 2 - 

 

Inhoudsopgave 
 

 

Onderwerp  Pagina 

  

Inleiding 3 

  

01. Algemeen  3 

  

02. Donateurs 3 

  

03. Interne organisatie 3 

  

04. Samenstelling van het bestuur  3 

  

05. Vrijwilligers  4 

  

06. Overige activiteiten  4 

  

07. Contracten met de gemeenten  4 

  

08. Beleidsplan  4 

  

09. Publiek Relations  4 

  

10. Administratie  5 

  

11. Resultatenrekening 2018 6 

  

12. Begroting 7 - 8 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 3 - 

 

Inleiding 
 

Stichting vrienden van MeerZoo is in december 2013 opgericht. 2018 is het vijfde volle jaar. 

De opvang van opvang van verwaarloosde bijzondere (huis)dieren en het beheer van het park 

MeerZoo zijn de belangrijkste taken. 

 

01. Algemeen 

In heel 2018 is er, door binnenkomst van sponsorgelden, grote veranderingen gaande in de 

infrastructuur van de verblijven gaande (zal ook in 2019 doorlopen) Er zijn verschillende 

nieuwe verblijven gebouwd voor o.a. neusberen, wasberen, nertsen en wasbeerhonden. Alle 

verblijven zijn verhoogd tot 260 cm a 300 cm. Dit geeft voor de dieren meer mogelijkheden 

op natuurlijk gedrag. Ook zijn er investeringen gedaan voor enkele terrariums voor de opvang 

van reptielen. Deze zijn gesponsord door diverse sponsoren. Intern zijn er extra veranderingen 

d.m.v. het verbouwen en het inrichten van de zolder met volières. 

Dit jaar is er ook twee keer een vergunning afgegeven door het ministerie voor het opvangen 

van diverse invasieve soorten. Hiermee zijn wij de enigste in Nederland die deze vergunning 

in zijn bezit heeft. 

 

02. Donateurs 

In 2018 heeft MeerZoo enkele nieuwe sponsoren weten aan te trekken, naast de bestaande 

sponsoren die we hebben voor levering van diverse producten zoals; zaagsel, brood, groente 

en fruit. Diverse kleine financiële sponsors hebben zich gemeld en een bijdrage geleverd. Het 

voer werd voor 2018 ook door een sponsor geleverd. Deze voer sponsor wordt per jaar 

bekeken of er en hoeveel er gesponsord wordt.  

 

03. Interne organisatie 

Onze organisatie bestaat uit een klein maar hecht team: 

- Bestuur; 

- Personeel (beschikbaar gesteld door een sponsor) 

- Vrijwilligers; 

- Stagiaires. 

- Deelnemers van Zorgboerderij Reemzorg 

 

Zowel de mensen uit het (meewerkend) bestuur, personeel, vrijwilligers, deelnemers 

Zorgboerderij  en stagiaires zijn multifunctioneel en functioneren binnen hun eigen kunnen en 

mogelijkheden. De organisatie kan diensten draaien zoals: 

- Verzorging; 

- Voeren; 

- Schoonhouden park; 

- Onderhoud gebouwen en verblijven; 

- Chauffeur. 

 

04. Samenstelling van het bestuur 
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Het bestuur bestaat per 31-12-2018 uit de volgende personen: 

Dhr. J van het Meer, voorzitter/ Penningmeester; 

Mevr M. Krol-van het Meer, Secretaris; 

Dhr T Ruiter, algemeen bestuurslid en ondersteuning.  

Mw S Kurvink Pr en overige diensten. 

 

05. Vrijwilligers, zorgdeelnemers en stagiaires 

Zonder enthousiaste, hardwerkende vrijwilligers, zorgdeelnemers en stagiaires kan de 

stichting niet het werk doen waarvoor ze is opgericht. De verzorging van de dieren, het 

schoonhouden van de verblijven, het onderhoud van het park en het transporteren van de 

opvang 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 goede samenwerking met de 

Zorgboerderij. Reemzorg is een zorgboerderij waarbij personen met een hulpvraag actief zijn 

om mee te helpen met de verzorging van de dieren. Afhankelijk van leeftijd en vermogen 

werken zijn onder begeleiding van gediplomeerde medewerkers uit de zorg. 

 

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 opendagen waren een succes en hebben 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 de opvang van dieren. Concreet is hierbij een contract 

opgesteld met de gemeente Emmeloord, deze ligt ter ondertekening bij de gemeente. Helaas is 

dit 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 communicatie-

uitingen zodat wij een breder en groter publiek kunnen bereiken. In 2018 is de website weer 
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helemaal nagelopen en geüpdatet. Ook de folder is aangepast. De folders zijn uitgedeeld op de 

diverse evenementen waaraan werd mee gedaan. Ook wordt er personeel ingezet voor Pr 

activiteiten vanuit onze zorgboerderij. 

 

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 2018 

 

Jaaroverzicht  Jan vh Meer 

Periode 1 januari 2018  tot  31 december 2018 

     Inkomsten   Uitgaven   Resultaat  

1 Vrijwilligers  €                  -     €            250,00   €            250,00- 

2 Subsidie    €                  -     €                  -     €                  -    

3 Kantoor  €                  -     €                  -     €                  -    

4 Reiskosten    €                  -     €                  -     €                  -    

5 Vergaderkosten  €                  -     €                  -     €                  -    

6 Stichtingskosten    €                  -     €                  -     €                  -    

7 Diversen  €                  -     €            254,00   €            254,00- 

8 Bankkosten    €                  -     €            120,34   €            120,34- 

9 Sponsoring  €         6.774,50   €                  -     €         6.774,50  

10 Verzekerimg    €                  -     €            192,36   €            192,36- 

11 Aankoop verblijven  €                  -     €         9.322,52   €         9.322,52- 

12 0    €                  -     €                  -     €                  -    

  Totaal    €       6.774,50   €       9.889,22   €       3.364,72- 

  Verantwoording         

Saldo vorig seizoen  €       8.550,38  

  Inkomsten    €         6.774,50      

Uitgaven  €         9.889,22  

  Resultaat         €         3.364,72- 

In kas        €       5.185,66  

            

Overzicht gelden 

  Spaarrekening 0      €                  -    

Betaalrekening 0  €         5.185,66  

  Kasgeld        €                  -    

Totaal gelden        €       5.185,66  

            

Opgemaakt d.d. 09 januari 2019 De penningmeester: Jan vh Mer 

 

 

 

Ondertekening voorzitter. J van het Meer 
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12. Begroting 

Begroting Stichting Vrienden van MeerZoo 2019 en 2019-2024 

Begroting: 

De begroting voor Stichting Vrienden van MeerZoo is gebaseerd op een periode van vijf jaar. Dit 
om alle doelen van de relatief kleinschalige stichting in een realistisch tijdsbestek te kunnen 
weergeven. In de begroting zijn de te verwachten kostenposten opgenomen, de begrootte 
bedragen, de frequentie van deze bedragen en de gewenste financieringsvorm. 

Doelen: 

De belangrijkste doelen van Stichting Vrienden van MeerZoo voor de komend vijf jaar zijn; 

• het verduurzamen van de opvanglocatie van Stichting vrienden van MeerZoo. Dit om toekomstige 

onderhoudskosten zoveel mogelijk te beperken. 

• Het realiseren van een aantal verblijven voor diersoorten die momenteel opvang nodig hebben. 

• Het draaiende houden van de opvang door middel van het behouden en aantrekken van de juiste 

vrijwilligers en het behouden van vaste sponsoren voor het voer. 

 

 

Begroting 2019 en 2019-2024/ 

kostenpost 
5 

jaarlijkse 

begroting 

Jaarlijkse 

kosten 

Frequentie financieringsvorm 

Realisatie Ibis verblijf € 
10.100,00 

 
Eenmalig Fondsenwerving 

Realisatie beverratten verblijf € 4.000,00 
 

Eenmalig Fondsenwerving 

Renovatie Nandu verblijf € 3.000,00 
 

Eenmalig Fondsenwerving 

Voer 
 

€ 
5.000,00 

Jaarlijks Vaste sponsor 

Vrijwilligerskosten 
 

€ 250,00 Jaarlijks Uit kas 

Verduurzaming € 5.000,00 
 

Eenmalig Fondsenwerving 

Bankkosten 
 

€ 120,00 Jaarlijks Uit kas 

vervanging twee volières € 5.500,00 
 

Eenmalig Fondsenwerving 
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bouw en inrichting quarantaine ruimte 
terrarium dieren 

€ 1.000,00 
 

Eenmalig Fondsenwerving 

stroom, palletkachelkorrels 
 

€ 
1.500,00 

Jaarlijks Vaste sponsor 

onderhoud gebouwen € 6.000,00 
 

Eenmalig Fondsenwerving 

transport dieren 
 

€ 500,00 Jaarlijks Vaste sponsor 

onderhoud verblijven 
 

€ 500,00 Jaarlijks Fondsenwerving 

Totaal € 34.600 € 7.870 
  

 


