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Financieel Jaarverslag 2018
Organisatie en Bestuur
Stichting Dassenwerkgroep Brabant
Postadres:

Mees 82
5831 MP Boxmeer
Nederland

Tel:

06-48279968

Website:

www.dassenwerkgroepbrabant.nl

E-mail: algemeen: info@dassenwerkgroepbrabant.nl
nieuwsbrief: nieuwsbrief@dassenwerkgroepbrabant.nl
lezingen: lezingen@dassenwerkgroepbrabant.nl
Organisatie:

Stichting Dassenwerkgroep Brabant bestaat enkel
uit vrijwilligers.

Bestuur:

F. Derikx (Voorzitter)
W. Thijssen (Secretaris)
C. Derikx-Derks (Penningmeester)

Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen voor de
werkzaamheden die ze als zodanig voor de
instelling verrichten, geen beloning en/of
vacatiegeld.
Vergoedingen: De financiële situatie van Stichting Dassenwerkgroep Brabant is zodanig dat er geen
vrijwilligersvergoedingen kunnen worden uitbetaald.
M.b.t. het mortaliteitsonderzoek hebben alle vrijwilligers die dode dassen inzamelen
recht op een kilometervergoeding van € 0,29 per kilometer.
Fiscaal nummer: 8156 37 780
ANBI:

Stichting dassenwerkgroep Brabant is sinds 14-10-2008 door de Belastingdienst
aangemerkt als een 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI).
Wat is een ANBI ?
Controleren of Stichting Dassenwerkgroep Brabant
(vestigingsplaats Boxmeer) is geregistreerd als een ANBI.

KvK:

17190229

Rabobank Boxmeer:
IBAN:
NL78 RABO 0121 8829 34
BIC:
RABONL2U
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Toelichting:
De insteek van Stichting Dassenwerkgroep Brabant is dat iedere financiële bijdrage, hoe klein dan
ook, moet kunnen bijdragen aan de bescherming van de das.
De bestuurders ontvangen dan ook voor de werkzaamheden die ze als zodanig voor de instelling
verrichten, geen beloning en/of vacatiegeld.
Bovendien is de financiële situatie van Stichting Dassenwerkgroep Brabant zodanig dat er geen
vrijwilligersvergoedingen kunnen worden uitbetaald.
De onontkoombare vaste lasten worden eveneens zo klein mogelijk gehouden. Voor de
Dassenwerkgroep zijn dit alleen nog maar de kosten van de bankrekening.
De website www.dassenwerkgroepbrabant.nl is geheel kosteloos in het beheer van onze vrijwilligers.
Educatie en informatie verstrekken behoort tot één van de doelstellingen van de Dassenwerkgroep.
Onze zeer druk bezochte website blijkt een krachtig medium. Vandaar dat de, overigens zeer
bescheiden, kosten voor webhosting en domeinnaamregistratie naar onze mening behoren bij de
uitgaven aan de doelstellingen.

Educatie / Informatie
T.b.v. Educatie / informatie zijn er in 2018 geen uitgaven geweest.

Inventarisaties / Onderzoek
Er zijn in 2018 geen reiskosten vergoed die worden gemaakt om o.a. de inmiddels meer dan 1.000
dassenburchten in Noord-Brabant en de diverse verkeersvoorzieningen te inventariseren.

Dierenambulance

Stichting DierenLot is voor een beter lot van (wilde) dieren in nood. Ze trekt zich het lot van deze
dieren erg aan en wil hen graag helpen. Ze vinden het daarbij belangrijk om met name lokale en
regionale, kleine en middelgrote, organisaties te steunen. Want die hebben het verreweg het moeilijkst
met het financieren van hun hulp.
Transport is een vaak voorkomend probleem. Veelal rijden organisaties rond met ambulances,
bestelauto's of zelfs privéauto's, die qua onderhoud te duur worden om nog te gebruiken. De kosten
van reparaties stijgen dan vaak de pan uit. Ook bij dit probleem wil DierenLot hulp bieden!
Voor het werk van de Dassenwerkgroep Brabant is goed vervoer nodig en, ook heel belangrijk voor de
veiligheid op de openbare weg, een auto die goed zichtbaar is. Stichting DierenLot heeft diverse
uitvoeringen van dierenambulances. Wij hebben in 2017 een aanvraag gedaan voor een kleine Dieren
Transport Ambulance.
Het idee van een kleinere dierenambulance is ontstaan uit efficiency. Veel ritten willen in de praktijk
nog wel eens onnodig met een grote dierenambulance gemaakt worden. Zoals ritten met kleine dieren
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of het ophalen van medicijnen bij de dierenarts. Daarom is er door DierenLot een kleiner model
ontwikkeld. Door de inzet van deze, kleinere, dierenambulance kunnen wij nog beter en efficiënter
werken. Ondanks de kleinere afmeting is de dierenambulance prima uitgerust en direct klaar voor het
bieden van (transport)hulp aan dassen!
Wij zijn dan ook ontzettend blij dat we op 28 maart 2018 de dierenambulance geheel gratis in
bruikleen hebben gekregen van Stichting DierenLot, die er trots op is dat ze nu ook de dassen kunnen
helpen!

De samenwerking tussen de dassenwerkgroepen, natuurorganisaties, stichting DierenLot,
dierenambulances, politie, Stichting Afhandeling en Monitoring Fauna-aanrijdingen (SAMF), Dutch
Wildlife Health Centre (DWHC) en het Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) heeft geleid tot
een waardevol netwerk waarin alle verkeersslachtoffers worden geverifieerd, geregistreerd, en
beschikbaar zijn voor verder onderzoek. Hulpbehoevende dieren worden opgespoord en geholpen.
Dankzij deze informatie zijn er in 2018 diverse verkeersvoorzieningen, zoals tunnels en rasters,
aangelegd om in de toekomst wildaanrijdingen te kunnen voorkomen en de verkeersveiligheid te
vergroten.
Het onderzoek naar de dassen heeft een schat aan informatie over de das opgeleverd, een aantal
nieuwe dassenburchten aan het licht gebracht en heeft geleid tot het ophalen van 4 hulpbehoevende
volwassen dassen en 3 jonge dasjes. Helaas moesten er dit jaar 8 dassen worden geëuthanaseerd.
Het aantal dassen die door de Dassenwerkgroep Brabant zijn doorgestuurd naar het DWHC voor
verder onderzoek is in 2018 uitgekomen op slechts 1. Dit jaar was de ree het speerpuntdier bij het
DWHC. Vandaar dat het aantal ingeleverde dassen laag gehouden is.
De onkosten die in 2018 zijn gemaakt t.b.v. de dierenambulance, zoals bv de brandstofkosten,
dierenartskosten en voor materialen, blijken van dien aard dat de Dassenwerkgroep Brabant het kan
blijven voortzetten. De verwachting is echter wel dat de Dassenwerkgroep, mede door de komst van
de dierenambulance, het in de toekomst drukker zal krijgen.
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Financieel Jaarverslag 2018
Omschrijving

Inkomsten

Beginsaldo

€ 15.358,41

Donaties particulieren

€ 3.030,50

Donaties bedrijven

€ 110,95

Donaties Stichting DierenLot

€ 250,-

Vriendenloterij

€ 187,75

Rentes

€ 2,59

Uitgaven

Kosten bankrekening

€ 120,32

Diversen

€ 0,-

Totaal:
€ 120,32

Dierenambulance

€ 3.264,05

Dierenartskosten

€ 411,-

Educatie / Informatie

€ 0,-

Website

€ 306,08

Totaal:
€ 3.981,13

€ 14.838,75

Eindsaldo
Totaal

€ 18.940,20

€ 18.940,20

€ 3.581,79

€ 4.101,45
€ 120,32

= 2,93%

€ 3.981,13

= 97,07% besteed aan
doelstellingen

Bijvoerfonds
In voorgaande jaren werd er speciaal voor het redden van verweesde dasjes geld ingezameld en
gereserveerd. Met de komst van de dierenambulance op 28 maart 2018 is het bijvoerfonds komen te
vervallen en wordt er geld ingezameld voor de dierenambulance in het algemeen.

2019
Er is gebleken dat er, naast de reeds in gebruik zijnde hesjes en de reflecteren winterjassen, behoefte
is aan reflecterende zomerjassen. Deze kunnen gebruikt worden bij warmer weer en bij indoor
activiteiten. In 2019 gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn en gaan we trachten hier een sponsor
voor te vinden.
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