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ALGEMEEN VOORWOORD 

Met veel plezier bieden wij u het jaarverslag 2021 van de Federatie Dierenambulances 

Nederland (FDN) aan. 

De Federatie Dierenambulances Nederland is opgericht d.d. 23 september 1993. 

Doelstelling 

De FDN heeft ten doel:  

a. het welzijn van dieren te bevorderen;  

b. het ondersteunen van de leden bij het bereiken van de gemeenschappelijke doelstelling. 

 

Inleiding 

Opvallende gebeurtenissen van dit jaar zijn de watersnoodramp in Limburg, bestuurswijzigingen 

en de vogelgriep. Deze hebben de nodige impact gehad. 

Verder kijkt het bestuur terug op een zeer waardevolle Algemene ledenvergadering (ALV). 

En ook dit jaar heeft Covid-19 de FDN in haar greep gehouden. Veel bijeenkomsten en 

activiteiten zijn afgelast of uitgesteld.  

 

Bestuurssamenstelling 

Het bestuur bestond aan het begin van het verslagjaar uit de volgende personen: 

• Mevrouw M. de Jong (Margje), voorzitter 

• De heer P.H. Willemse (Piet), penningmeester 

• Mevrouw Drs. M.H. van Kommer (Marga), algemeen bestuurslid 

• De heer Y.R. Schat (Ype), algemeen bestuurslid.  

 

Gedurende het verslagjaar hebben zich de volgende wijzigingen voorgedaan: 

• 10-02-2021 De heer N.N.C.T. Hof (Trizin) toegetreden als secretaris 

                   Op 11-02-2021 benoemd door de ALV 

• 13-05-2021 Margje de Jong afgetreden als bestuurslid 

• 13-05-2021 Ype Schat afgetreden als bestuurslid 

• 14-05-2021 Trizin Hof benoemd als voorzitter 

• 06-10-2021 Mevrouw C. Peters (Chantal) toegetreden als algemeen bestuurslid 

                   Op 13-11-2021 benoemd door de ALV. 
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Aan het einde van het verslagjaar bestond het bestuur uit: 

• Trizin Hof, voorzitter (dierenwelzijn, ledencontact, kwaliteitsprojecten, zoönosen, 

meerjarenbeleidsplan en politieke beïnvloeding) 

• Piet Willemse, penningmeester (financiële zaken en ledenarchief) 

• Marga van Kommer, algemeen bestuurslid (samenwerkingsprojecten, nieuwsbrief en 

contact Dierenbescherming) 

• Chantal Peters, algemeen bestuurslid (PR, sociale media, website en fondsenwerving). 

 

Bestuur ondersteunende leden zijn: 

• Nicolette Rotteveel (website en lay-out nieuwsbrief) 

• André van der Rassel (adviseur deskundigheidsbevordering en project DiVR) 

• Rob Hopmans (project RWS/DiVR) 

• Maurice Molthoff (project DiVR). 

 

Financiële situatie 

De Federatie Dierenambulances Nederland is financieel gezond. 

Het jaar 2021 is afgesloten met een positief saldo. 

 

Dankwoord 

Het bestuur dankt alle trainers die ambassadeur zijn voor het hele RWS-project voor hun inzet. 

Ook gaat onze dank uit naar Nicolette Rotteveel, André van der Rassel, Rob Hopmans en 

Maurice Molthoff, die het bestuur ondersteunen. 

En niet te vergeten de leden van de werkgroep meerjarenbeleid 2022-2027. 

Het bestuur wenst u veel plezier met het lezen van dit jaarverslag en kennis te nemen van al 

onze activiteiten het afgelopen jaar. 

 

Dalen, 10 maart 2022 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van de FDN op 10 maart 2022. 

Aldus goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering op 14 mei 2022. 
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Algemene zaken 

 

Bestuur 

De FDN is voor informatie, vragen en eventuele klachten bereikbaar via de email en de 

website. 

Er is een klachtenprocedure vastgesteld. Met een zekere regelmaat ontvangt de FDN 

klachten die betrekking hebben op het functioneren van één van de bij de Federatie 

aangesloten leden. Het bestuur hecht veel waarde aan een zorgvuldige 

klachtenafhandeling, maar ziet voor haar geen rol weggelegd bij de afhandeling van 

klachten die primair gaan over het functioneren van een dierenambulance organisatie. 

Het bestuur gaat ervan uit, dat de meeste leden een klachtenprocedure hebben 

vastgesteld; niettemin heeft het bestuur via de website en nieuwsbrief een aantal 

handreikingen gedaan. 

Het bestuur is dit jaar 8 keer fysiek en 5 keer digitaal  bijeengekomen. 

Leden 

De ontwikkelingen van de coronacrisis waren dusdanig, dat het bestuur het niet 

verantwoord vond om mensen uit het hele land in een relatief kleine ruimte te laten 

vergaderen. Vandaar dat de Algemene Ledenvergadering in mei digitaal is gehouden; 

in november was het weer mogelijk om fysiek bijeen te komen. 

 

In de digitale ALV d.d. 24 juni van dit jaar is er gevraagd of er behoefte is aan, zoals 

vroeger gebruikelijk was, twee vergaderingen per jaar. Er blijkt geen behoefte te zijn 

aan een extra vergadermoment, maar wel een andere vorm om elkaar beter te leren 

kennen en gezamenlijk te bouwen aan een complete hulpverlening. 

Het bestuur kijkt terug op een zeer constructieve ALV d.d. 13 november in een prettige 

sfeer en in verbinding met elkaar. In een mooie ambiance met een goed verzorgde 

lunch en lekkere versnaperingen hebben de aanwezige leden in vier gespreksrondes 

kunnen discussiëren over een aantal onderwerpen. De bevindingen zullen worden 

uitgewerkt en met de leden worden gedeeld. 
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Na een lange coronastop is het bestuur weer begonnen aan het rondje door Nederland 

om de leden te bezoeken. Het doel van dit bezoek is (indien van toepassing) 

kennismaking, uitwisselen van informatie en zo nodig ondersteuning bieden. Ruim 

tevoren wordt het bezoek via de mail of telefonisch aangekondigd.  

De bezoeken zijn over het algemeen plezierig en veel informatie wordt uitgewisseld. 

De bevindingen van het bezoek worden nadien per brief gedeeld. Voldoen aan de 

kwaliteitseisen van de FDN en de ANBI-status zijn verplichte items. 

 

De Algemene Ledenvergadering heeft ingestemd met het lidmaatschap van Vereniging 

Dierenambulance Groningen.  

 

Stichting Centrum voor Dierenhulpverlening (Gouda) heeft het bestuur benaderd voor 

ondersteuning en advies naar aanleiding van de zorgelijke financiële en 

organisatorische situatie. Samen met het bestuur van deze organisatie hebben een 

bestuurslid van de FDN en de adviseur deskundigheidsbevordering grote en vruchtbare 

stappen gezet. 

 

Het lidmaatschap van Dierenambulance Nijkerk is per 31 december 2021 door het 

bestuur beëindigd vanwege frequente obstructie van de betaling van de contributie. 

 

Informatievoorziening 

De website bestaat uit een openbaar gedeelte, dat toegankelijk is voor iedereen. Voor 

de aangesloten Dierenambulances staan op de gesloten pagina alle relevante 

informatie en blauwdrukken overzichtelijk gerangschikt. Een gebruikersnaam en 

wachtwoord zijn hiervoor nodig. 

Na lange tijd op zoek te zijn geweest naar een webmaster die affiniteit heeft met het 

inrichten en onderhouden van websites, is Chantal Peters door de ALV benoemd als 

bestuurslid en heeft inmiddels onder andere deze taak, samen met Nicolette Rotteveel, 

op zich genomen.  
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Sinds 2014 is de nieuwsbrief een vast medium met als doel om te communiceren met 

de leden. Dit kan zowel in informatieve als ook in vragende zin, waarbij om een actie 

wordt gevraagd.  

Dit jaar is de nieuwsbrief in maart, juni, september en december toegezonden aan het 

door de leden opgegeven emailadressen, alsmede ook naar onze relaties. 

 

WBTR 

Sinds 1 januari 2013 geldt de Wet bestuur en toezicht voor N.V.’s en B.V.’s.  

Met deze wet werd (o.a.) de mogelijkheid vastgelegd dat een bestuur bestaat uit 

uitvoerende bestuurders en niet-uitvoerende (toezichthoudende) bestuurders.  

Daarnaast bevatte deze wet regels over meervoudig stemrecht, tegenstrijdig belang bij 

bestuurders en commissarissen en een verplichte statutaire regeling voor belet en 

ontstentenis. Deze regelingen bestonden niet voor andere rechtspersonen, zoals de 

stichting en de vereniging. 

Met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen worden deze regels ook van 

toepassing verklaard op de andere rechtspersonen, namelijk de stichting, vereniging, 

onderlinge waarborgmaatschappij en coöperaties.  

Het wetsvoorstel WBTR is op 28 januari 2020 door de Tweede Kamer aangenomen.  

Op 10 november 2020 heeft ook de Eerste Kamer dit wetsvoorstel aangenomen.  

De wet is per 1 juli 2021 in werking getreden.  

De wet zal 5 jaar na inwerkingtreding worden geëvalueerd. 

Financieel voordeel leden 

Ford Nederland is ook dit jaar weer een relatie aangegaan met de FDN. Dat betekent, 

dat voor alle leden van de FDN bij alle officiële Ford dealers in Nederland bij de 

aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen een korting 20-24% geldt. 

Mercedes-Benz geeft dit jaar een korting van 22% op bestelwagens van de typen Citan, 

Vito en Sprinter. 
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Projecten 

 

Meerjarenbeleidsplan 

De werkgroep meerjarenbeleidsplan, bestaande uit een aantal leden en een 

bestuurslid, is een paar maal bijeen geweest. Na een energieke start waarin door de 

werkgroep waardevolle input op tafel is gekomen, heeft corona roet gegooid in de 

verdere voortgang. 

Op de ALV van 13 november hebben de aanwezige leden in vier gespreksrondes 

kunnen discussiëren over een aantal onderwerpen. De bevindingen worden verder 

uitgewerkt en met de werkgroep gedeeld. 

 

 

 

Samenwerkingsproject Rijkswaterstaat 

Het doel van de samenwerking met RWS is om Dierenambulances op een veilige en 

uniforme wijze te kunnen laten werken op het (hoofd)wegennet in geval van incidenten 

met dieren. 

Per Veiligheidsregio (VR) zijn er 2 trainers opgeleid door RWS middels de vernieuwde 

train-de-trainer opleiding. Deze 2 trainers gaan de medewerkers van alle 

Dierenambulances in de aan hun toegewezen VR(s) trainen en maken dus geen 

onderscheid DB/FDN/vrije rijder.  

 

Na een prettig en constructief overleg van de trainers op 24 augustus, waarbij zij 

feedback konden geven over de elearning en entreetoets, kan eindelijk na anderhalf 

jaar corona van start worden gegaan met het nieuwe beleid. De trainers zijn de 

ambassadeurs van hun hun rayon en weten wat ze moeten doen. 
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De trainers verzorgen de praktijkopleiding voor de medewerkers DA die de elearning 

positief hebben afgerond en gemotiveerd zijn om een goede en professionele 

(dieren)hulpverlener op de snelweg te worden. De trainer is verantwoordelijk voor het 

overdragen van kennis op het gebied van de geldende protocollen, maar ook voor het 

creëren van bewustwording over de risico’s van het werken op de snelweg en de 

noodzaak tot veilig werken voor alle betrokkenen. Het enthousiasmeren van de 

medewerkers is eveneens een belangrijke taak, zodat de aangeboden kennis en 

vaardigheden ook beklijven.  

Na de elearning, opstaptoets en praktijktraining met positief resultaat te hebben 

doorlopen, zal de medewerker een door de trainer getekende trainingsverklaring 

ontvangen. 

Echter blijft de coördinator/het bestuur van de betreffende Dierenambulance ten alle 

tijden eindverantwoordelijke voor het bekwaam maken en houden van de medewerker!! 

De medewerker is en blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn/haar eigen 

handelen!! 

Door steeds een aantal nieuwe DA’s te laten participeren in dit programma worden de 

blinde vlekken in Nederland stapsgewijs weg genomen. 

Viermaal per jaar is een bestuurslid aanwezig bij het Platform Incident Management, 

een overleg met alle hulpverleners bij incidenten op de A en N wegen, onder 

voorzitterschap van Rijkswaterstaat, de beheerder van het hoofdwegennet. 

Chippen van katten 

De FDN heeft de petitie van de Dierenbescherming vorig jaar medeondertekend om het 

chippen van katten verplicht te maken. Op 1 juli is deze petitie, die 57.156 

handtekeningen heeft opgehaald, digitaal aangeboden aan de voorzitter van de Tweede 

Kamercommissie Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. De vraag aan de partijen in de 

tweede kamer was om deze chip- en registratieplicht in hun verkiezingsprogramma’s op 

te nemen volgend jaar. 

De minister ging echter niet over tot het invoeren van deze landelijke chipplicht. Wel 

komen er eerst pilots in Amsterdam en Alphen aan den Rijn. 
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Vuurwerkcampagne 

Dierenambulance Amsterdam heeft een landelijke campagne tegen vuurwerk opgezet 

vanwege de enorme gevolgen van vuurwerk voor dierenwelzijn. 

Deze actie is via de website en nieuwsbrief naar de leden verspreid. 

 

 

 

 

 

Dierenhulp in de Veiligheidregio’s (DiVR) 

Alweer geruime tijd geleden werd de noodzaak gevoeld om de kwaliteit van 

hulpverlening door de Dierenambulances tijdens grootschalige incidenten en 

crisissituaties op een hoger plan te brengen.  

Tijdens een grootschalig incident of crisis ligt de verantwoordelijkheid voor de 

coördinatie van de hulpverlening bij de Veiligheidsregio. In Nederland zijn er 25 

veiligheidsregio’s, waarin de hulpverleningsdiensten zoals de brandweer, politie, 

ambulancedienst en de bevolkingszorg van de gemeenten met elkaar samenwerken. 

Niet zozeer de inhoudelijke hulpverlening door deze organisaties verandert bij een 

crisis, maar wel zijn er dan duidelijke afspraken over sturing en coördinatie.  

Tijdens zo’n grootschalige inzet wordt de Dierenambulance onder verantwoordelijkheid 

van een leidinggevende van de afdeling Bevolkingszorg ingezet.  

Daarom is de FDN bezig met het kwaliteitsproject “Dierenhulp in de Veiligheidsregio in 

geval van grootschalige  incidenten’’. 
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Het is een uitdaging om ca. 25 regio’s deel te laten uitmaken van een 

overheidsorganisatie. Het gaat om harmonisering, uniformiteit, competenties etc. in 

opgeschaalde vorm.  

Een schone uitdaging om verdere professionalisering in de praktijk te brengen. De 

procesgang van wet- en regelgeving betekent niet alleen maar praten, maar gewoon 

door praktische opzet en door pilots zaken te laten zien.  

De VR’s Utrecht, Kennemerland, Gelderland Midden, Gelderland Zuid, Limburg en 

Drenthe zijn geselecteerd.  

Het project DIVR heeft als doel om medewerkers van de Dierenambulance te trainen in 

de te volgen procedures. Per VR is er een coördinator beschikbaar die hier de 

schouders onder zet.  

Een adviseur deskundigheidsbevordering is lid van de projectgroep. 

Er zijn gesprekken geweest met een aantal contactpersonen Bevolkingszorg, maar 

vanaf maart heeft ook dit project stilgelegen. 

 

De expo Rampenbestrijding, Incidentmanagement & Crisisbeheersing (eRIC) is 

verplaatst naar mei 2022. 
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Watersnoodramp Limburg 

De watersnoodramp in Limburg was een ramp voor zowel mensen als dieren. Vanuit de 

DiVR is meteen contact gezocht met de Veiligheidsregio (VR) en met de SGBO (Staf 

Grootschalig Bijzonder Optreden). Vanuit de VR werd aangegeven, dat er op dat 

moment geen ruimte was voor de inzet van de Dierenambulances. Dit heeft als reden, 

dat DA’s niet getraind zijn om in rampgebieden te opereren en dat daarmee de kans op 

ongelukken erg groot zou zijn.  

 

Als FDN is er achter de schermen hard gewerkt en is er aan de leden gevraagd wat er 

aan materieel en manschappen (vangmiddelen, boten, reddingsvesten, ambulances, 

trailers en opgeleid personeel) klaar staat, indien er zou worden opgeschaald, zodat er 

uitsluitend gecoördineerd het gebied in kon worden gegaan. Er is zorgvuldig gekeken 

welke organisaties er voldoen aan de kwaliteitseisen van de DiVR.  

Vanuit de FDN is er een persbericht uitgegaan, waarin DA’s werden opgeroepen om 

niet zelfstandig te werk te gaan, maar om zich te melden, zodat er uitsluitend 

gecoördineerde hulp zou kunnen worden geboden. We realiseerden ons terdege, dat dit 

tegen ons gevoel ingaat als dierenhulpverleners, omdat we aan het front willen staan, 

echter als FDN hebben we een primaire verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat 

de veiligheid van onze leden op nummer één staat. 

De DA’s van Maastricht en Weert hebben het desalniettemin zwaar gehad, hebben 

fantastisch werk verricht en daardoor vele dieren aan de randen van het rampgebied 

kunnen helpen.  
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Vogelgriep 

De vogelgriep is weer terug in het land. Wellicht is de vogelgriep helemaal niet 

weggeweest. DA’s en leden van de FDN dragen een grote verantwoordelijkheid, 

aangezien zij als dierenhulpverleners als eerste in aanraking komen met verdachte 

vogels.  

Dat zit niet alleen in het herkennen van verdachte vogels, maar vooral in het voorkomen 

van de verspreiding van dit virus. Het vogelgriepvirus is bijzonder besmettelijk en dit 

vraagt de nodige alertheid in de wijze van werken. De overdracht van het virus kan 

plaatsvinden via ontlasting, via de lucht, maar ook via het verenkleed. Het virus 

verspreidt zich heel makkelijk én bij het niet naleven van de protocollen is een 

besmetting met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gegarandeerd.  

 

Het risico bestaat, dat door onzorgvuldig handelen andere vogels worden besmet, maar 

denk hierbij ook aan vogel-/wildopvangcentra. Het risico dat deze centra door 

onzorgvuldig optreden van medewerkers van Dierenambulances worden besmet, is 

reëel. Het gevolg van een besmetting binnen een opvangcentrum kan zijn, dat de 

dieren binnen dit centrum geruimd dienen te worden op last van de NVWA.  

 

De VNG vertrouwt op de professionele wijze van werken van de dierenhulpverlenende 

organisaties, zoals Dierenambulances en opvangcentra, om zo verspreiding van 

vogelgriep tegen te gaan en verwacht dat het geschreven protocol wordt gevolgd. 

 

Stichting Dierkeur 

Stichting Dierkeur is op 31 december 2021 opgeheven. 

De FDN zal de protocollen en het vignet overnemen om ervoor te zorgen dat het 

keurmerk geprolongeerd wordt en dat de kwaliteitseisen blijven bestaan. Het bestuur is 

nu bezig om de vervolgstappen op papier te krijgen. Er zal een andere vorm komen.  
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Federatie Dierenambulances Nederland  

16 

 

 

1. Algemeen 

Anbi 

De FDN, RSIN 8092.71.953, heeft de Anbi status.  

 

 

Resultaat 

Het resultaat over 2021 bedraagt € 6.365 positief. (2020 positief € 13.304). 

Door het coronavirus zijn de activiteiten van de FDN gedurende enkele maanden tot stilstand 

gekomen. Veel geplande FDN-bijeenkomsten konden door de regeringsmaatregelen niet 

gehouden worden. 

De financiële administratie wordt tot op de eurocent nauwkeurig uitgevoerd. 

Alle financiële cijfers in de rapportage zijn volgens de normale regels afgerond op hele 

euro’s. Dit kan tot gevolg hebben dat de optellingen van de afgeronde bedragen in de 

rapportage een minimaal verschil kunnen vertonen met de werkelijke cijfers.  

 

Dalen, 10 maart 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Federatie Dierenambulances Nederland  

17 

 

 

2. Balans per 31 december 2021 

(Na resultaatbestemming) 

 

Activa 

 31 december 2021  31 december 2020 

 € €  € € 

1. Immateriële activa      

Striping Dierenambulance  1.758   2.051 

      

      

2. Vlottende activa      

Nog te ontvangen baten      

Debiteuren      

Voorraden 1.198   1.419  

  1.198   1.419 

      

3. Liquide middelen      

Bank 2.768   10.886  

Spaarbank 45.000   35.000  

  47.768   45.886 

      

      

Totaal activa  50.724   49.356 
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2. Balans per 31 december 2021 

(Na resultaatbestemming) 

 

 Passiva  

 31 december 2021  31 december 2000 

 € €  € € 

4. Eigen vermogen      

Algemene reserve 11.140   8.836  

Saldo rekeningjaar 2.865   2.304  

  14.005   11.140 

      

5. Reserves en fondsen      

Fonds bijzondere activiteiten 10.191   6.691  

Fonds Deskundigheidsbevordering 26.515   26.515  

  36.706   33.206 

      

      

6. Kort vreemd vermogen      

Crediteuren 13   10  

Nog te betalen kosten    297  

Terug te betalen bedragen    5.000  

  13   5.010 

      

Totaal passiva  50.724   49.356 
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3. Resultatenrekening 2021 

 

 2021  2020 

 € €  € € 

      

Contributies 10.867   11.200  

Donaties en Giften 6.455   6.495  

Overige baten 275   297  

Baten  17.597   17.992 

      

Bestuurskosten      

Vergaderingen 1.697   860  

Administratiekosten 596   447  

Vrijwilligersvergoeding 837   1.150  

Bankkosten 142   127  

Representatie    173  

  3.271   2.757 

Activiteitenkosten      

Ledenvergadering 3.107     

Website 574   484  

Afschrijving immateriële activa 293   293  

Ledenbezoek 1.919 

919 

  456  

Project Rijkswaterstaat 93   185  

Project Veiligheidsregio DiVR 704   204  

Project opleidingen 478     

Overige projecten 231   255  

Externe contacten 329   55  

Promotiekosten      

Diversen 233     

  7.961   1.932 

      

Lasten  11.232   4.688 

      

Resultaat voor resultaatbestemming  6.365   13.304 

      

Mutatie bestemmingsreserves  3.500   11.000 

Eigen vermogen  2.865   2.304 
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4. Toelichting op de balans 

 

Activa 

1. Immateriële activa 

Balans 01-01-2021  €  2.051  

Af: Afschrijving 2021  293 - 

Balans per 31-12-2021  €  1.758  

 

De FDN heeft in 2018 het Logo en de Striping van de dierenambulances geregistreerd bij het 

Benelux Merkenbureau. De registratie is voor 10 jaar vastgelegd. 

Tot en met het jaar 2027 wordt per jaar een bedrag van € 293,- afgeschreven.  

 

2. Vlottende activa 

 

Debiteuren 

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Voorraden 

In 2017 heeft de FDN twee soorten veiligheidsjassen c.q.-vesten aangeschaft.  

De RWS-veiligheidsjasjes zijn noodzakelijk voor professioneel en veilig werken bij incidenten 

met dieren op het hoofdwegennet.  

De aanschaf van de veiligheidsvesten met de opdruk “OVD Dierenambulance” zijn noodzakelijk 

voor het werken in een samenwerkingsverband van een aantal Dierenambulances ten behoeve 

van hulp bij grootschalige calamiteiten. 

Op 31-12-2021 in voorraad RWS-veiligheidsjasjes  €     392  

Op 31-12-2021 in voorraad OVD-veiligheidsvesten           806 + 

Balans per 31-12-2021  €  1.198  
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4. Toelichting op de balans 

 

5. Reserves en Fondsen 

 

Fonds Bijzondere activiteiten 

Dit fonds is bedoeld voor het organiseren van incidentele activiteiten. 

 

Balans 01-01-2021  €   6.691  

Bij: Uit voorstel resultaatbestemming 2021  3.500 + 

Af: Onttrekking 2021  0 - 

Balans per 31-12-2021  €   10.191  

 

 

Fonds Deskundigheidsbevordering 

Dit fonds is bedoeld voor FDN-dierenambulances om daarvoor in aanmerking komende 

medewerkers te voorzien van de benodigde en gewenste kennis voor de door deze op zich 

genomen taakuitoefening en/of functievervulling.  

Balans 01-01-2021  €   26.515  

Bij: Uit voorstel resultaatbestemming 2021  0 + 

Af: Onttrekking 2021  0 - 

Balans per 31-12-2021  €   26.515  
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5. Toelichting op de Resultatenrekening 2021 

 

Baten 

De baten zijn in het verslagjaar ten opzichte van het jaar 2020 met € 395 (-2%) afgenomen. 

 

Contributies 

De contributies die door de leden verschuldigd zijn, stabiliseert in 2021 nagenoeg. 

De laatste verhoging van de basiscontributie met € 50,- was in het jaar 2019. 

 

Donaties en Giften 

Particulieren 6x   €      230  

Dierenbescherming   5.000  

St. Zinloos geweld tegen dieren  700  

St. Dierbelangen  175  

St. Ook Begeleiding Personeel  350  

Totaal  €   6.225  
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5. Toelichting op de Resultatenrekening 2021 

Lasten 

Bestuurskosten 

De totale bestuurskosten zijn ten opzichte van de Rekening 2020 met € 514 (19%) 

toegenomen. 

Door het toetreden van twee bestuursleden zijn de reiskosten voor het bezoeken van de 

bestuursvergaderingen toegenomen. 

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden en geen 

presentiegelden en/of vacatiegeld. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de 

uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De penningmeester ontvangt de 

vrijwilligersvergoeding.  

In het verslagjaar 2021 werd aan de bestuurders € 6.571 uitbetaald (2020 € 2.917). 

 

Activiteitenkosten 

De Activiteitenkosten zijn ten opzichte van het jaar 2020 met € 6.029 toegenomen. 

In het verslagjaar 2020 waren door coronamaatregelen de activiteiten minimaal. 

 

Ledenvergadering 

In 2021 zijn sinds jaren twee Algemene Ledenvergadering gehouden. 

 

Project Rijkswaterstaat, DiVR (Dierenhulpverlening in de Veiligheidsregio) en Dierenambulance 

opleidingen 

De voortzetting van deze projecten zijn in het jaar 2021 langzaam weer opgestart. 

 

Overige projecten 

De kosten voor de Overige projecten hebben betrekking op Vogelgriep, Dierkeur, Beleidsplan 

2021 - 2026, Geweld en Dierenmishandeling. 

 

Ledenbezoek 

Het ledenbezoek is in 2018 geactiveerd. Het bestuur wil de leden één keer per twee à drie jaar 

bezoeken voor overleg en afstemming. 

Door de coronacrisis werden in 2021 slechts 11 leden door een afvaardiging van het Bestuur 

bezocht. 
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5. Toekomstige financiële belangen 

Wijlen de heer Vollgraff is op 18 februari 1999 overleden. 

De heer Vollgraff had 2 testamenten doen vaststellen op 27 februari 1998 met kenmerken 

Hg/SA.98.0156.01-1 (‘Testament 1’) en Hg/SA.98.0156.01-2 (‘Testament 2’). 

Mevrouw Bekkers die de levenspartner was van Vollgraff is in Testament 1 ondermeer tot 

executeer-testamentair en bewindvoerder van zijn nalatenschap benoemd, alsmede tot 

begunstigde van een legaat inhoudende een levenslange uitkering voor haar waarvan de 

hoogte jaarlijks berekend wordt op basis van 2% van het nalatenschapsvermogen met een 

minimum en maximumbedrag. 

Er zijn 5 Erven benoemd, waaronder de FDN. De Erven zijn ieder voor gelijke delen benoemd 

door Vollgraff. De Erven hebben ieder de nalatenschap aanvaard onder het voorrecht van 

boedelbeschrijving.  

Tussen Mevrouw Bekkers en de Trustmaatschappij MeesPierson B.V. te ’s-Gravenhage 

enerzijds en de Erven anderzijds ontstond in 2003 verschil van inzicht over de wijze van bewind 

voering en het beheer van het nalatenschapsvermogen. 

De Partijen hebben om hen elk moverende reden besloten nadere en deels van het Testament 

1 afwijkende afspraken te maken omtrent het legaat, alsmede omtrent  de bewindvoering en het 

beheer van de nalatenschap. 

Mevrouw Bekkers draagt haar taak van bewindvoerder en executeur-testamentair over aan de 

Trustmaatschappij MeesPierson B.V. te ’s-Gravenhage. 

In afwijking van het Testament 1 wordt jaarlijks gedurende haar leven aan Mevrouw Bekkers en 

ten laste van het nalatenschapsvermogen een bedrag van € 40.000,- uitgekeerd.  

Dit bedrag zal vanaf 1 januari 2004 jaarlijks met 3% worden geïndexeerd. 

De afspraken zijn in de Notariële akte “Overdracht bewind inzake nalatenschap op 

tweeëntwintig oktober tweeduizendvier verleden bij notaris Mr.E.D. Visscher te Almere”  

De overeenkomst is namens de FDN door A.G. Seesink en M.C.A. van Driel getekend. 

Op 12 december 2003 bedroeg het nalatenschapsvermogen een bedrag € 1.167.320. 

(€ 1.093.962 effecten en € 73.358 liquide middelen). 

Op 1 januari 2021 bedroeg het vermogen € 654.648. (€ 478.610 effecten en € 86.038 liquide 

middelen) 
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6. Overige gegevens 

Mededeling omtrent ontbreken accountantsverklaring 

Gezien de omvang (conform artikel 396 lid 1 boek 2 BW) is de FDN niet controleplichtig, 

om welke reden geen accountantsverklaring is toegevoegd.  

 

Kascommissie 

Conform het gestelde in artikel 13 lid 3 van de FDN Statuten wordt de staat van baten en lasten 

elk verslagjaar door een door de Algemene Ledenvergadering ingestelde kascommissie 

gecontroleerd.  

De ingestelde kascommissie bestaat uit twee personen, die een controle periode kennen 

van twee jaar, waarbij één persoon elk jaar wordt vervangen door een nieuw aangesteld 

persoon. 

De controle betreft zowel de crediteuren- als debiteurenadministratie, bankafschriften en 

de mutaties grootboekrekeningen betreffende de balans en de verlies- en winstrekening 

van het verslagjaar.  

De heren Angelo Rens van Dierenhospitaal en Dierenambulance Den Haag en  

Hans Tebra van Dierenambulance regio Leiden, beiden lid van de kascommissie, hebben 

op 28 maart 2022 de financiële administratie 2021 gecontroleerd en in orde bevonden. 

 

Resultaatbestemming  

Voorgesteld wordt om het resultaat over 2021 in overeenstemming met de statuten als 

volgt te bestemmen:  

Fonds Bijzonder activiteiten  €    3.500  

Algemene Reserves  2.865  

  € 6.365  

 

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt. 
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7. Ondertekening 

De opgemaakte jaarrekening is op 10 maart 2022 door het algemene bestuur vastgesteld. 

De jaarrekening is op 14 mei 2022 door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd. 

 

Was getekend; 

Voorzitter de heer N.N.C.T. Hof 

Penningmeester de heer P.H. Willemse 

Bestuurslid mevrouw Drs. M.H. van Kommer 

Bestuurslid mevrouw C. Peters 

 


