Activiteitenverslag 2014
De Vereniging Dierenasiel Almere heeft conform haar statuten, de volgende activiteiten in
het jaar 2014 uitgevoerd:
1.
2.
3.
4.

hulp geboden aan noodlijdende en onbeheerde dieren;
de zorg op zich genomen voor dieren waarvan de eigenaren bij ons bekend is;
een goed tehuis gezocht voor aan de vereniging toevertrouwde dieren;
het slechts in uiterste noodzaak op zachte wijze laten inslapen van ongeneeslijk
ziek dieren;
5. al datgene wat verder in de ruimste zin des woords onder het vorenstaande
verstaan wordt.
Naast de dierverzorgende taken heeft dierenasiel Almere in 2014 haar organisatorische,
bedrijfsmatige en wettelijke bepaalde taken uitgevoerd.
In het jaar 2014 zijn diverse fondsenwervende activiteiten uitgevoerd, waaronder werving bij
leden en andere burgers in het werkgebied van Dierenasiel Almere.
De fondsenwervende activiteiten hadden onder andere betrekking op aanvulling van de
exploitatie tekorten en op de medische zorg van het individuele dier waarvan deze complex
en extra kostbaar was.
Open Dag
Op zaterdag 4 oktober hebben we de jaarlijkse Open Dag gehouden. Deze dag heeft bijna €
3000 opgebracht.
In verband met Wereld Dierendag hebben we een lege flessenactie en
dierenvoedselinzameling gehouden. De lege flessenactie heeft een doorlopend karakter
gekregen en levert periodiek honderden euro’s op. Steeds bedragen die meer dan de moeite
waard zijn en daarom meer dan welkom. De Voedselinzameling heeft ruim 50
bananendozen aan dierenvoeding opgeleverd.
Overige activiteiten
In januari en juni zijn de terugkerende rommel –en boekenmarkten georganiseerd. De
opbrengsten hiervan waren bijna € 5000,00.
AaiProject
Dierenasiel Almere bezoekt iedere maand vijf verzorgingshuizen met asieldieren. De
bewoners van deze verzorgingshuizen, overwegend dementerende ouderen, genieten met
volle teugen van de aandacht van onze dieren. Het contact met de dieren haalt veel mensen
uit hun isolement, ze stralen weer even. In 2014 hebben we, samen met Dierenasiel Crailo in
Hilversum, de keuze gemaakt actief op zoek te gaan naar mogelijkheden om sponsoren te
vinden voor dit project. Er is een promotiefilm gemaakt, een website ontwikkeld, er zijn
sponsorpakketten samengesteld etc. In de decembermaand is door de regionale leeskring
een sponsoractie opgezet met het AaiProject als onderwerp. Dit heeft goede
naamsbekendheid gegeven aan deze activiteit. Op www.aaiproject.nl is meer te lezen over
dit project.

