StIChting

AIgefl1t’- Nur

evgcnde

NL8I 1NGB0006938621

,vJeIIiflg

pNBt

JAARVERSLAG 2018
Stichting wie vult mijn bak
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1.

Verslag bestuur

In het jaar 2018 is het duidelijk geworden dat wij steeds meer bekendheid krijgen. Donaties worden
spontaan aangeboden terwijl wij de jaren ervoor moesten vechten voor donaties. Hier zijn wij
uiteraard ontzettend blij mee en geeft een rooskleurig beeld voor de toekomst. De aanvragen
worden helaas niet minder maar nemen juist steeds meer toe. Het afgelopen jaar hebben wij ruim
2700 huisdieren geholpen en daar zijn wij erg trots op.
Onze vrijwilligers zijn wij zeer dankbaar voor hun inzet, want zonder deze mensen zou de stichting
niet kunnen overleven.
We hebben een hele goede band met donateurs en deze geven aan dat ze erg blij zijn met de
transparantie die heerst bij de stichting.
Onze opzet om alle giften en uitgaven openbaar te maken geeft een soort van vertrouwen naar de
donateur toe.
Wij blijven deze opzet daarom in de toekomst ook gebruiken.
Al met al was 2018 een fantastisch jaar zonder echt grote problemen.

1.2 Activiteiten
Er zijn door onze vrijwilligers diverse acties ondernomen om donaties te werven.
Zo zijn er informatie stands geweest bij dierenevenementen en er zijn stands geplaatst bij winkels.
Door deze activiteiten is er enorm veel dierenvoeding opgehaald.
Ook staan er “bakken”bij diverse dierenwinkels door heel Nederland. In deze ‘bakken” kunnen
mensen dierenvoeding deponeren. Als er een ‘bak’ vol is dan gaat een vrijwilliger deze legen bij de
desbetreffende dierenwinkel. Op deze manier wordt de voorraad ook aangevuld.

2. Toekomst
Als wij de opstartfase vergelijken met het jaar 2018, dan kunnen wij tot de conclusie komen dat het
heel erg goed gaat met de stichting. Vol vertrouwen gaan wij op dezelfde voet verder, omdat deze
opzet heel erg goed werkt.

2.2 Activiteiten
Het komende jaar zullen de activiteiten hetzelfde zijn als omschreven bij 1.2

3. Organisatie
Stichting wie vult mijn bak staat ingeschreven te Dordrecht.
Hoofdvestingadres: Camphuijzenstraat 74
3314 ZB Dordrecht
Fiscaal nummer (RSIN) t 855589310
Inschrijving K.V.K. : 64260011
Bankrekeningnummer: NL811NGB0006938621
Telefoonnummer t 0612342874

3.1 Bestuur

Jaarrekening 2018

Inkomsten
donaties
verzendkosten
Aanschaf

Uitgaven

In kas

4053.66
2253.65
1590.57

!11P____
bankkosten

Totaal

5.

142.82

4053.66

3987.04

66.62

Uitgaven

In kas

Begroting toekomst

donaties
verzendkosten
Aanschaf voeding
bankkosten

Totaal

Inkomsten
6000.00

3300.00

2200.00
250.00

6000.00

5750.00

250.00
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Dhr. Westra

Mevr. Naaktgeboren

‘)Aevr. Luijten

