
De belangrijkste activiteiten in het 
afgelopen jaar 2014 

1. Werven van vrijwilligers 

Er zijn advertenties opgesteld en op de website van de vrijwilligersvacaturebank geplaatst. Tevens werd er samengewerkt met diverse 

gemeentelijke organisaties en hulpverleningsinstanties voor het plaatsen van vrijwilligers bij de stichting. 

  

Op 31 december 2014 staat het aantal op vijftien vrijwilligers. Vanaf 1 januari 2015 tot en met 1 maart 2015 zijn er nog vijftien nieuwe 

vrijwilligers bijgekomen. 

  

2. Samenwerking met andere instanties 

 Kattenpvang/pension Bastet te Munnikezijl 

 Stichting Ellérie: een opvang voor mishandelde en verwaarloosde katten en kleine honden. Hier is tevens een behandelcentrum waar onze 

stichting tegen gereduceerd tarief gebruik mag maken van diergeneeskundige diensten. 

 Stichting Senioren Werkplaats Groningen 

 Stichting Dierenlot 

 AOC Terra VMBO in Oldekerk 

 RSG Borgen in Leek 

 AOC Terra MBO in Groningen 

 Zernike College 

 Dignis 

 Lentis 

  

3. Het verzorgen van reeds aanwezige dieren op de locatie 

Voor de oprichting waren de volgende dieren aanwezig: 

 Vier konijnen 

 Vijf cavia’s 

 Drie katten 

 Eén buitenkat 

  

Alle dieren vallen in de categorie oude en kwetsbare dieren. De dieren zijn opgenomen wegens ziekte, het overlijden van hun eigenaar of 

wegens gedragsproblemen waardoor de eigenaar het dier heeft afgestaan. 

  

Het aantal nieuw opgenomen dieren na de oprichtingsakte tot 1 januari 2015: 

 Tien katten voor permanente opname 

 Eén cavia 

 Drie honden 

  

Het aantal dieren dat is overleden  in 2014 : 

 Eén rat 

 Eén cavia 



 Twee katten 

  

4. Het verzorgen van dieren die tot de doelgroep voor vakantiepension behoren 

Er zijn in 2014 in totaal vijfentwintig pensiondieren opgenomen 

  

5. Het project dierencommunicatie en energetisch behandelen 

Het aantal dieren dat is behandeld: 

 Vijf honden 

 Zes katten 

  

Bereiken van doelstellingen in 2014 

1. Helpen van kwetsbare mensen; de vrijwilligers 

We hebben vrijwilligers en bestuursleden aangetrokken met een Wajong- of bijstandsuitkering. Het doel om aan deze categorie mensen een 

fijne en zinvolle tijdsbesteding met dieren en gelijkgestemde mensen te bieden is volledig geslaagd en wordt voortgezet in 2015. 

2. Helpen van kwetsbare mensen; de cliënten 

Onze doelstelling is om bij kwetsbare mensen; oudere mensen en mensen met een chronische ziekte en/of handicap, eenzaamheid te 

verlichten. Dit bereiken wij door bij genoemde mensen huisdieren te plaatsen, vaak oudere dieren, en te helpen bij de verzorg ing van deze 

dieren. Daarnaast nemen we niet alleen dieren op van mensen die zijn overleden, maar ook dieren van kwetsbare mensen. 

Ons unieke adoptie systeem is zeer succesvol gebleken. Wij zullen hier het komende jaar de prioriteit aan gaan geven. Inmiddels zijn drie 

hondjes en drie katten in dit adoptiesysteem geplaatst. Het effect is meervoudig; de mensen genieten van het gezelschap van een huisdier 

waardoor zij zich minder eenzaam voelen. Dankzij het dier krijgen de mensen meer sociale contacten waardoor men uit hun isolement gehaald 

wordt. Familieleden van de mensen voelen zich minder bezorgd om het welzijn van hun dierbare en hebben een plezieriger en daardoor vaak 

meer regelmatig contact met hen. Het betrokken dier geniet van een huiselijk leven met iemand die volop liefde en aandacht geeft, in plaats 

van te verkommeren in een asiel of zelfs geëuthanaseerd te worden. De dieren die wij (her)plaatsen bij deze mensen behoren tot de categorie 

kwetsbare dieren, zij zijn in een regulier gezin slecht of niet plaatsbaar. 

  

3. Helpen van kwetsbare dieren 

De doelstelling is om het welzijn van oude dieren en dieren met een chronische kwaal en/of handicap te bevorderen en deze dieren een zo 

comfortabel en liefdevol mogelijke laatste fase van hun leven te bieden. Wij bereiken dit doel door het opnemen van dieren in een gastgezin, 

in ons adoptieplan (voor kwetsbare mensen) of bij de stichting zelf. De dieren ontvangen deskundige, liefdevolle zorg en aandacht in een 

huiselijke omgeving. Als de dieren het eind van hun leven bereikt hebben, volgt, indien noodzakelijk om ondragelijk lijden te besparen, een 

euthanasie door de dierenarts op onze locatie bij een betrokken vrijwilliger op schoot. Afgelopen jaar hebben wij op deze wijze afscheid 

genomen van de poes Queri, de naamgever van de stichting. 

Wij zorgen ervoor dat alle dieren die wij huisvesten, op de stichting of bij een gastgezin of adoptant, gelukkig zijn. Wij plaatsen regelmatig 

foto’s en verhaaltjes over het wel en wee van de dieren op onze Facebookpagina en website zodat iedereen zich op de hoogte kan stellen over 

ons werk. 

  

Alle opgenomen en/of behandelde dieren zijn dieren met een kwetsbaarheid (ouderdom en/of emotionele en gedragsproblemen). 

Het welzijn van zowel de mensen als de dieren is absoluut bevorderd.  De vrijwilligers en bestuursleden hebben een (nieuw) doel in hun leven 

gevonden en zijn zeer gemotiveerd. Ze vinden het prachtig om samen met hun lotgenoten deze stichting te organiseren en de doelstellingen 

voor henzelf, onze cliënten en de dieren te verwezenlijken. 



  

De organisatie is vooralsnog klein, maar er wordt door alle betrokkenen erg hard en met veel plezier gewerkt om nog meer mensen en dieren 

uit onze doelgroepen te bereiken. Voor de oprichter is nog steeds het motto: Niet de kwantiteit, maar de kwaliteit is het al lerbelangrijkste. 

Ieder mens en ieder dier waarvan het welzijn duidelijk verhoogd wordt, is de beloning voor dit werk! 

Jaarrekening 2014 

Stichting Queri, exploitatie 2014         

            

Ontvangsten           

            

Donaties             7.422,12       

Pension             3.619,45       

Verkopen                 209,45       

Donatie huisvestingskosten             1.800,00       

              13.051,02     

            

            

            

Uitgaven           

            

Dierenvoeding           1.246,86         

Kattengrit / strooisel               387,50         

Non-food voor dieren               201,38         

Dierenarts           1.204,64         

Onderhoud verblijven           2.281,73         

              5.322,11       

            

Kantoorkosten               264,20         

Flyers/reclame/drukwerk           1.018,97         

Huisvestingskosten           1.800,00         

Overig           2.151,40         

              5.234,57       

              10.556,68     

            

  Resultaat 2014           2.494,34     

            

            

Balans 2014 

Stichting Queri, balans per 31-12-2014         

              

Liquide middelen             

              

Bank       2.487,37             
 

Kas          652,80           

         3.140,17         

              

 Algemene reserve        3.140,17       
 

              

              

              

              

Toelichting op de jaarrekening 

Het afgelopen jaar is de stichting gestaag gegroeid: 



We hebben meer dieren opgenomen, het vrijwilligersbestand is gegroeid, het bestuur is vernieuwd en er zijn meer cliënten bijgekomen. 

  

Het grootste succes was dit jaar het project thuiszorg voor dieren met als onderdeel het adoptiesysteem. 

  

Dit adoptiesysteem houdt in dat wij oudere dieren herplaatsen bij senioren en mensen met een chronische ziekte en/of handicap. Deze 

mensen krijgen hulp van onze vrijwilligers bij de verzorging van hun dier. 

  

Het grootste deel van de werkzaamheden en activiteiten van de stichting staan in het teken van dit adoptie systeem: 

-          Wij nemen dieren op van overleden of ernstig zieke mensen, in de regel zijn deze dieren het laatste deel van hun tijd bij hun eigenaar 

verwaarloosd en hebben dringend medische zorg nodig van onze dierenarts en van door de vrijwilligers worden zij emotioneel weer helemaal in 

de watten gelegd zodat zij weer plaatsbaar zijn. Een aantal dieren is dusdanig oud en chronisch ziek dat zij bij de stichting zijn gebleven en 

bij ons een waardig einde kregen. 

-          Het aantal vrijwilligers dat nodig is om zowel op locatie van de stichting als bij de cliënten thuis de dieren te verzorgen is erg groot 

vanwege de intensiviteit van de zorg. 

-          Om de dieren een zo goed mogelijke verzorging en huisvesting te geven waren de verblijven zoals die de stichting in bruikleen heeft 

gekregen van de oprichter/beheerder van de locatie, aan renovatie toe. 

-          Om vrijwilligers te werven en de cliënten te bereiken waren meerdere activiteiten nodig om de stichting te promoten. Contacten met 

scholen en hulpverleningsinstanties zijn gelegd en we hebben informatie stands bij een aantal beurzen gehad. 

-          De dieren hebben vanwege hun kwetsbaarheid speciale op hun individu gerichte voeding nodig. 

-          De vrijwilligers krijgen geen geld voor hun werk, ook geen vergoeding van de overheid meer. De stichting geeft hen daarom een lunch 

of warme maaltijd als men laat werkt. De reiskosten vergoeden wij als wij daar de middelen voor hebben en regelmatig worden vrijwilligers 

opgehaald dan wel thuisgebracht. 

-          De cliënten wonen verspreid over de provincies Drenthe, Groningen en Friesland wat veel brandstofkosten met zich mee brengt. 

-          Als voornaamste inkomstenbron hadden wij pensiondieren, de zorg hiervoor is ook erg intensief vanwege de individuele huisvesting en 

verzorging. De meeste pensiondieren hebben een chronische ziekte, waardoor dieetvoeding en medicatie gegeven wordt. Ook zijn de 

pensiondieren oud waardoor ze speciale aandacht en zorg krijgen. 

  

Samenvattend kunnen wij met trots zeggen dat de organisatie van de stichting dankzij goede bestuursleden en vrijwilligers het  afgelopen jaar 

naar tevredenheid en plezier van cliënten en vrijwilligers heeft gewerkt. Doelstellingen zijn bereikt, dieren en cliënten zijn geholpen en 

vrijwilligers hebben een zinvolle en plezierige dagbesteding gevonden. 

Aan alle werkzaamheden zoals die hier zijn beschreven zijn echter erg hoge kosten verbonden, dit jaar gaan wij ons dan ook richten op 

fondsenwerving: donateurs werven, sponsors aantrekken, kennisbevordering van financiën.  Ook willen wij dit jaar aan meer pensiondieren een 

plaats bieden zodat wij meer inkomsten kunnen genereren om alle projecten te kunnen bekostigen. Hiervoor gaan wij ons richten op het 

actiever werven van gastgezinnen voor vakantie opvang. Wij zoeken gastgezinnen in de categorie senioren, alleenstaande ouderen of oudere 

echtparen zonder kinderen. 

Beleidsplan 2014 

Eénjarig beleidsplan: 

Organisatie van het project Thuiszorg voor dieren 

Doel voor dit jaar is voornamelijk de voorwaarden en mogelijkheden scheppen om het project Thuiszorg voor dieren mogelijk te maken. 

  

Het vermogen van de stichting: 

Beheer van het vermogen: 



De dagelijkse kosten voor het onderhoud van de aanwezige dieren zullen gedaan worden door mevrouw Kingma, de 

beheerder/bewoner/oprichter/voorzitter van Stichting Queri (hierna te noemen; oprichter). Alle uitgaven zullen worden gecontroleerd en 

overlegd met de penningmeester. De penningmeester wordt gemachtigd om uitgaven te doen tot een hoogte van 150,00 euro voor de 

doeleinden, zoals vastgesteld door het bestuur. Tevens zal de penningmeester gemachtigd worden betalingen te doen, fondsen te werven en 

geld te storten op de rekening van de stichting. 

Controle op het beheer van het vermogen zal gedaan worden door de vice-voorzitter. De besteding van het vermogen zal in het dagelijks 

bestuur steeds overlegd worden. 

  

De besteding van het vermogen: 

De fondsen zullen worden verdeeld over de projecten van de stichting naar gelang de kosten 

Die de verschillende projecten met zich mee brengen. 

Een begroting is moeilijk op te stellen vanwege de variabele factoren van de projecten. 

Bijvoorbeeld het aantal dieren dat in een bepaalde periode aanwezig is, het aantal cliënten van de projecten thuiszorg voor dieren zullen 

variëren, evenals de dierenarts- en voerkosten. 

  

Activiteiten van de stichting: 

Werven van fondsen: 

-          Donateurs werven voor de stichting en voor specifieke projecten van de stichting 

-          Het zoeken van een vrijwilliger voor het werven van fondsen voor de stichting 

-          Promotieactiviteiten ontwikkelen voor fondsenwerving 

-          Vergoedingen vragen voor vakantie opvang ten einde de overige projecten beter te kunnen financieren 

Het opzetten van het project Thuiszorg voor dieren: 

-          Ontwikkelen van promotiemateriaal 

-          Verspreiden van promotiemateriaal 

-          Aantrekken van vrijwilligers 

-          Vaststellen van vrijwilligersbeleid 

-          Scheppen van de juiste voorwaarden voor een goede organisatie 

  

In de gehele organisatie worden de in werking gezette projecten en activiteiten verder uitgewerkt op de volgende punten: 

-          Efficiënter samenstellen van het bestuur en herverdeling bestuurstaken; de bestuurstaken secretaris/penningmeester zullen worden 

gescheiden om deze effectiever te kunnen uitvoeren. Voor controle en toezicht op het bestuur en ondersteuning van de voorzitter in de 

uitvoering van diens taken wordt een vicevoorzitter aangesteld. 

-          Voorwaarden scheppen voor ANBI goedkeuring 

-          Opstellen van Algemene voorwaarden 

-          Uitwerken en verbeteren van de Huishoudelijke reglementen voor het bestuur 

-          Promotie richten op het bereiken van de doelgroepen: senioren en kwetsbare mensen. 

Maken van materiaal voor het geven van voorlichtingen, contacten aanschrijven voor het geven van voorlichtingen, locaties hiervoor uitzoeken 

en uiteindelijk voorlichtingen gaan geven. 



-          Het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van kennisbevordering en professionalisering voor vrijwilligers en bestuursleden; een 

cursus dieren EHBO, informatie en lezingen door een erkend gedragstherapeute voor honden en katten, een interne opleiding door een 

professionele dierenverzorgster en de oprichter. 

Bestuurssamenstelling vanaf 1 maart 2014 

handtekeningen bestuursleden ter bevestiging van de jaarverslagen 

VOORZITTER: 

J.M.Kingma 

VICE-VOORZITTER: 

Itske Kiers 

SECRETARIS: 

R.J.K.Koopal 

PENNINGMEESTER: 

Suzan Eenling 

BUITENGEWOON BESTUURSLID 

Willy de Konink 

  

 


