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Notulen Algemene Ledenvergadering
Datum
Aanvang
Locatie

: Woensdag 31 oktober 2018
: 19.30 uur
: Dierenasiel Almere

1. Opening en welkom
Om 19.35 opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom.
Dhr. Lubbers en Mw. Van Duijn van de Gemeente Almere worden hierbij even extra
benoemd.
2. Vaststellen vergaderagenda
De voorzitter, Jenny Dekker, vraagt of er toevoegingen zijn aan de agenda. Deze
zijn er niet.
Er wordt voorgesteld dat de benoeming van Ruud van Dijk als penningmeester naar
voren wordt gehaald. De benoeming van Ed de la Chambre als bestuurslid komt te
vervallen, hij heeft zich om persoonlijke redenen teruggetrokken.
Dhr. Bakker heeft een brief ingezonden voor de vergadering met vooral financiële
vragen. Het bestuur zegt toe dat deze brief separaat aan Dhr. Bakker zal worden
beantwoord.
Armanda Schaafsma zal de algemene bestuurszaken benoemen, Ruud van Dijk zal
financieel het een en ander toelichten en Margret Janssen vertelt over de gang
van zaken op de werkvloer.
3. Verslag van de afgelopen periode
Jenny vertelt dat we een roerige periode achter de rug hebben, waarin we hard
hebben moeten knokken. Er valt nog veel te doen, maar we zijn al heel veel stappen vooruit gegaan.
Tjeerd Veenstra is vorig jaar vertrokken en heeft een rechtszaak aangespannen
tegen de steunstichting en beslag laten leggen op een van de bankrekeningen.
Deze zaak brengt veel juridische werkzaamheden met zich mee en er is nog geen
eindvonnis. Wij worden ondersteund door een door de gemeente Almere ingeschakelde jurist.
Almere en Crailo zijn inmiddels niet meer met elkaar verbonden. Almere staat op
eigen benen en streeft er naar om zo ook in de toekomst op eigen benen verder te
kunnen voortbestaan. Aan deze “scheiding” zijn veel administratieve werkzaamheden verbonden, maar ook hierin hebben we al veel stappen kunnen zetten.
De afgelopen periode hebben we diverse penningmeesters gehad met elk hun eigen visie en kwaliteiten. Garrelt Westman is om persoonlijke redenen afgetreden,

Mirjam van den Nieuwboer heeft voor een korte periode zijn taken overgenomen.
Nu is Ruud van Dijk aspirant penningmeester.
Door het faillissement van PCS en het vertrek van de dierenartsen is er veel commotie ontstaan, maar met het aantrekken van Kirsten als dierenarts bij het asiel
zijn we erg tevreden.
De Steunstichting is per 1 januari 2018 niet meer operationeel. Deze blijkt niet
noodzakelijk voor het behoud van de ANBI status en heeft dus geen meerwaarde.
Er zijn veel achterstanden ontstaan door het vertrek van Veenstra en door de
langdurige ziekte en afwezigheid van Margret. Het bestuur is hierdoor vooral operationeel bezig geweest de afgelopen periode. Dit is dan ook de reden dat er vanavond geen cijfers van 2017 beschikbaar zijn. Het bestuur vraagt hier begrip voor.
Wel zegt Jenny toe dat we 2017 dit jaar zo compleet als mogelijk inzichtelijk maken en zullen dit, volgend jaar samen met 2018, presenteren.
Armanda komt aan het woord. Haar werkzaamheden hebben met name betrekking
op fondsenwerving. Zij stelt zichzelf kort voor en licht toe hoe zij in het bestuur is
gekomen. Zij geeft aan dat het bestuur veel voor de kiezen heeft gekregen afgelopen jaar en dat we roeien met de riemen die we hebben. Diverse collectes, wervingen en goede doelen acties zijn bijgewoond om geld in te zamelen voor het
asiel, waaronder een Benefiet cup. Bij de Rabobank is een actie geweest voor 57
goede doelen waarop gestemd kon worden. Bij deze actie werd een bedrag van
50000 euro verdeeld. Het asiel eindigde op nummer 1 en hierdoor kregen we een
mooie cheque van ruim 5000 euro. Met de opbrengsten van deze acties zijn (of
worden) er o.a. een nieuwe bosmaaier, chipreader en konijnenhokken aangeschaft.
Ruud stelt zich voor als kandidaat penningmeester. In juni is hij van start gegaan
en gelijk diep in de administratie gedoken samen met het externe administratie
kantoor waarvan wij ondersteuning krijgen. 2018 wordt met ondersteuning van
een nieuw boekhoudpakket goed gemonitord en Ruud zit hier bovenop zodat alles
wat nu op orde is ook op orde zal blijven. De financiële administratie is nu op de
rit, al komen we nog wel af en toe hiaten uit het verleden tegen. Enkele balansposten zijn nog erg onduidelijk.
Er wordt gevraagd vanuit de zaal of er een schatting is te noemen over kosten/baten van 2017. Ruud geeft aan dat dit nu allemaal nog onduidelijk en niet inzichtelijk is.
Een volgende vraag komt: door het vertrek van Veenstra is het asiel in een kwetsbare positie gekomen, hoe voorkomen we dit in de toekomst. Jenny geeft aan dat
er gebouwd wordt aan een minder kwetsbare bezetting en bedrijfsvoering met de
juiste controles voor de toekomst.
Margret krijgt het woord over dagelijkse gang van zaken.
Momenteel zijn er in het asiel 22 honden, 34 katten en 34 konijnen. Het aantal
binnenkomende knaagdieren stijgt enorm en het aantal katten daarentegen, daalt
over het algemeen. Over het hele afgelopen jaar is de verloop 369 katten, 131
knaagdieren en 61 honden geweest. De plaatsing gaat tegenwoordig sneller, waardoor er een betere doorstroom is.

Hopelijk zet deze trend zich door in het komende jaar. We hebben vooral veel
steun aan de vele gastgezinnen en hulp van medewerkers en vrijwilligers.
Inzameling van de kleding in het 3e kwartaal is nu alweer 6000 kg. Het werkt als
een kettingreactie, o.a. door mond tot mond reclame via Stichting Dierenlot.
1x in de week is er een volle zeecontainer met oud papier. Ook de laatste rommelmarkt heeft weer meer dan 5000 euro opgebracht. Door de verkoop van spullen via Marktplaats en boeken via Bol.com worden ook nog eens extra opbrengsten
gegenereerd. Dit zijn welkome extra’s voor het asiel.
Bij de stichting Dutch (gedetineerden die hondentrainer zijn) Cell Dogs worden 2 x
per week honden getraind om plaatsingskansen te vergroten. De inzameling voor
de operatie van poes Cleo zit nu op 750 euro. Dit is nu zo goed als afgerond maar
de volgende kat voor operatie komt er al aan.
Er zijn opnames gemaakt voor een programma van SBS 6 wat op 2 december op tv
zal zijn.
Vraag uit de zaal: Waarom de leden van de Rabobank juist empathie hebben voor
het asiel en dus hierop stemmen. Margret legt uit hoe dit in zijn werk gaat.
4. Goedkeuring notulen van de ALV 2017 en 14 september 2017
12 april 2017 verslaglegging: Voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn over het verslag.
Er zijn geen op/aanmerkingen en zowel het verslag als de notulen zijn vastgesteld/goedgekeurd.
14 september 2017: Ook deze stukken worden vastgesteld/goedgekeurd.
Een dame in de zaal stelt voor om de samenstelling van het bestuur (namen) toe
te voegen aan de notulen ter verduidelijking. Voorzitter geeft aan dit in het vervolg mee te nemen.
Er wordt door de voorzitter van de mogelijkheid gebruik gemaakt om aan te geven
dat er nog extra bestuursleden nodig/welkom zijn. Hierover kunt u het bestuur
een mail sturen.
5. Kandidaat bestuursleden stellen zich voor en stemming
Ruud van Dijk stelt zich voor. Geeft aan wat zijn achtergrond is en wat hem deed
besluiten om zijn kennis en kunde in te zetten als vrijwillig penningmeester voor
het dierenasiel.
Voorzitter vraagt of er bezwaar is tot het toetreden Ruud van Dijk tot het bestuur
als penningmeester.
Bij deze wordt Ruud van Dijk door de ledenvergadering unaniem benoemd tot
penningmeester.
Astrid Verhage en Carin v.d. Berg worden aangesteld als kascommissie en zij zullen
de cijfers vanaf 2018 doornemen en controleren.
Er wordt gevraagd of er bezwaar is tegen deze samenstelling van de kascommissie.
Er is geen bezwaar tegen deze samenstelling en de kascommissie wordt door de
ledenvergadering vastgesteld.

Vraag uit de zaal: Waarom was er in 2016 wel een accountant en nu toch alsnog
een kascommissie in combinatie met een penningmeester. Ruud geeft aan dat dit
afdoende is en dat een externe accountant dus niet meer nodig is.
6. Jaarrekening 2016 en decharge.
De penningmeester neemt het woord en geeft aan dat deze jaarrekening van 2016
nog opgesteld is door de ex-accountant. Of deze volledig is en correct wordt in
twijfel genomen. Deze is destijds in de vergadering goedgekeurd, het is dus nu
niet wenselijk hier nog verdere aandacht aan te besteden. Destijds was er geen
decharge verleend aan het bestuur maar de accountantsverklaring van destijds
was afdoende.
7. Bestuursleden aftredend (Thea Bakker en John Renders)
Voorzitter vertelt kort over haar ontmoeting met de ex-bestuursleden en geeft aan
dat er ondanks de hobbels die er op de weg waren toch vooral ook veel goed werk
is verzet door dit ex-bestuur.
Bij hun aftreden krijgen zij nog een bloemetje mee als dank voor alle trouwe jaren dienst.
John Renders neemt nog kort een moment om ook het nieuwe bestuur te bedanken
en succes te wensen met hun toekomst als bestuur.
8. Decharge aftredende bestuursleden
Astrid Verhage geeft aan geen decharge te verlenen aan Dhr. Renders , Carin v.d.Berg ondersteunt deze mening. Tevens adviseert zij de overige aanwezige leden
dit ook niet te verlenen en legt uit waarom niet.
Zij zijn van mening dat het asiel onder zijn leiding bijna ten onder is gegaan.
Er is wel veel werk verricht door de bestuursleden maar er kan vooralsnog geen
decharge worden verleend voor het gevoerde financieel beleid.
Er lopen formeel nog rechtszaken van Veenstra waar het ex-bestuur nog voor aansprakelijk gesteld kan worden. Iedereen stemt er mee in dat dit geldt tot een en
ander is uitgezocht.
9. Begroting 2018
Ruud geeft aan dat er naar verwachting afgerond zal worden in 2018 met een positief saldo van ca. 5000 euro.
In heel Nederland zijn er vrijwel geen asielen die met winst hun jaar afsluiten. Enkele punten worden toegelicht.
Kosten voor externe dierenartsen zijn gedaald maar daarentegen zijn de interne
kosten hierdoor gestegen doordat Kirsten toegetreden als dierenarts van het asiel.
Diverse andere personeelskosten en facilitaire kosten zijn gestegen, en ook de
Exploitatiekosten zijn gestegen. Hierin zitten o.a. automatisering, vervoer, internet enz. Asielopbrengsten waren 75000 euro. Om het asiel draaiende te houden
zijn de opbrengsten van het pension hard nodig.
Opmerking uit de zaal: Men heeft vernomen dat er veel leden zijn die geen contributie meer betalen. Ruud geeft aan dat dit inmiddels onder de aandacht is en is

opgepakt. Dit zal in de toekomst beter bewaakt worden en kunnen worden door de
huidige personele bezetting en de systemen.
De rommelmarkt had een geweldige opbrengst.
De Gemeente betaalt een aanzienlijk bedrag aan subsidie op jaarbasis om het asiel
te ondersteunen. Dit behoort echter ook tot de zorgplicht voor opvang van zwerfdieren die de Gemeente heeft.
Vraag uit de zaal: Er is een verschuiving zichtbaar tussen 2016 en 2017 in huisvestingskosten. Waardoor is dit ontstaan? Ruud geeft aan dat door het veel schuiven
tussen de stichtingen en verenigingen in verleden veel onduidelijk werd. Dit geschuif gebeurt nu niet meer. Onroerend Goed is een aparte stichting met een
voorzitter die is aangedragen vanuit de Gemeente. Dit is nu een apart bestuur en
dus ook een aparte kas waaruit onderhoudsvoorzieningen worden betaald.
Een van de dames in de zaal geeft aan veel vrije uren in de rommelmarkt te steken samen met de andere vrijwilligers. Bezoekers op de markt onderhandelen volgens mevrouw te veel. Men wil bij de verkoop op de rommelmarkt aan kunnen geven dat ze over enkele maanden kunnen komen kijken wat er met hun geld gedaan
is, zodat men ook bereid is om meer te betalen en minder te onderhandelen.
Voorstel van Armanda om een thema, bv. knaagdierverblijven, te koppelen aan de
rommelmarkt zodat men weet waar men voor geeft.
Vraag uit de zaal: De Steunstichting was voor commerciële gelden. Deze is nu opgeheven, kan dat zomaar? Er wordt uitgelegd dat wanneer deze commerciële gelden ten goede komen aan de bedrijfsvoering van het goede doel (asiel) dan behouden we gewoon de ANBI status.
Winst moet besteed worden aan het goede doel waar het voor staat. Dit is dus de
reden dat de steunstichting opgeheven is omdat deze dus niet meer noodzakelijk
is.
Vraag uit de zaal: Er staat nog een schuld open van 8 ton op de balans, wat ge
beurt hiermee?
Voorzitter legt uit dat dit doorn in het oog is en dat het bestuur nu bezig is met
een oplossing. Omdat dit nog in een precair stadium is, kan hier nu nog niets over
gezegd worden maar zodra dit mogelijk is zal het bestuur hier uitspraken over
doen.
Voorzitter geeft aan dat er hard gewerkt wordt om als bestuur van operationele
taken af te komen en zal verbetering binnen het asiel nodig zijn om dit te kunnen
realiseren. Een betere structuur is noodzakelijk, protocollen worden opgesteld.
Het bestuur richt zich nu eerst op de organisatie structuur om vervolgens weer
bestuurstaken op volle kracht uit te kunnen voeren op bestuurlijk niveau. Dit gaat
niet van de een op de andere dag en zal nog even tijd in beslag nemen.
Door uitval van zieke medewerkers, zijn veel kosten gemaakt voor extra mede
werkers.

Dit is noodzakelijk om alles draaiende te kunnen houden en omzet te blijven ge
nereren.
De samenwerking met de Gemeente zal worden geïntensiveerd. Per kwartaal is er
een gesprek en afstemming met de Gemeente om inzicht te geven in waar zij hun
subsidie aan besteden en waar het asiel nu staat.
Vraag uit de zaal: Hulp van vrijwilligers is aangeboden aan het bestuur maar hier
is geen reactie op gekomen in de mail en geen gebruik van gemaakt. Dit wordt als
erg vervelend beschouwd.
Het bestuur geeft aan dat om verschillende reden tijdelijk geen mail is binnen ge
komen en dat dit niet bekend was. Voorzitter geeft aan dit in de toekomst beter
te bewaken en hier vervolg aan te geven.
10.Rondvraag
Een dame in de zaal geeft aan een goed gevoel te hebben bij nieuwe bestuur. Zij
geeft aan vertrouwen te hebben in de toekomst en wenst bestuur veel succes.
Vraag: Wordt er nu meer gedaan met controle punten op diverse vlakken. Jenny
geeft aan dat er wordt gewerkt aan diverse controle punten. Enkele zaken lopen
al en protocollen worden opnieuw gemaakt.
Vraag: Uitbreiding van het bestuur? Hoe lobbyen we hier nu voor?
Jenny geeft aan dat dit op de website staat en dat we verder via de ALV en o.a. de
Gemeente en Facebook ook rondvraag doen.
Vraag: Waarom worden honden niet gelijk geneutraliseerd bij aankomst in het
asiel? Margret geeft aan dat steriliseren/castreren niet altijd een positief
resultaat geven op het gedrag van een hond.
Vraag: Er is een boekencontrole van PWC geweest, is hier nog wat uit voortgekomen ondanks dat de vorige accountant niet mee wilde werken? Wordt hier vervolg
aan gegeven?
Jeroen Lubbers van de Gemeente geeft aan dat er een klacht is ingediend en dat
de accountant (op zijn eigen initiatief) is uitgeschreven uit de beroepsorganisatie.
De Gemeente stopt hier geen energie meer in en richt zich vooral op de toe
komst.
Vraag: Hoe wordt het opgelost dat Margret weg gaat als beheerder bij het asiel?
Jenny geeft aan dat dit in de nieuwe opzet wordt meegenomen. Functie van beheerder zal op een andere manier worden ingevuld.
Vraag: Blijft Kirsten dierenarts binnen het asiel?
Ja, zij heeft een contract en blijft als dierenarts (mogelijk met nevenactiviteiten)
in dienst.
11.Afsluiting
Om 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt alle aanwezigen.

