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Notulen
Extra Ledenvergadering Vereniging Dierenasiel Almere
2017
Datum

: Donderdag 14 september 2017

Aanvang

: 19.30 uur

Locatie

: Dierenasiel Almere

1. Opening
Om 19.30 opent de voorzitter de vergadering.
De nieuwe bestuursleden worden voorgesteld en Dhr. Lubberse en Mevr. Van Duyn
van Gemeente Almere in het bijzonder en leden worden welkom geheten.
Tevens wordt Kirsten Rekvelt, interim dagelijkse leiding, voorgesteld en zij neemt
kort het woord over haar werkzaamheden voor het asiel.

2. Verkiezing nieuwe bestuursleden
De 3 aangemelde bestuursleden wordt gevraagd of ze hun
bestuurstaak willen aanvaarden en aan de leden wordt goedkeuring
gevraagd.
Dit wordt gedaan door middel van stembriefjes onder de aanwezigen.
Op basis van deze stemmen kunnen de mogelijk nieuwe bestuursleden
gezeteld worden en per direct hun bestuurstaken uit gaan voeren.
Men vraagt wie welke functie zal gaan bekleden binnen het bestuur.
De functies worden in het startproces, in goed overleg, onderverdeeld
onder de nieuwe en oude bestuursleden.
Na het tellen van de stemmen worden de nieuwe bestuursleden door
de Algemene Ledenvergadering, unaniem aanvaard

3. Verkiezing kascommissie
Naar aanleiding van de oproep voor leden voor een kascommissie, zijn
geen aanmeldingen binnen gekomen maar tijdens de vergadering
biedt Mw. Astrid Verhagen zich alsnog aan om deel te nemen aan de
kascommissie.
Vooralsnog is Mw. Verhagen de enige maar mogelijk sluit er in de
toekomst nog een 2e lid aan voor zitting in de kascommissie.
4. Er komt een vraag over de betrokkenheid van Tjeerd Veenstra bij
dierenasiel Almere. De voorzitter antwoordt hierop dat Dhr.
Veenstra alleen nog verbonden is met zijn bedrijf PCS, de
dierenartsenpraktijk.
De voorzitter geeft aan dat de laatste samenwerking op korte termijn
waarschijnlijk komt te vervallen en er gezocht wordt naar een
samenwerking met een dierenarts met voordeligere tarieven.
Men vraagt of dierenasiel Crailo al gescheiden is van Almere.
Voor het grootste deel is dit wel het geval, maar we zitten nog in het
proces om volledig los te komen van Crailo. Dit gebeurt in goed
overleg met het nieuwe bestuur van Crailo en Almere. Tot de volledige
splitsing afgerond is, en mogelijk ook daarna, staan we elkaar bij met
raad en daad waar nodig.
Vraag van een van de leden is of dat Tjeerd Veenstra nog onroerend
goed bezit van het asiel. Dit is niet het geval.
Men vraag naar het lopende onderzoek van Gemeente Almere naar de
financiën van dierenasiel Almere. Dit onderzoek is nog in volle gang en
we kunnen hier op dit moment nog geen uitspraken over doen.
Springt de Gemeente bij in opvang bij het Asiel?
Ja, alleen de details over de invulling hiervan in de toekomst zijn nu
nog niet volledig rond. Hierover is het bestuur regelmatig in overleg
met Gemeente Almere.
Kirsten Rekvelt legt nog kort uit wat de obstakels zijn in de dagelijkse
gang van zaken. Zij stelt voor om voornamelijk vooruit te kijken en
niet in het verleden te blijven hangen.

Thea Bakker geeft namens het bestuur een toelichting over waar we
nu staan in de reorganisatie en wat de problemen op bestuursniveau
zijn waar we momenteel mee te kampen hebben.
Het bestuur heeft het laatste half jaar veel operationele
werkzaamheden moeten uitvoeren na het vertrek van Tjeerd Veenstra
maar zal zich nu weer meer op bestuurlijke taken kunnen focussen
geeft Jenny Dekker aan.
Thea Bakker prijst de inzet van medewerkers en vrijwilligers en
spreekt namens het bestuur haar bewondering hiervoor uit.
5. Sluiting
om 20 uur sluit de voorzitter de vergadering.

