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Wat een super jaar hebben we gehad! Meer donaties dan dat we ooit hadden durven dromen 

en mooi om te zien dat er zo veel mensen begaan zijn met ons doel. 

We zijn inmiddels verhuist van de voedselbank naar de sponsorwinkel in Weert. De 

voedselbank groeit ook en aangezien ze aan steeds meer eisen moeten voldoen hebben ze de 

ruimte hard nodig. Om deze en andere redenen zijn wij verder gaan zoeken naar een 

uitdeelplekje. Gelukkig hoefden we niet ver te gaan, de sponsorwinkel naast de voedselbank 

had nog een kantoortje over, met kleine opslagruimte nog wel, ideaal! 

Voor de toekomst denken we nog aan een echte eigen plek die misschien met volledige opslag 

te combineren is. 

Er zijn een aantal vrijwilligers bijgekomen en ook helpen er anderen vaak een dagje mee, met 

bijvoorbeeld voer verdelen of voeding ophalen. We hebben nu vaste uitdelers op vrijdag wat 

voor ons als bestuur een stuk rust geeft, het is geregeld en we kunnen er zeker op vertrouwen 

dat het goed komt rondom uitdelen. 

We hebben in juli 2014 de knoop doorgehakt en een rekening geopend, na lange twijfels over 

voor en nadelen vonden we dat een professionele Stichting een eigen rekening wenst. En dat 

is en goede beslissing gebleken! De onkosten vallen mee aangezien we meer donaties 

ontvangen. 

Ondanks dat we nog steeds te weinig tijd aan marketing besteden hebben we steeds meer 

binnengehaald. We hebben een paar keer voeding ingekocht maar er zijn ook veel donaties 

voeding binnengekomen, zelfs van 750 kg brokken tegelijk! We merken dat er veel 

hondenvoeding binnenkomt maar weinig kattenvoeding. Gelukkig hebben we nu de middelen 

om deze in te kopen. 

Verder zijn we steeds meer bezig in wat we wel en niet willen met onze Stichting. Doelen en 

grenzen stellen blijkt nog lastig maar stapje voor stapje word het al wat beter georganiseerd. 

Ik denk zelf dat we geen standaard stichting zijn en dat ook niet moeten willen. We pushen 

elkaar steeds met nieuwe(soms radicale) ideeën en door regelmatig te vergaderen en 

discussiëren komen we dichterbij. ''Als je focust op resultaat, zul je nooit veranderen. 

Wanneer je focust op verandering, zul je resultaat zien.'' 

 

 

 

 

 

 



Omschrijving 2014 
 

   
Donaties via rekening 

 €                      
575,00  48,4% 

Donaties via kas(spaarpotjes) 
 €                        
51,30  4,3% 

Verkocht op stands 
 €                        
75,65  6,4% 

Overige verkoop 
 €                      
486,30  40,9% 

Totaal inkomsten: 
 €                  
1.188,25  100,0% 

   
Inkoopkosten voeding 

 €                      
461,93  84,5% 

Kosten rekening 
 €                        
23,00  4,2% 

Kosten verpakkingsmateriaal 
 €                        
17,15  3,1% 

Overige onkosten(reiskosten, koffie 
etc) 

 €                        
44,47  8,1% 

Totaal kosten 
 €                      
546,55  100,0% 

   

Resultaat 
 €                      
641,70  

 % van de omzet 54% 

  


