Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Dierenasiel Almere
2017
Woensdag 12 april 2017 Aanvang 19.30 uur. Locatie Dierenasiel Almere
1. Opening
Om 19.30uur opent de voorzitter de vergadering. Hij heet iedereen van harte welkom. De
voorzitter vertelt dat Nel Pot, een trouwe en jarenlange vaste vrijwilligster, is overleden. Dit
betreuren wij zeer.
Tevens wordt verteld dat Gretha Lijnsvelt zal aftreden als bestuurslid en helaas verhinderd is om
de ALV vanavond bij te wonen.
Margret Janssen, dagelijkse leiding in Almere, heeft te kampen met een lange ziekte periode en
de voorzitter wenst haar namens allen veel sterkte met haar herstel.
De ontwikkelingen van Dierenasiel Almere zien er goed uit, ondanks de landelijke trend dat er
steeds minder dieren in de asiels worden opgevangen. Om kosten te besparen, is Rianne
Steenbeek, dagelijkse leiding op Crailo, aangesteld om ook in Almere de dagelijkse leiding te
verzorgen. Dit liep helaas niet volgens verwachting en zodoende heeft Tjeerd Veenstra nu de
dagelijkse leiding overgenomen op verzoek van het bestuur.
Het woord wordt overgedragen aan Tjeerd Veenstra, die tijdelijk de dagelijkse leiding heeft
overgenomen, om over de dagelijkse gang van zaken te vertellen.
Op dit moment breekt Mevrouw Hope-Ter Horst, vrijwilligster bij Dierenasiel Almere, in op de
vergadering en vraagt om toestemming om alles met haar telefoon op te nemen.
Tjeerd Veenstra licht toe op de afwezigheid van Margret Janssen dat de enorme inzet die zij
geleverd heeft, haar teveel is geworden, wat tot een burn-out heeft geleid. De medewerkers en
vrijwilligers hebben het werk met elkaar opgevangen, waar Tjeerd Veenstra en het bestuur erg
dankbaar voor zijn.
Het bestuur heeft Tjeerd Veenstra gevraagd de dagelijkse leiding over te nemen om alles
draaiende te houden, zodat niets ten koste van de dieren zal gaan.
Er is een bijeenkomst met medewerkers en vrijwilligers geweest, waar goede ideeën ten behoeve
van het asiel tot stand zijn gekomen.
Er zijn 248 zwerfkatten opgevangen, daarnaast zijn 228 katten door eigenaren afgestaan, en 85
van deze katten zijn door de eigenaren weer opgehaald.
We hebben 43 zwerfhonden opgevangen, er zijn 47 honden teruggegaan naar de eigenaren en er
zijn 80 honden afgestaan.
Tot slot worden er momenteel 167 overige dieren, met name knaagdieren, verzorgd. Hiervan zijn
er 9 terug naar de eigenaren gegaan, en op 4 konijnen na zijn deze allen herplaatst.
Op dit moment hebben we 41 honden, 33 katten en 10 overige dieren in het asiel zitten.
Er is statutair vastgelegd dat wij geen enkel dier laten inslapen.
Dit brengt veel kosten met zich mee, maar we houden dit al meer dan 15 jaar op deze wijze vol.
Wel zien wij dat een aantal dieren lastig te herplaatsen zijn, met name de bull-achtigen.
Mogelijk moeten wij hier in de toekomst voor op zoek naar een ander oplossing.
Met Gemeente Almere hebben we de afspraak dat gedomicilieerde dieren in ons asiel worden
opgevangen en verzorgd, met uitzondering van de bijzondere dieren als bijvoorbeeld vogels en
reptielen. Deze brengen we onder bij o.a. de Vogelopvang Naarden.

Monique, dierenverzorgster, ondersteunt in de dagelijkse leiding en vertelt kort over de dagelijkse
gang van zaken. Onder andere hoe ze samen met medewerkers en vrijwilligers geld werven met
de rommelmarkten en de tweedehandswinkel.
Een van de leden vraagt of Dierenasiel Almere subsidie krijgt.
De voorzitter zegt hier later op terug te komen.

2. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering 2016
De voorzitter vraagt of men de notulen heeft ingezien. Er wordt door een lid vraagt of deze in het
vervolg eerder verstrekt kunnen worden. Het bestuur zegt toe, dit in de toekomst te verbeteren.
Vervolgens neemt Dhr. Hope het woord en steekt van wal met een lijst vragen over de notulen
2016.
De eerste vraag gaat over de Geefwet, die Tjeerd Veenstra uitgebreid toelicht.
Er wordt gevraagd waarom er geen kascommissie is. De voorzitter legt uit dat het bestuur hierover
advies heeft gevraagd in het verleden, en als antwoord kregen beter met een registeraccountant
te kunnen gaan werken gezien de groei van de vereniging en de bijbehorende complexiteit.
De heer Hope vervolgt het afwerken van zijn vragenlijst.
Er ontstaat veel onrust bij de leden, die vragen wie deze meneer is en wat zijn intentie is.
Een paar leden verlaten, door de voelbare spanning, de zaal en een meneer wordt onwel door de
gespannen sfeer. De voorzitter legt de vergadering stil en vraagt de aanwezigen of men op deze
“toon” door willen gaan met de vergadering. Het antwoord is, met een meerderheid in stemmen,
‘nee’.
Een mevrouw geeft aan graag to-the-point te willen komen, niet inhoudelijk op juridische zaken in
te gaan en de agendapunten verder te volgen. ‘We moeten vooruit kijken wordt er gezegd.
De voorzitter geeft aan dat hij Dhr. Hope graag een keer apart uit wil nodigen om zijn vragen tot
in detail te bespreken en beantwoorden.
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen op de notulen en deze worden door de leden
goedgekeurd.
Er blijken wat irritaties over de rommeligheid op de werkvloer te zijn en deze worden geuit.
Vooral de slechte communicatie is een issue en een punt van verbetering voor het bestuur. Er is
behoefte aan een (tijdelijke) vervanger voor Margret Janssen.
Tjeerd Veenstra toont begrip voor de ontstane situatie en legt uit waarom het niet mogelijk is om
op korte termijn vervanging te regelen. Vervanging brengt namelijk erg hoge kosten met zich
mee. Daarom proberen we nu te roeien met de riemen die we hebben, onder andere door
personeel flexibel in te zetten.
Tevens wordt er gevraagd waarom het bestuur (vrijwel) nooit op de werkvloer te zien is.
Uitgelegd wordt dat Tjeerd Veenstra het bestuur op de hoogte houdt van de dagelijkse gang van
zaken, maar dat het bestuur geen operationele functie heeft maar zich met name richt op
bijvoorbeeld gemeentelijke, juridische en notariële werkzaamheden.
Het bestuur laat weten blij te zijn met de aanmeldingen van nieuwe bestuurders om het bestuur
te versterken.
Het bestuur laat weten de vrijwilligers en medewerkers enorm te respecteren voor hun inzet.

De afgelopen maanden zijn er veel kosten geweest voor o.a. juristen. Door alle commotie in de
media moesten alle zeilen bijgezet worden om alle vragen te beantwoorden door juridisch
onderlegde antwoorden. Dat geld moet nu weer naar de dieren. Daarom hopen we ook op nieuwe
bestuursleden met juridische en communicatie vaardigheden zodat deze niet meer extern
ingehuurd hoeven te worden.
Tjeerd Veenstra verontschuldigt zich voor de slechte communicatie naar vrijwilligers,
medewerkers en leden, van de afgelopen periode. Dit zal verbeterd worden.
Tjeerd Veenstra benadrukt dat de ontwikkelingen voor Almere positief zijn. Sinds 1998 werd de
opvang van zwerfdieren overgedragen aan Dierenasiel Almere door de gemeente. De gemeente
heeft een garantie afgegeven om het asiel te financieren. De dierenopvang groeide destijds erg
snel en er kwam meer geld vanuit de gemeente. In 2015 kreeg het asiel nog maar 6.000 euro voor
de opvang van zwerfdieren. In 2016 heeft asiel het zelfs zonder subsidie gered en we komen
alsnog op ‘0’ uit als resultaat. Nu moeten we dus op deze voet doorgaan, zonder te veel extra
kosten.

3. Jaarstukken 2016
Otto Schep, de Register Accountant, stelt zichzelf kort voor en geeft een toelichting op zijn
functie. Hij licht de jaarstukken toe.
2016 Is een goed jaar geweest. De realisatie van 2016 wordt vergeleken met die van 2015, en
wordt voor stap wordt doorgenomen. Er wordt gevraagd of vergoeding van de gemeente bij de
asielopbrengsten in zit? Het antwoord daar op is ja.
Tjeerd Veenstra legt uit dat de commerciële activiteiten zijn gescheiden van de asielactiviteiten.
Hiervoor is de Steunstichting Dierenasiel Almere in het leven geroepen. Dit was een vereiste om
de ANBI status te verkrijgen/behouden. Onder deze steunstichting vallen o.a. het dierenpension
en de hondenschool.
De conclusie is dat de begroting te positief was opgesteld voor 2016 en dat de begroting dus
helaas niet gerealiseerd is. De opbrengsten lopen wel in lijn met de begroting. De kledingverkoop
wordt geprezen. Waar de verwachting 5.000 euro opbrengst was, was deze maar liefst 14.292
euro. De opbrengsten uit adoptie vielen tegen, hier is ruimte voor verbetering.
De heer Hope gaat in op de loonkosten en interpreteert dit niet juist. Hij wil weten of het bestuur
betaald wordt voor hun werkzaamheden.
Tjeerd Veenstra geeft met de hand op zijn hart aan dat het bestuur dit al jaren vrijwillig doet, en
geen enkele cent ontvangt voor deze bestuursfunctie.
De RA beantwoordt verschillende vragen over de overheadkosten en wat het resultaat ‘0’ inhoudt.
Vervolgens presenteert hij de balans, en licht deze stap voor stap toe, zoals bv. de voorziening
educatie, waarbij met de gemeente wordt overlegd hoe we deze gaan besteden.
Een lid vraagt toelichting op drie grote schulden. Deze waren vorig jaar 0 en zijn nu opgelopen. De
RA legt uit hoe deze ontstaan zijn.
Een andere mevrouw vraagt wat er nu gebeurt met de schulden en of deze ooit teruggebracht
kunnen worden. Tjeerd vertelt dat er door bijvoorbeeld nalatenschappen al een groot deel van de
schulden worden opgelost.
Een van de leden, die in de rommelmarkt commissie zit, wil van de opbrengst hiervan graag iets
tastbaars terugzien.
Er is een hoop onduidelijk over het “schuiven” tussen de stichtingen, dit word als zeer
onoverzichtelijk ervaren.
Er wordt uitgelegd dat de kassa van de Steunstichting is, waarbij de asielopbrengsten op rekening
courant worden gezet. Om duidelijkheid te scheppen, laat de RA direct de cijfers van de
Steunstichting zien.

De opbrengsten hiervan worden 50/50 verdeeld over Dierenasiel Crailo en Dierenasiel Almere. De
leden stellen een andere verdeelsleutel voor. Het bestuur zegt toe dit in de bestuursvergadering
te bespreken.
De vraag wordt gesteld waarom Dierenasiel Crailo zoveel meer in de plus staat?
Dit komt door de vele erfenissen en legaten die daar ontvangen worden omdat Hilversum nou
eenmaal een oudere gemeente is. Almere is een jongere gemeente en heeft deze eenvoudigweg
nog niet zo veel.
Er is nog geen begroting voor 2017 gemaakt, gezien de onzekere omstandigheden.
Het advies, van de RA, aan het bestuur is dit zo spoedig mogelijk inzichtelijk te hebben en dit uit
te werken.

4. Samenstellingverklaring accountant RA
De RA wil de zaken formaliseren om te gaan publiceren, en vraagt of de ALV akkoord is om de
jaarrekening te maken.
Meneer Hope wil nog even de inhoud van een samenstellingverklaring toelichten.
Naar aanleiding hiervan legt Otto Schep, de RA, uit wat een Register Accountant is en dat daar
gedrags- en beroepsregels aan verbonden zijn waar hij een eed voor heeft afgelegd. Er word
geopperd dat er misschien toch maar weer een penningmeester moet komen.
De meerderheid van de aanwezigen van de ALV is akkoord met de jaarstukken. Tevens is er geen
bezwaar als Otto Schep, de RA, boekjaar 2017 wederom voor zijn rekening neemt.

5. Statutenwijziging conform Geefwet 2014
De wettelijke teksten dienen te voldoen aan de statutaire teksten, dit is dan ook de reden dat de
statuten zijn aangepast. Tjeerd Veenstra leest deze statuten wijzigingen voor, samen met een
bijbehorende toelichting.
Bij art 19 lid 2 had de notaris een incorrecte tekst gebruikt en deze werd niet geaccepteerd voor
de ANBI. Hiervoor was een wijziging nodig in de statuten. De notaris is bevoegd om deze
wijzigingen door te voeren.
Er is geen bezwaar vanuit de ALV en de notaris zal worden gevraagd zijn werkzaamheden uit te
voeren.

6. Bestuursverkiezing. Periodiek aftredend Gretha Lijnsvelt (niet herkiesbaar)
Gretha Lijnsvelt is aftredend en heeft aangegeven niet meer herkiesbaar te zijn. Na vele jaren,
bedankt het bestuur Grehta voor haar inzet.
Er zijn inmiddels vijf aanmeldingen voor nieuwe bestuursleden. Jenny Dekker is aanwezig, en stelt
zich voor. Haar motivatie is dat zij een groot dierenliefhebster is, en hen wil beschermen tegen
verwaarlozing.
Zij is al jaren collectant, en wil plaatsnemen in de gemeenteraad namens de Partij voor de
Dieren. Tot 1 mei werkt zij voor COA als vastgoedregisseur. Vanaf deze datum wil zij zich gaan
inzetten als bestuurslid van Dierenasiel Almere. Haar competenties liggen vooral op het vlak van
onroerend goed en communicatie.
Spontaan staat mevrouw Hope – Ter Horst op. Zij is al vrijwilliger bij Dierenasiel Almere en meldt
zich ter plekke aan voor een functie in het bestuur. Zij stelt zich kort voor en geeft aan dat zij
lerares Frans is op een middelbare school in Amsterdam. Naast haar communicatie capaciteiten,

geeft zij aan interesse te hebben om de rol van voorzitter op zich te nemen. De voorzitter vraagt
haar de aanmelding te bevestigen per mail zodat zij mee kan in de sollicitatiegesprekken voor de
bestuursfuncties.
Dhr Hope staat op en stelt zichzelf voor als nieuwe kascommissie. Hij is ondernemer en wil graag
de kascontrole gaan uitvoeren. Het bestuur zal ook deze aanmelding in overweging nemen. Echter
moet er eerst onderzocht worden ofeen kascommissie noodzakelijk en/of wenselijk is. Het bestuur
stelt voor om tijdens een nieuwe ledenvergadering hierover te stemmen. Op dit moment stemt
een minderheid van de ALV voor een kascommissie.
Met de aangemelde bestuursleden komt een vervolgafspraak. Na die gesprekken wordt er een
nieuwe Algemene Ledenvergadering georganiseerd om deze aan de leden voor te stellen.
7.
8. Dierenasiel Almere in de media
Dierenasiel Almere is de laatste tijd meerdere malen in de media geweest.
Tjeerd Veenstra vertelt hierover. In de jaren ’90 is deze hetze bij dierenasiel Crailo ontstaan.
Destijds moest Dierenasiel Crailo plaatsmaken voor een ecologische zone. Hieruit kwamen diverse
rechtszaken voort, die we allemaal hebben gewonnen.
We hebben hier bewust nooit mee te koop gelopen. Destijds, en ook de laatste maanden, is de
Gooi en Eemlander begonnen met het kapot schrijven van Tjeerd Veenstra, het bestuur en het
dierenasiel.
Hierbij is nooit (op acceptabele wijze) hoor- en wederhoor toegepast. De betreffende journalist
heeft informatie onvolledig en foutief gebracht en aannames opgeschreven. Het bestuur heeft er
bewust voor gekozen om geen reactie gegeven, in de hoop dat het zou overwaaien. Achteraf
gezien is dit een verkeerde beslissing geweest, en daar wordt ook excuses voor aangeboden door
de voorzitter, namens het bestuur.
De ontstane situatie heeft veel (emotionele) impact op Tjeerd Veenstra en het bestuur. We zetten
de schouders eronder, maar een strijd met de media is zwaar. Ons doel is het welzijn van dieren,
en niet het vechten tegen de media.
Er komen vanuit de leden vragen over de Gemeente Almere en de situatie voor Dierenasiel
Almere. De voorzitter zegt gesprekken te hebben gehad met de heren Lubbersen en Snaterse van
de Gemeente en dat vervolggesprekken komen, samen met Nail Ardyn.
Nail Ardyn stelt zich voor en neemt het gesprek over. Hij ondersteunt het bestuur in de
onderhandelingen met de gemeente en geeft aan dat de gemeente waarborg gesprekken wil
houden. Het bestuur heeft nu gesprekken met de gemeente om de zorgen bij de gemeente weg te
nemen.
Ook vertelt Nail Ardyn over de situatie met de journalist, die aannames heeft gedaan op basis van
een paar feiten, waarbij lezers vervolgens denken: waar rook is, is vuur. We hebben de storm over
ons heen laten komen, in de hoop dat deze snel voorbij zou zijn. De aanpak van stilte is achteraf
niet juist geweest. Er moet beter gecommuniceerd gaan worden. Vandaar dat we hopen dat
iemand met een specialisatie communicatie zich wil aanmelden als bestuurslid.
Op de vraag waarom er juridische kosten zijn gemaakt, licht Nail Ardyn toe dat de antwoorden
naar de journalistiek feitelijk correct moeten zijn, en dat die door juristen moet worden
opgesteld.
Ook de Dierenbescherming komt ter sprake, die 10 tot 14 grote zorgcentra voor dieren wil in
Nederland, waarbij de rest weg moet. Meneer Westman vraagt: als de Dierenbescherming
doorgaat, gaan de dierenasielen weg. Hoe zit de gemeente daar in?
De heer Lubberse, die ook aanwezig is op de ALV, geeft aan dat zij eerst als gemeente met het
bestuur in gesprek gaan, en daarna pas antwoorden op deze vraag. Meneer Westman wil hierbij

graag nog even benadrukken dat het asiel óók een sociale functie heeft voor re-integratie van
medewerkers. Het asiel biedt hen de mogelijkheid om hun leven weer op de rit te krijgen.

9. Rondvraag
Vraag Carin van de Bergh: er is op dit moment te weinig personeel, komt er iemand er bij?
Antwoord Tjeerd Veenstra: We zijn hierover in gesprek met medewerkers. We moeten kijken in
hoeverre we extra ondersteuning kunnen financieren. Op basis van de begroting zal hierover een
beslissing genomen worden.

Vraag Rik van Rooijen: Kan er worden overwogen om de Steunstichting te splitsen in Crailo en
Almere? Niet meer 50/50. Ook is er behoefte aan een geconsolideerd overzicht.
Antwoord voorzitter: Het bestuur gaat dit overwegen. De RA geeft aan dit in de volgende
begroting al mee te nemen zodat dit in de volgende jaarstukken duidelijk is.
Wil het bestuur overwegen om Almere en Crailo volledig los te gaan zien?
Tjeerd Veenstra vraagt wat de leden er van zouden vinden om te fuseren, zodat we samen
sterker staan. Voor meneer van Rooijen is dit geen optie, de overige leden van de ALV laten dit
nog even in het midden.
Vraag Hans ten Schroote: Hoe gaan jullie een goed verhaal naar buiten brengen? Antwoord Nail
Ardyn: Er is een journalist die ons verhaal opschrijft en dit in de media via een persbericht voor
ons naar buiten brengt. Als vriendendienst. Zowel aan de kant van Almere als Crailo wordt
geschreven en dit persbericht komt ook op de site.
Waarom dit juist ons overkomt? Wellicht omdat Crailo plek moet maken voor grote asielen van de
Dierenbescherming. Als je het bestuur van Crailo neerhaalt, ben je in 1 keer klaar. Mogelijk speelt
dit, maar dat blijft een aanname en kan niet feitelijk worden weerlegd.
Astrid Verhagen geeft aan werkzaam te zijn als controleur bij de Belastingdienst, en geeft aan dat
vele stichtingen ook een rookgordijn zouden kunnen zijn. Daarom worden stichtingen vaak
doorgelicht door de ANBI en Belastingdienst.
Tjeerd Veenstra vertelt dat we uiteindelijk zijn we met vlag en wimpel door deze controles zijn
gekomen. We proberen juist rookgordijnen op te helderen. Astrid Verhagen geeft nog aan dat een
ANBI wel commerciële activiteiten mag hebben wanneer deze ten goede van de doelen van de
verenigingen.
Tjeerd Veenstra vraagt haar om ondersteuning hierin gezien haar achtergrond.

10. Sluiting
De voorzitter bedankt alle vrijwilligers en medewerkers voor hun fantastische inzet, en alle leden
voor hun steun en komst, en sluit de vergadering. Ook de adviseurs en aanwezigen worden
bedankt.

