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Dierenambulance Nederrijn is onderdeel van Stichting Dierenzorg Nederrijn
Copyright © 2020 Stichting Dierenzorg Nederrijn, Heelsum
Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Dierenzorg Nederrijn, tenzij voor persoonlijk
gebruik.
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1 Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Dierenzorg Nederrijn.
In hoofdstuk 2 kunt u lezen welke ontwikkelingen de organisatie in 2019 heeft doorgemaakt.
Ook is er terug te vinden wat de stichting het afgelopen jaar heeft bereikt.
In hoofdstuk 3 worden de activiteiten van de organisatie weergegeven in diagrammen. Ook
wordt er per gemeente aangegeven hoeveel ritten er zijn gereden.
In hoofdstuk 4 staat informatie over het resultaat van het promotieplan en andere acties
waarmee de stichting inkomsten heeft gegenereerd.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 uiteengezet met welke gemeenten en instanties
overeenkomsten zijn afgesloten. Ook wordt opgesomd met welke partijen regelmatig wordt
samengewerkt.
In hoofdstuk 6 staan de conclusies ten aanzien van de financiële situatie weergegeven.
Tot slot blikt het bestuur in hoofdstuk 7 terug op het afgelopen jaar. Natuurlijk wordt er ook
alvast vooruitgekeken naar 2020.
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2 Organisatie
Stichting Dierenzorg Nederrijn heeft de hieronder benoemde uitgangspunten.

2.1 Doelstelling
Stichting Dierenzorg Nederrijn stelt zich ten doel het ophalen van in het verkeer verongelukte
dieren, of dieren die op andere wijze gewond zijn of hulp nodig hebben, om deze vervolgens te
vervoeren naar een dierenarts of een daartoe bevoegd opvangadres. Het opsporen van de
eigenaren van opgehaalde “zwerfdieren”, eventueel in samenwerking met andere instanties.
De stichting tracht haar doel te bereiken
door het exploiteren van een
dierenambulance. Er wordt een
administratie bijgehouden voor vermiste
en gevonden dieren. Tevens worden
door ons gevonden huisdieren zonder
eigenaar aangemeld bij de landelijke
database Amivedi. Voorts ondersteunt
de stichting de jeugd op verzoek bij
spreekbeurten en presentaties over de
taken van de dierenambulance. De
stichting draagt daarbij ook de dierenen natuurbeschermingsgedachte uit. Zij
onderhoudt contacten met overheden,
relevante organisaties en personen. Tot
slot geeft de stichting voorlichting over
de doelstellingen en werkwijze van de
stichting en tracht zij fondsen te
verwerven om het doel van de stichting
te kunnen verwezenlijken.

2.2 Werkgebied
Het gebied dat Dierenambulance Nederrijn bestrijkt, bestaat uit de gemeenten Renkum,
Wageningen en Rhenen. Met deze gemeenten zijn contracten afgesloten over de uitbesteding
van de uitvoering van de wettelijke taken van gemeenten aan de dierenambulance.
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2.3 Samenstelling van het bestuur
Statutair is vastgelegd dat het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf personen,
waarvan tenminste één van de leden een vrijwilliger van de werkvloer van de stichting is. Dit om
de stem van - en het contact met - de werkvloer te borgen.
Helaas is er geen thans geen vertegenwoordiging vanuit de vrijwilligers in het bestuur. Stabiele
vertegenwoordiging vanuit de werkvloer blijkt thans niet haalbaar. Ten behoeve van de stabiliteit
van het bestuur heeft het vigerende bestuur ervoor gekozen om op dit moment geen vacature uit
te zetten onder de vrijwilligers. Het bestuur bestaat per 31 december 2019 uit:
•
•
•
•
•

Ben Jansen
- Voorzitter
Izak Mauritz
- Penningmeester
André Hartman - Secretaris
Vacature
- Algemeen lid
Vacature
- Algemeen lid

De leden van het bestuur ontvangen geen
beloning voor hun werkzaamheden. Enkel
daadwerkelijk gemaakte kosten kunnen, voor
zover naar redelijkheid gemaakt, worden
vergoed. In het afgelopen jaar is van deze
optie geen gebruik gemaakt.
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2.4 Coördinator en vrijwilligers
Dierenambulance Nederrijn heeft in oktober een tweede parttime coördinator in dienst genomen
die mede verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding. Er is voor een tweede coördinator
gekozen omdat de werkdruk voor één coördinator te hoog bleek. De functie wordt vervuld door
Wilma van den Boogert en René Klinkhamer.
Het afgelopen jaar is er een groot
verloop van de vrijwilligers geweest.
Men heeft om uiteenlopende
redenen afscheid genomen van de
organisatie. Gelukkig is er in
oktober na een wervingsactie ook
een groot aantal nieuwe vrijwilligers
bijgekomen, waardoor er eind
december 40 vrijwilligers actief
waren. Na de interne opleiding volgt
er een periode waarbij men als
derde medewerker op de
ambulance mee rijdt. Volgens de
planning gaan zij vanaf februari
zelfstandig diensten vervullen.
Hoewel wij nog nooit zo’n groot
aantal vrijwilligers hebben gehad,
valt het nog steeds niet mee om het
rooster in de avond- en nachturen
sluitend te krijgen.

Er wordt overdag vanuit de centrale meldpost met het kantoor in Heelsum gereden. Tijdens
avond- en nachtdiensten rijden de vrijwilligers vanuit huis. Het streven is om 24 uur per dag 365
dagen per week beschikbaar te zijn voor dieren die hulp behoeven.
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2.5 Maatschappelijke betrokkenheid
De stichting is maatschappelijke betrokken. Dit blijkt al uit het feit dat wij vrijwel geheel draaien op
vrijwilligers. In 2017 zijn wij als stichting
op zoek gegaan naar mogelijkheden om
deze betrokkenheid te vergroten. Sinds
de zomer van 2017 is de
dierenambulance daarom aangemeld als
projectplaats voor minderjarigen met een
werkstraf.
Ook in 2020 blijven we zoeken naar
mogelijkheden om onze
maatschappelijke betrokkenheid verder
te vergroten. Te denken valt aan reintegratietrajecten en andere
mogelijkheden waarbij maatschappelijke
betrokkenheid verbonden kan worden
aan bezigheden/activiteiten voor de
persoon en extra handen oplevert voor
de stichting. Het heeft daarbij de
voorkeur dat er een financiële
tegemoetkoming tegenover staat, zodat
de stichting ook financieel gezond blijft.

2.6 Huisvesting
De stichting werkt vanuit de centrale meldpost aan de Sportlaan 12 in Heelsum. Dankzij een
genereus aanbod van de gemeente Renkum heeft de stichting het pand in 2017 voor een
symbolisch bedrag kunnen kopen. Het afgelopen jaar is het verworven aansluitende extra terrein
in gebruik genomen. Het terrein is in eigen beheer omheind. Het leggen van waterdoorlatende
bestrating hebben we uitbesteed. We beschikken nu over voldoende parkeerruimte. De renovatie
van de meldpost vordert gestaag. Er is met hulp van de vrijwilligers in de ontvangstruimte een
nieuwe tegelvloer gelegd en er is een nieuwe keuken geplaatst. De ruimte is verder opnieuw
geverfd en voorzien van nieuw meubilair.
Een veelgehoorde wens van de vrijwilligers is dat er een betere voorziening komt waar de kooien
ontsmet worden. De bak is te laag en er is alleen koud water aanwezig. Dit is lastig voor
vrijwilligers met gezondheidsklachten. Het komend jaar willen wij hierop gaan investeren. Ook
zullen de kantoor- en opslagruimte worden voorzien van een nieuwe tegelvloer en geverfd
worden.
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3 Verantwoording inzet ambulance
3.1 Ritten
In 2019 werden in totaal 1778 ritten uitgevoerd. De meeste ritten hadden betrekking op dieren uit
het wild.
Ritten voor huisdieren
Ritten voor zwerfdieren
Ritten voor dieren uit het wild
Ritten voor overige dieren
Totaal aantal ritten

277
460
1018
23
1778

3.2 Ritten voor dieren per categorie
Absoluut: 1778
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Procentueel

Ritten voor
overige
dieren
1%

Ritten voor
huisdieren
16%

Ritten voor
zwerfdieren
26%

Ritten voor
dieren uit
het wild
57%

3.3

Ritten voor huisdieren per gemeente

Absoluut: 277

140
120
120
94

100
80
60
43
40

20
20
0
Renkum

Rhenen

Wageningen

Overig

In 129 ritten betrof het een hond (47%), 126 keer ging het om een kat (46%) en 22 keer overige
gehouden dieren zoals kippen, konijnen etc. (8%).
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Procentueel

Overig 20
7%

Renkum 120
43%

Wageningen
94
34%

Rhenen 43
16%

3.4

Ritten voor zwerfdieren per gemeente

Absoluut: 460

165

162

160
154

155
150
144

145
140
135
Renkum

Rhenen

Wageningen

In 55% van de ritten betrof het een kat, kitten of kat met kitten (254 keer), gevolgd door 12% een
hond (53 keer), 10% vogels (46 keer), 8% duiven (35 keer) en 72 keer overige dieren.
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Procentueel
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31%

3.5 Ritten voor dieren in de natuur
Absoluut: 1018
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407
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Renkum

Rhenen

Wageningen

In 481 gevallen betrof het een vogel (47%), 256 keer een duif (25%), 86 keer een egel (86%) en
59 keer een watervogel (6%). De overige categorieën scoren 3% of lager.
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Procentueel

Renkum
40%

Wageningen
44%

Rhenen
16%

3.6 Ontwikkeling ritten 2016-2019

Ritten voor huisdieren
Ritten voor zwerfdieren
Ritten voor dieren uit het wild
Ritten voor overige dieren
Totaal aantal ritten

2016
235
443
815
31
1524

2017
282
474
929
17
1702

2018
291
522
1047
30
1890

2019
277
460
1018
23
1778
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Het totaal aantal ritten per jaar steeg vanaf 2016 tot en met 2018 continu. In 2019 was sprake
van een daling t.o.v. 2018 met ca 6%. Deze lichte daling is in alle soorten ritten terug te vinden.
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4

Publiciteit

In 2019 is het promotieplan, dat in 2016 is gemaakt, verder uitgevoerd. Er is gewerkt aan
onderstaande onderwerpen.

4.1 Sponsoren
Op dit moment zijn er twee sponsors die in natura steunen en zeven sponsors die jaarlijks
financiële steun geven. De sponsoring kan bestaan uit reclame op de ambulance of uit
vermelding van de naam van de sponsor op de website, in het magazine en op de banner bij
markten. Ook een combinatie van deze drie varianten behoort tot de mogelijkheden.

4.2 Donateurs
Het aantal donateurs is ten
opzichte van vorig jaar
afgenomen. Op dit moment heeft
de dierenambulance 140
donateurs. Daarnaast maakten
ongeveer 170 personen een
bedrag over variërende van 2
euro extra bij de factuur tot een
paar honderd euro als eenmalige
gift. Daarnaast waren wij blij
verrast met het bedrag dat het
zomerfeest bij de basisschool De
Dorendal opbracht, ruim €
5.800,--.
Donateurs krijgen als dank ons
magazine. Bij het eerste
magazine van het jaar wordt een
factuur meegestuurd met het
verzoek om hun donatie over te
maken. Ook in 2019 gaat het
werven van donateurs door op
markten, tijdens presentaties en
contacten met particulieren.
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4.3 Magazine
Ons magazine komt driemaal
per jaar uit. Vrijwilligers
geven daarnaast de
magazines actief weg
wanneer men naar
aanleiding van een melding
bij mensen komt. Ook tijdens
braderieën en presentaties
worden de magazines
uitgedeeld. De verspreiding
wordt in eigen beheer door
de vrijwilligers gedaan. Dit
gebeurt zoveel mogelijk
tijdens reguliere diensten.

4.4 Flyer
De algemene flyer wordt
zoveel mogelijk uitgegeven
tijdens markten, presentaties
en contacten met melders
en/of eigenaren. Tevens
wordt de folder toegevoegd
bij (digitale) correspondentie.
In deze flyer is informatie
terug te vinden over
Dierenambulance Nederrijn
en er is informatie terug te
vinden over hoe je donateur of sponsor kunt worden.

4.5 Social Media
Van Facebook wordt nog steeds actief gebruik gemaakt. We worden goed gevolgd. Op dit
moment staat het aantal “likes” op ruim 1750. Getracht wordt om regelmatig een bericht te
plaatsen.
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Instagram en Twitter is afgelopen jaar
minder actief gepost. In 2020 gaan we
proberen vrijwilligers hiervoor te vinden die
dit willen beheren. De Facebookpagina die
in 2018 is gerealiseerd voor gevonden en
vermiste huisdieren wordt actief gebruik
van gemaakt. Hier hebben we 700 pagina
likes en worden sommige berichten soms
wel 100 keer gedeeld, wat resulteert in een
bereik van 7000 lezers. Door het gebruik
hiervan kunnen we regelmatig en op
eenvoudige wijze een gevonden dier
herenigen met hun baasje, en onze
naamsbekendheid vergroten.

4.6 Kledingactie
De kledingactie promoten we zoveel mogelijk. Dit heeft er in geresulteerd dat we afgelopen jaar
bijna 6500 kg kleding hebben ontvangen, ongeveer 500 kg meer dan in 2018.
De vergoeding voor de kleding is door een verslechterde markt sterk gezakt. Samen met de
vergoeding die Stichting DierenLot hieraan toevoegt, vormt dit echter nog steeds een welkome
aanvulling op de begroting van de stichting.
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4.7 Statiegeldactie
De opbrengst van de acties bij Albert Heijn
Wageningen en Albert Heijn Rhenen bedraagt
bijna € 900,00. Naast deze supermarkten zijn
er geen andere acties geweest.

4.8 Markten
In het afgelopen jaar zijn we wederom
aanwezig geweest op drie markten: de
Koningsmarkt in Rhenen, de Molenmarkt in
Wageningen en de Kerstmarkt in Oosterbeek.
De markten zijn ook dit jaar weer goed
bezocht. Ze hebben mooie bedragen en
naamsbekendheid opgeleverd.

4.9 Spreekbeurten en presentaties
Ook in 2019 hebben we een aantal presentaties
mogen verzorgen. De belangstelling is goed en
men is erg geïnteresseerd in ons werk.
Onze aanwezigheid op scholen bij
spreekbeurten over de dierenambulance wordt
erg vaak gevraagd. De kinderen zijn altijd erg
enthousiast en bereiden zich goed voor. Na de
spreekbeurt laten wij de ambulance zien waarbij
de kinderen de mogelijkheid hebben om vragen
te stellen.
Natuurlijk maken we dan gebruik van de
mogelijkheid om na afloop flyers en magazines
uit te delen. Voor kinderen op scholen vragen
we geen vergoeding, voor presentaties elders
wordt de basisritprijs als vergoeding gevraagd.
Vaak wordt er door de aanwezigen ook een
donatie gedaan in de collectebus.
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5 Externe contacten
5.1 Contractuele verplichtingen
Stichting Dierenzorg Nederrijn dankt haar bestaan aan donaties, sponsoring, legaten, giften en
nalatenschappen. De Belastingdienst heeft de stichting aangemerkt als een ANBI (algemeen nut
beogende instelling). Hierdoor zijn giften aftrekbaar van het belastbaar inkomen van de giftgever
en wordt geen schenkingsrecht geheven en geen recht van successie over legaten en
erfenissen.
Daarnaast ontvangt de stichting bijdragen
van de gemeenten Wageningen, Renkum
en Rhenen. Dit zijn vergoedingen voor de
uitvoering van wettelijke taken van deze
gemeenten. Zij hebben het vervoer van
zwervende, gewonde en zieke
gezelschapsdieren uitbesteed aan
Stichting Dierenzorg Nederrijn. Voor de
uitvoering van deze taak betalen de
gemeenten een vastgestelde jaarlijkse
vergoeding. Vanwege oplopende kosten
zijn de gemeenten akkoord gegaan met
verhoging van de bijdragen per 1 januari
2019.
Met de Dierenbescherming heeft de
Stichting Dierenzorg Nederrijn een contract
afgesloten voor de hulp aan niet gehouden
dieren in de gemeenten Renkum, Rhenen
en Wageningen. Het contract is gebaseerd op een vergoeding voor minimaal 800 ritten per jaar
en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

5.2 Praktische samenwerking
In 2019 is wederom een aantal keren samengewerkt met de dierenpolitie. Er wordt onder meer
intensief samengewerkt met de asielen, Stichting Amivedi, de Dierenbescherming en DierenLot.
Dagelijks wordt doorgegeven welke huisdieren met de dierenambulance zijn opgehaald en
waarvan de eigenaar niet is achterhaald. Amivedi registreert deze dieren, maar ook dieren die
door eigenaren als vermist zijn opgegeven. Op deze manier kunnen huisdier en eigenaar
herenigd worden.
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In 2019 is regelmatig samengewerkt met de dierenpolitie. Er wordt een beroep gedaan op de
dierenpolitie als er sprake is van situaties waarin dierenwelzijn in het geding is. De agenten van
de dierenpolitie gaan poolshoogte nemen en grijpen indien nodig in al dan niet met inzet van
onze hulp. Andersom komt er ook regelmatig een hulpvraag vanuit de dierenpolitie als dieren om
welke reden dan ook van een locatie moeten worden gehaald.
In 2019 is eveneens samengewerkt
met andere hulpdiensten in de regio,
waaronder de politie, Rijkswaterstaat
en de brandweer. Met behulp van de
brandweer zijn een aantal katten uit
een boom gehaald.
Ook zijn er rechtstreeks vanuit de
gemeenten (wijkteams) verzoeken
geweest om dieren die onder
nijpende situaties leefden weg te
halen en elders onder te brengen.
In ons werkgebied wordt veelvuldig
samengewerkt met dierenartsen. Op
veel dierenartsen kan dag en nacht
een beroep worden gedaan als een
dier wordt opgehaald dat
geneeskundige hulp nodig heeft.
Stichting Dierenzorg Nederrijn werkte in 2019 samen met onderstaande organisaties:
• Amivedi
• Brandweer
• DHWC Dutch Wildlife Health Center
• Dierenartsen in de regio
• Dierenasielen De Hof van Ede, De Hazenberg
en Huize Pluis
• Dierenbescherming
• DierenLot
• Dierenpolitie
• Gemeenten Rhenen, Renkum en Wageningen
• Grebbehof
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• Jachtopzichters en BOA’s
• NVWA
• Omliggende dierenambulances, met name Dierenambulance Gelderse Vallei
• Opvangcentra voor wilde dieren, zoals Opvang Noach in Halle, Vogelhospitaal Naarden en
Eekhoornopvang Lunteren
• Politie
• Rijkswaterstaat
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6

Financiën

Over het in het verslagjaar gevoerde financiële beleid is een separate jaarrekening 2019
opgesteld. Een samenvatting hiervan is als bijlage bij dit jaarverslag gevoegd.
Er is sprake van structurele en gegarandeerde inkomsten van de kant van de gemeenten
Renkum, Rhenen en Wageningen (voor transport van de gedomesticeerde dieren) en van de
kant van de Dierenbescherming (voor transport van dieren in de natuur). Per 1 januari 2019 zijn
de bijdragen van de gemeenten beduidend verhoogd.
In 2019 zijn de inkomsten (baten) met ongeveer € 17.000 gestegen. Deze stijging zat vooral in
een toename van inkomsten uit donaties, giften en sponsors enerzijds en van subsidies en
bijdragen van gemeenten anderzijds. De inkomsten uit particuliere ritten daalden licht.

Tabel: Baten 2019 i.r.t. 2018

BATEN
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Particuliere ritten

Donaties, giften,
sponsors
2018

Subsidies en bijdragen

TOTAAL

2019

Het aantal sponsors groeide van 7 naar 9 met een totale opbrengst van circa €6000,-. Het aantal
donateurs bleef met 140 ongeveer gelijk aan 2018. Helaas voldeden 35 donateurs niet aan hun
toezeggingen. Desondanks een opbrengst van ongeveer 6500,-.
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Eenmalige giften, aanwezigheid op markten, voorlichtingsbijeenkomsten en statiegeld acties
brachten ongeveer € 6000,- op en een crowdfunding actie t.b.v. de nieuwe dierenambulance
ongeveer € 12.000,-.
De lasten bleven in het verslagjaar in vergelijking met 2018 ongeveer gelijk. De kosten aan
salarissen stegen als gevolg van de aanstelling van een extra coördinator (in deeltijdfunctie).
Autokosten en kosten vrijwilligers daalden daarentegen.
Tabel: Lasten 2019 i.r.t. 2018

LASTEN
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

2018

2019

Het jaar kon worden afgesloten met een positief resultaat van € 17.559,-.
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7 Conclusies en vooruitblik op 2020
De corebusiness van de stichting is en
blijft natuurlijk het transporteren van
gewonde of soms dode dieren naar een
bepaalde bestemming. Dit kan
bijvoorbeeld een dierenartsenpraktijk
zijn, een opvangcentrum, of gewoon
een huisadres van de eigenaar van het
dier. Alhoewel er natuurlijk oorzakelijke
verbanden zijn die het aantal inzetten
bepalen, verschilt merkwaardigerwijs
het aantal inzetten per jaar niet zoveel
en bedraagt gemiddeld rond de 1800
per jaar. Afgelopen 2019 bedroeg het
aantal inzetten 1778.
We hadden gedurende het jaar 2019 te
kampen met een meer dan normaal
verloop onder de vrijwilligers hetgeen
de druk op de overige vrijwilligers
behoorlijk vergrootte. Het bleek dan ook
niet in alle gevallen mogelijk om een
constante 24 uursbezetting te kunnen
garanderen. De problemen met de
bezetting spitsen zich meestal toe in de
avond- en nachturen.
In de tweede helft van 2019 kon door intensieve werving het aantal vrijwilligers behoorlijk worden
uitgebreid. Desondanks bleef het moeilijk bezetting voor de avond en nacht uren te realiseren.
Het vinden van vrijwilligers met de bereidheid deze diensten in te vullen zal ook voor 2020 een
uitdaging zijn waaraan blijvend gewerkt zal moeten worden.
Alhoewel tijdens de sollicitatiegesprekken duidelijkheid wordt gegeven over de taken die een
verplichting met zich medebrengen haakt toch een aantal vrijwilligers vroegtijdig (soms al na een
of twee diensten) af. Ervaring onzerzijds leert wel dat het werk bij een stichting als de onze bij
veel mensen een te geromantiseerd beeld oproept.
Gelukkig konden we in 2019 constateren dat de financiële prognoses in de pas liepen met de
daadwerkelijke uitgaven.
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Omdat een substantieel deel van de inkomsten
toch verworven moet worden middels sponsoren,
inkomsten door collectes, markten en braderieën
blijft dit ook de nodige energie vragen van onze
vrijwilligers om in financiële wervingsacties tijd te
steken.
In de loop van 2019 verlieten twee bestuursleden
de organisatie. Omdat vervanging niet direct
voorhanden was bestond het bestuur eind 2019
uit: de voorzitter, de secretaris en de
penningmeester. Eind december lukte het wel een
gegadigde voor een bestuursfunctie te
interesseren.
Het in eigendom zijnde onderkomen was dringend
aan een renovatie toe. Bovendien beschikte de
stichting inmiddels over een stuk grond waarop een uitbreiding van de parkeer accommodatie
was voorzien. In de tweede helft van 2019 werd begonnen met realiseren van parkeerruimte en
werd om de nieuwe uitbreiding een nieuw hekwerk geplaatst. Binnen de accommodatie zelf werd
de zogenaamde melding (in feite de wacht ruimte en centrale van de dierenambulance) grondig
vernieuwd. Door een efficiëntere indeling werd meer ruimte gecreëerd. De keukenhoek werd
vernieuwd en de versleten rubber dekvloer werd vervangen door een tegelvloer. Deze
werkzaamheden konden eind 2019 met uitzondering van het schilderwerk worden afgerond. Al
deze werkzaamheden gebeurden in eigen beheer met uitzondering van het straatwerk nodig voor
de parkeer plaats. De kosten bleven daardoor dus beperkt tot materiaalkosten.
Omdat de bestaande communicatietechnologie niet
meer toereikend was en niet meer kon voorzien in de
noodzakelijke behoeften werd na grondig onderzoek
met gebruikmaking van Google suite een zeer
bruikbaar systeem geïntroduceerd dat weinig
financiële consequenties met zich meebracht.
Ook werd opdracht verstrekt tot aanschaf van een
nieuwe ambulance. Met name de
scholengemeenschappen hebben hierin met financiële
acties ons ondersteund. Het Dorendal in Doorwerth
sprong daar met een bedrag van ca € 5.800, - wel
bovenuit.
De verwachting is dat rond maart 2020 de nieuwe
ambulance operationeel zal zijn.
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Voor 2020 blijven wij ernaar streven een vrijwilligers bestand op te kunnen bouwen dat in staat is
een rooster van 7 dagen per weer gedurende 24 uur te vullen. Om de kwaliteit te verhogen zal
tevens het opleidingstraject in een continu proces moeten worden geactualiseerd en bij gesteld.
Daarnaast hopen wij op landelijk niveau meer beweging te kunnen brengen in
samenwerkingsverbanden met overkoepelende organisaties ten einde ook op dat niveau
kwaliteitsverbetering te kunnen bevorderen en een gezamenlijk inkoopbeleid te kunnen
realiseren.
Het uitgangspunt van het bestuur is dat in de loop van 2020 de voorzitter, de secretaris en de
penningmeester gefaseerd zullen aftreden en worden vervangen.
Het bestuur beoogt daarmee een geleidelijke gestuurde overgang te kunnen creëren om hiaten in
de bestuurlijke besluitvorming te vermijden.
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