Stichting Dierenambulance
Den Helder – Hollands Kroon

Jaarverslag 2018
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1. Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2018.
Was 2017 een jaar waarin het aantal vrijwilligers afnam. Het jaar 2018 vertoonde, vooral het in
het 4e kwartaal, een lichte groei waardoor er op 31 december 30 vrijwilligers inzetbaar waren en
er 5 ingewerkt werden.
Op 31 december waren er 5 vrijwilligers inzetbaar in het verzorgingsgebied Hollands-Kroon.. Om
de dienstverlening in dit gebied toch te kunnen leveren wordt met inzet van vrijwilligers vanuit
de gemeente Den Helder gaten in het rooster opgevuld. Dit lukt maar deels waardoor op dagen
dat er geen bezetting is een extra beslag wordt gelegd op de ambulance werkzaam in de gemeente
Den Helder. Dit houdt in dat het gebied wat verzorgd moet worden ligt tussen Den Helder en
Breezanddijk op de afsluitdijk.
Rest mij nog te vermelden dat zonder de tomeloze inzet van alle vrijwilligers van de teams Den
Helder, Julianadorp en Hollands-Kroon, de stichting niet kan functioneren. Daarom is een
bijzonder woord van dank ook op zijn plaats.
Ik wens u veel leesplezier toe.
Namens het bestuur,
Henk Loosschilder
Voorzitter
(t/m mei 2019)

2. Algemene Informatie
Statutaire naam
Stichting Dierenambulance Den Helder en omstreken (hierna te noemen: “De Stichting”)
Vestigingsplaats
Den Helder
Rechtsvorm
Stichting
Oprichting
De Stichting werd op 3 oktober 1984 opgericht bij notariële akte.
Omschrijving van de doelstelling
De Stichting heeft ten doel:






het vervoeren van zieke en gewonde dieren en zo nodig het verlenen van eerste hulp
het vervoeren van dieren naar de dierenarts voor behandeling of operatie
het vervoeren van dieren naar eigenaren of opvanglocatie
het vervoeren van overleden dieren naar crematoria of verzamelplaats
het verstrekken van informatie in de ruimste zin van het woord
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Secretariaat
Postbus 3004
1780 GA Den Helder
0623556755
K.v.K. nr. 41239504
Financieel
ING BANK
IBAN:NL-40 INGB 0003 3981 80
BTW nr. NL 006934547B01

3. Interne organisatie
Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit zes leden. Naast deze bestuursleden kan de stichting op
het gebied van dierenzorg en -kennis een beroep doen op een veterinair adviseur
Elk bestuurslid wordt benoemd voor een periode van maximaal vijf jaar. Alleen in uitzonderlijke
gevallen kan een bestuurslid herbenoemd worden voor weer een periode van vijf jaar.
Vacatures in het bestuur worden zo spoedig mogelijk ingevuld. Het bestuur ontvangt geen
bezoldiging voor haar werkzaamheden anders dan een summiere vergoeding voor gemaakte
kosten.
Het bestuur van de stichting waakt tegen verstrengeling van belangen tussen die van de stichting
en die van bestuursleden. Bij strijdigheid van belangen dienen betrokken bestuursleden zich van
besluitvorming te onthouden. De stichting heeft geen toezichthoudend orgaan. De financiële
stukken worden eenmaal per jaar gecontroleerd door een Accountants-bureau.
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Samenstelling bestuur
Voorzitter:
Henk Loosschilder
 Leiding geven aan bestuur en vrijwilligers van de stichting in de ruimste zin des woord
 Voorzitten van bestuursvergaderingen en vrijwilligersbijeenkomsten
 Periodiek overleg met zuster- of overheidsorganisaties al dan niet i.s.m. met andere
bestuursleden
 Het verrichten van representatieve taken
Secretaris:
Brenda Dijker – van Pelt
 Oproepen tot vergadering en het vastleggen van de vergaderlocatie
 Notuleren bestuursvergaderingen en vrijwilligersbijeenkomsten
 Verzorgt jaarverslag vóór 1 april
 Verzorgen van correspondentie
 Opmaken van contracten en overeenkomsten voor zover hiervoor een jurist niet vereist
is
 Archief houden van alle correspondentie, aktes en overeenkomsten
 Draagt zorg voor het op peil houden van kennis van interne procedures
 Vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid
 Organiseren en verzorgen opleidingen i.s.m. de vrijwilligerscoördinator
 Organiseren van lezingen t.b.v. de vrijwilligersbijeenkomst
Penningmeester:
Edwin Flach vanaf 1 mei 2018
 Bijhouden van de financiële administratie
 Voorbereiden van de jaarrekening van het afgelopen jaar vóór 1 juli
 Opmaken van een begroting voor het komende jaar vóór 31 december
 Factureren van geleverde diensten via rittenstaten, zwerfdierformulieren en n.a.v.
overeenkomsten
 Het innen van gelden
 Betalen van nota’s, declaraties etc.
 Bewaken debiteuren
 Bewaken spaartegoeden en rentestanden
 Archiveren betalingsbewijzen, facturen, nota’s en bankafschriften
 Controle op rittenadministratie
PR-functionaris:
Anna Wendt tot 1 mei 2018
 Behartigt alle PR-zaken binnen de stichting, zoals het geven van voorlichting
 Zit de PR-commissie voor
 Organiseren van markten, bemensing stands, inkopen merchandising voor verkoop op
evenementen
 Redactie Donateursblad
 Verzorgen infofolder en donateur folder
Coördinator vrijwilligers:
Ed van Gemst
 Liaison tussen bestuur en vrijwilligers
 Aanspreekpunt vrijwilligers
 Bemiddelt in conflictsituaties evt. i.s.m. voorzitter
 Onderhouden van sociale contacten bij langdurige ziekte VW-er
 Houden van functionering, evaluatie, ontslag- en sollicitatiegesprekken i.s.m. een
ander bestuurslid
 Tussenpersoon voor alle vrijwilligersaangelegenheden (kleding, roosters, lief en leedpot
etc.)
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Donateurs- en technische zaken:
Ronald Post
 Verzorgt de Donateuradministratie
 Versturen jaarlijkse acceptgiro’s
 Beheer en aanschaf materieel en kleding
 Vervanging penningmeester bij diens afwezigheid
 Verantwoordelijk voor het beheer van de Dierenkooy
 Verantwoordelijk voor alle technische zaken zoals:
vervoer, communicatie, beheer van sleutels, documentatie etc.
Veterinair adviseur: Drs. Ilona Wegman
 Staat bestuur en vrijwilligers bij in diergeneeskundige aangelegenheden
 Verzorgen en op peil houden dieren EHBO kennis en verstrekken relevante
diergeneeskundige informatie.
Bestuur ondersteunende vrijwilligers:
Roosterplanners
 Zij ondersteunen de coördinator vrijwilligers bij het opstellen van een maandelijks
werkrooster.
Rittenadministratie
 Zij ondersteunen de penningmeester bij het digitaal verwerken van de ritstaten.
Beheerder potje Lief en leed
 Ondersteunt de coördinator vrijwilligers voor het verzenden van een kaart bij
verjaardagen, ziekte en zeer en verzorgt ook bloemen als dat van toepassing is.
Markten
 Ondersteunt de Pr-functionaris bij het verzorgen van de markten.
Verstrekt kleding
 Ondersteunt de donateurs- en technische zaken in het beheer van de kleding.

4. Wagenpark
Geschiedenis
Dierenambulance Den Helder – Hollands Kroon had sinds de oprichting in 3 oktober 1984 altijd één
ambulance die de gemeente Den Helder en de toenmalige gemeente Anna Paulowna bestreek.
Op 1 januari 2012 heeft er een gemeentelijke herindeling plaatsgevonden waardoor Anna Paulowna
is opgegaan in de nieuw gevormde gemeente Hollands Kroon. Deze gemeente bestaat uit de
toenmalige gemeenten Anna Paulowna, Nieuwe Niedorp, Wieringen en Wieringermeer.
Verdeling ambulances Den Helder en Hollands-Kroon (noord)
De gemeente Den Helder (bestaande uit Den Helder, Julianadorp en Huisduinen) is hoofdzakelijk een
stedelijk gebied. Voor de dierenambulance is dit een druk gebied, zeker in de zomer. In de lente is de
ambulance zo twaalf uur actief per dag, in de winter is het aanzienlijk rustiger.
Het gebied Anna Paulowna, Wieringen en de helft van de Wieringermeer is groot maar wat betreft
de dieren in nood redelijk rustig. Vanwege de grootte van Hollands Kroon en drukte in Den Helder
was er de noodzaak voor een tweede dierenambulance. Deze is in begin 2014 aangeschaft. Dit kon
een wat kleinere ambulance zijn en heet bij ons dan ook de kleine dierenambulance (KDA).
Dientengevolge is de grotere ambulance in Den Helder de grote dierenambulance (GDA) gaan heten.
Dierenambulances
GDA
KDA

Merk
Ford
Ford

Naam
Bouwjaar
Transit
2013
Transit Connect 2006

Aanschaf
mei 2013
mei 2014
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Het wel en wee in 2018
Eén van de nevenfuncties van de donateursadministrateur is de techniek waaronder ook de beide
dierenambulances vallen. Schades en defecten worden daar gemeld en draagt er dan zorg voor dat
deze worden opgelost.
Hoofdstuk schades
Bijna alle schades aan de dierenambulances zijn toe te schrijven aan de GDA, begrijpelijk want deze
rijdt veel en dan ook nog in een risicovol gebied (stedelijk).
Schade aan eigen voertuig
Veel schades aan het eigen voertuig zijn te voorkomen door een grotere oplettendheid van de
chauffeur en bijrijder, want ook deze laatste heeft een taak bij het veilig manoeuvreren op de weg.
Veel schades aan het eigen voertuig worden dan ook helaas niet gemeld. Een enkeling trekt het
boetekleed aan en neemt zijn verantwoording. Voor een eigen schade moet een aanrijdingsformulier
worden ingevuld, maar dit is een zeldzaamheid.
Kleinere schades aan andere voertuigen betalen we meestal zelf. Dit is goedkoper dan de verzekering
hierop aan te spreken. Door een schade te verhalen via de verzekeraar zak je in no-claim en stijgt de
verzekeringspremie. Voor de GDA is het toch al moeilijk om no-claim op te bouwen, een paar jaar
geleden hadden we zelfs negatieve no-claim en betaalden we meer dan de nominale
verzekeringspremie. Inmiddels is deze situatie voorbij en kunnen we positieve no-claim op gaan
bouwen (de bekende bonus – en malus situatie).
Schade aan derden
Schade aan derden valt gelukkig mee. Als er een schade ontstaat wordt er een aanrijdingsformulier
ingevuld en ingeleverd bij de donateuradministrateur.
Defecten en reparaties
De dierenambulances kampen allemaal met het standaard onderhoud zoals het vernieuwen van
banden, lampen en accu’s. Garage GEHA ondersteunt de DA door storingen e.d. snel op te lossen
zodat de ambulances weer snel inzetbaar zijn.
Verzekering
GDA in 2018 is de auto allrisk verzekerd.
KDA is WA+ (lees: beperkt casco) verzekerd.

5. Gebeurtenissen over het jaar 2018
Activiteiten
Ook dit jaar hebben we deelgenomen aan de NL-doet dag, ook nu werden er werkzaamheden rond
de Dierenkooy verricht.
B&W
Op 15 juli is er in de Helderse vallei een introductie bijeenkomst geweest waarin de nieuwe
wethouders werden voorgesteld aan de instanties die werkzaam zijn in het dierenwelzijn.
Tijdens deze bijeenkomst is het belang van het in stand houden van het vogelasiel en de
problematiek rond de destructie nogmaals onder de aandacht gebracht. Als gevolg hiervan is in
december, tegenover Dierentehuis ’t Schuthok, een nieuwe destructie geopend waarin een
gekoelde container staat waarin 4 kliko’s kunnen worden geplaatst.
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Het verzorgingsgebied wordt in onderstaande kaart weergegeven.

Activiteiten voor de vrijwilligers
Barbecue
Ook dit jaar is, in juni, als dank aan de vrijwilligers samen met hun introducé de traditionele BBQ
gehouden. Het was weer een vanouds gezellig feest.
Feestavond
In 2018 hebben we op 15 december met de vrijwilligers een afsluitende feestavond gehouden.
Deze keer kozen we als locatie Snookercentrum Den Helder voor een gezellig samen zijn.
Wederom mag deze avond als zeer geslaagd worden beschouwd.
Vergaderingen
In 2018 is 10 keer door het bestuur voltallig vergaderd.
Het dagelijks bestuur heeft regelmatig informeel overleg gepleegd. O.a. met de beleidsmedewerkers van de gemeentes Den Helder en Hollands Kroon.
Met de vrijwilligers is 8 keer op maandbasis een bijeenkomst gehouden, deze bijeenkomst werd
afgewisseld door een vergadering of een voorlichting. In de maanden juli, augustus en december
was er geen bijeenkomst.
Door de afgevaardigde van onze stichting bij het DWO is 6 maal overleg geweest met het DWO.
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Externe contacten
De Dierenambulance is voor de uitvoering van haar werkzaamheden veelal afhankelijk van andere
organisaties en individuen zoals:
Defensie
Sinds 1 januari 2015 is er een contract met defensie. Dit houdt in dat vanaf die datum ook de
defensieterreinen in ons gebied als verzorgingsgebied worden aangemerkt. Het contract is in
oktober tot 2022 vernieuwd.
Gemeente Den Helder
Er is een dienstverlening overeenkomst met de gemeente Den Helder voor het weghalen van
kadavers langs de openbare weg in deze gemeente, het vervoer van zwerf- of wilde dieren die
ondergebracht moeten worden bij een vogel- of dierenopvang en dieren die gewond zijn geraakt
bij aanrijdingen. Hiervoor is een vergoeding per inwoner.
Gemeente Hollands Kroon
Er is een overeenkomst met de gemeente Hollands-Kroon voor het vervoer van zwerf- of wilde
dieren die ondergebracht moeten worden bij een vogel- of dierenopvang, gewonde dieren en van
huisdieren die zijn overleden langs de openbare weg. Het weghalen van kadavers van wilde dieren
is belegd bij de gemeente zelf. De vergoeding geschied op basis van het aantal inwoners, welke
wordt verdeeld op een basis van 50/50 met DOC Schagen die het zuidelijke gedeelte van HollandsKroon als verzorgingsgebied heeft
DWO
Tijdens de bestuursvergadering van 11 december is besloten dat onze stichting niet verder meer
zal participeren in het DWO. Dit is 18 december tijdens een overleg met de participerende
organisaties en de beleidsmedewerker van de gemeente Den Helder aan de vertegenwoordiging
van het DWO bekend gesteld.
Dierenartsen
Met de dierenartsen in de gemeente Den Helder en Hollands Kroon wordt goed samengewerkt.
Dierentehuis ’t Schuthok
De overeenkomst met het Dierentehuis ‘t Schuthok in Den Helder is in 2018 ongewijzigd
voortgezet. De Dierenambulance en ’t Schuthok zijn een aantal malen in vergadering bij elkaar
geweest om procedures door te nemen en zo nodig op elkaar af te stemmen.
Vogelasiel De Paddestoel
Veelvuldig wordt ook het vogelasiel beroepsmatig aangedaan. De samenwerking verloopt zonder
een schriftelijke vaststelling goed.
Vogel- en Dierenopvang De Bonte Piet
Als gevolg van de aanpassing in het verzorgingsgebied tussen de locatie Den Helder/Julianadorp
en Hollands Kroon Noord is besloten alle vogels die boven lijn van Anna-Paulowna worden gered
uit doelmatigheid vervoerd worden naar deze opvang.
Diverse opvang locaties
Met de opvang voor knaagdieren, slangen en vleermuizen is een goede samenwerking.
Dierencrematorium Majesta
Als reguliere vervoerder van overleden huisdieren die gecremeerd dienen te worden hebben wij
een goede zakelijke relatie met het dierencrematorium “Majesta” te Schagerbrug.
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Politie en brandweer
Daar waar nodig is door de Dierenambulance assistentie verleend aan de politie. Op verzoek van
de Dierenambulance heeft de brandweer ons geassisteerd bij verschillende meldingen. Hieruit
blijkt dat er altijd een beroep kan worden gedaan op de brandweer, waarbij de Dierenambulance
ondersteunend kan optreden.
Reddingsbrigade en Stichting Strandexploitatie Noordkop (SSN)
In voorkomende gevallen kunnen we beide organisaties om hulp vragen. Bijvoorbeeld als we op
grote afstand van een standopgang een gewond dier moeten ophalen. Zij kunnen met hun
voertuigen het strand op om dat gewonde dier op te halen. De ambulance kan dat niet.
Zeehondencrèche Pieterburen
De zeehonden die worden gevonden op de Helderse stranden, worden na overleg ter opvang
naar Pieterburen vervoerd. Hiervoor is een logistieke keten opgesteld waar onze beide
ambulances, een dierenambulance afkomstig van Leeuwarden en de zeehondenambulance van
Pieterburen deel van uit maken.
Amivedi
Als we geconfronteerd worden met vermiste of gevonden dieren, wordt er altijd contact met
Amivedi opgenomen. De meldingen worden zowel telefonisch als schriftelijk gedaan. Z.s.m. wordt
een afschrift van de zwerfdierenformulieren afgeleverd bij de vertegenwoordigster van Amivedi
in Julianadorp. Ook kan aan de melder de website van deze organisatie worden doorgegeven.
Federatie Dierenambulances Nederland
Onze stichting is aangesloten bij de landelijke overkoepelende organisatie voor
Dierenambulances, de Federatie Dierenambulances Nederland (FDN). Om als organisatie te
kunnen worden aangesloten bij deze federatie moet de eigen organisatie voldoen aan een aantal
eisen. Dit zijn eisen op het gebied van: aanrijtijden, de gebieden waarin men werkt, de uitrusting
van de ambulance en de omgang met collega Dierenambulances. (Voor meer informatie kunt u
kijken op www.fdn.nl.)
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6. Publiciteit en communicatie
Het is belangrijk dat de mensen in de regio Den Helder en Hollands Kroon weten dat er een
Dierenambulance aanwezig is. Daarom zijn wij op veel markten en open dagen met een stand
aanwezig.
Voorafgaand aan de meeste lokale en regionale activiteiten worden voorbereidingen getroffen om
tijdens deze evenementen de Dierenambulance te promoten.
In informatiestanden liggen altijd informatiebrochures en folders over de Dierenambulance.
Regelmatig worden er foto’s gemaakt en daarna in de media gepubliceerd.
Sociale media (waaronder facebook) spelen een steeds grotere rol om bekendheid aan de
Dierenambulance te geven. Ook de vernieuwde website heeft bijgedragen aan een professionele
uitstraling van de Dierenambulance.
Daarnaast spelen de financiële inkomsten een grote rol. Zonder deze inkomsten is er geen garantie
tot het functioneren van de Dierenambulance. De getoonde initiatieven van middenstand en clubs
die maatschappelijke organisaties een goed hart toedragen, hebben ons financieel geweldig
ondersteund.
Meermalen per jaar is in de diverse media veel aandacht geschonken aan onze werkzaamheden.
De contacten met de media zijn zeer positief. Bijna elke maand was er een aandachtspunt in de
media over de Dierenambulance. Deze verkregen bekendheid heeft een positief beeld van de
Dierenambulance weergegeven.
Ook is veelvuldig een verzoek bij ons binnen gekomen om een voorlichting op scholen of
instellingen te geven. We hebben hier steeds aan kunnen voldoen.
Al de bovengenoemde factoren hebben bijgedragen dat de inwoners van ons verzorgingsgebied
de Dierenambulance als een onmisbaar element in de samenleving beschouwen.
Helaas is de functie van één bestuurslid vacant, we hopen dat deze in het jaar 2019 weer gevuld
kan worden.
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7. Vrijwilligers
De vrijwilligers verrichten in het verzorgingsgebied van de gemeente Den Helder hun dienst 24
uur aaneengesloten van ’s morgens 09.00 uur tot de volgende dag 09.00 uur. In de maand augustus
moest het bestuur helaas besluiten de GDA 4 dagen stil te zetten als gevolg van een tekort aan
inzetbare vrijwilligers. Ook is besloten de 24 uur dienst te wijzigen in een 12 uur dienst zodat de
GDA alleen nog inzetbaar was van 09.00 uur tot 21.00 uur. Na consultatie met de vrijwilligers is
op 1 november besloten de beschikbaarheid van de GDA permanent terug te brengen tot een 13
uur dienst van 08.00 tot 21.00 uur. De telefoon wordt dan uitgezet en de melder met een
hulpvraag krijgt middels een voicemail informatie hoe te handelen. De bezetting van de
dierenambulance in Den Helder en Julianadorp (DA) bestaat altijd uit een chauffeur en een
bijrijder. Wanneer de ambulance niet ingezet hoeft te worden, zal de ambulance bij het huisadres
van de chauffeur gestationeerd zijn. Bij een oproep dient de chauffeur dan eerst de bijrijder op
zijn huisadres op te halen.
De dierenambulance in het gebied Hollands Kroon (KDA) rijdt met één persoon, indien nodig kan
en wordt een tweede persoon opgeroepen. De dienst in dit gebied is om organisatorische reden
van 08.00 tot 21.00 uur.
De chauffeur blijft, gedurende de diensturen telefonisch bereikbaar. Op het voertuig neemt de
bijrijder de meldingen in ontvangst.
De bijrijder verricht op het voertuig de ritten- en overige administratie.
Het verloop van vrijwilligers was dit jaar zorgwekkend. Het verkrijgen van arbeid, verhuizen,
gezondheidsredenen of ander vrijwilligerswerk zijn de meest voorkomende oorzaken van een
verloop in het vrijwilligersbestand. Er is een groot beroep gedaan op de media om vrijwilligers te
werven wat helaas niet heeft geleid tot het vullen van de opgevallen plaatsen.
Gestaag gaan we verder met het werven van gemotiveerde aspirant vrijwilligers.
De vrijwilligers dienen minimaal 2 x 24 uur per maand te functioneren (vanaf 1 november 13 uur).
Praktisch wordt hier vaak noodgedwongen van afgeweken. Meerdere vrijwilligers verrichten
meer dan 2 x 24 (13) uur per maand. Elke week of soms twee keer per week is geen zeldzaamheid.
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8. Rittenoverzicht Dierenambulance Den Helder–Hollands Kroon 2018

Diverse (algemeen)
Kat/Hond
Algemeen
Schuthok
Vriezer
Destructie
DAP (taxi)
DAP - Schuthok (retour)
Sub Totaal
Vogels
Algemeen
Paddestoel
Bonte Piet
Andere opvang
Destructie
Sub Totaal
Diversen (dier)
Zeezoogdieren
Schuthok
Paddestoel
Bonte Piet
Andere opvang
Vriezer/destructie
Sub Totaal
Crematoriumritten
DAP
Algemeen
Urnen bezorgen
Sub Totaal
Destructieritten
DAP
Vriezer
Sub Totaal
Loze Rit
Eigenaar aanwezig
Niet aangetroffen
Overige
Sub Totaal
Totaal

GDA
2017

2018

KDA
2017

2018

Totaal
2017
2018

GDA
2017
163
178
84
11
59
63
558

2018
194
120
137
103
76
67
697

KDA
2017
41
22
15
8
3
1
90

2018
35
7
17
3
1
9
72

Totaal
2017
2018
204
229
200
127
99
154
19
106
62
77
64
76
648
769

240
507
0
0
509
1256

198
527
0
2
587
1314

39
40
34
5
20
138

36
42
23
0
26
127

279
547
34
5
529
1394

234
569
23
2
613
1441

55
18
39
0
33
61
206

88
21
17
4
2
35
167

2
9
7
3
3
3
27

2
3
7
2
0
2
16

57
27
46
3
36
64
233

100
24
24
6
2
37
193

264
71
106
441

350
54
138
542

5
2
2
9

2
9
2
13

269
73
108
450

352
63
140
555

153
53
206

103
45
148

0
1
1

0
2
2

153
54
207

103
47
150

57
170
42
269
3009

111
125
38
274
3440

0
26
7
33
304

3
17
0
20
259

57
196
49
302
3234

114
142
38
294
3402
14

Overdracht
Afdrachten penningmeester
Formulieren e.d.
Tanken, wassen, garage
Overname DA-KDA
Vervolgritten
Diverse
Totaal

374
53
46
146
9
3
109
740

402
52
6
135
4
4
122
725

221
7
11
63
6
12
20
340

GDA
Marine
Ritten

2017
66

170
3
12
51
4
2
23
265

KDA
2018
58

2017
NVT

2018
NVT

595
60
57
209
15
15
129
1080

572
55
18
186
8
6
145
990

Totaal
2017
2018
66
58
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9. Financiën
INVOEGEN
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10. De positie van de stichting
De stichting is een zelfstandige organisatie die gebruik maakt van vrijwilligers om de taken van
een dierenambulance adequaat te kunnen uitvoeren.
Het is en blijft voor de stichting van levensbelang om voldoende gemotiveerde en getrainde
vrijwilligers beschikbaar te hebben. Hopelijk wordt het jaar 2019 het jaar waarin het vrijwilligers
aantal toeneemt en de overgang naar een 13 uur dienst zal daarbij hopelijk een aanleiding toe zijn.
Daarnaast is het van belang dat er voldoende financiële middelen zijn. Dat is en blijft een constant
punt van aandacht.
De ontwikkeling van een samenwerkingsverband met andere dierenwelzijn organisaties in de
gemeente Den Helder en de gemeente Hollands-Kroon zal meer ruimte scheppen voor een
doelmatige bedrijfsvoering en er wordt een breder front gevormd voor erkenning voor het
dierenwelzijn. De Dierenambulance zal zich hierop blijven richten.
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