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Stichting Queri 

Gavelaan 7 

9828 PK 

Oostwold 

Rechtsvorm: stichting 

Website: www.thuiszorgvoordieren-st-queri.nl 

  

Datum: 27 februari 2014 

  

De doelstelling 

Het bevorderen van het welzijn van kwetsbare mensen en kwetsbare dieren. 

  

Het bestuur 

Voorzitter: mevr. J.M. Kingma 

Secretaris/penningmeester: dhr. R.J.K. Koopal 

Algemeen/buitengewoon bestuurslid: mevr. W. de Konink 

Algemeen bestuurslid: Deborah Kuiper 

  

De belangrijkste activiteiten in het 
oprichtingsjaar 

A. Het verwerven van de benodigde vergunningen c.q. toestemmingen: 

1. Woningbouwvereniging Wold en Waard 

2. Verklaringen van Geen Bezwaar van de aan- en omwonenden 

3. Toestemming UWV 

4. Telefonisch/mondelinge toestemming gemeente Leek 

5. Goedkeuring vakdiploma door het Aequor 

6. Gezondheidsdienst voor dieren: UBN 2859228 

  

B. Het schrijven van: 

-       Een meerjarenbeleidsplan, inclusief motivatie en ideologie 
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-       Een informatie-brochure voor promotiedoeleinden 

  

C. Het (Her)inrichten en aanpassen van bestaande verblijven volgens richtlijnen 

  

D. Het opstellen van statuten 

Ondertekening oprichtingsakte: 16-07-2013 nr.: 13.2S1 

Inschrijving KvK: 58382828 

  

E. Activiteiten voor de organisatie van de stichting 

1. Werven van bestuursleden 

Tot 31 december 2013 is volgens de statuten mevr. Kingma alleen-bestuurder. In de loop van 2013 zijn eerdergenoemde bestuursleden 

aangetrokken, allen reeds meerdere jaren goed bekend met de ideologie en doelstelling van mevr. Kingma. 

2. Werven van vrijwilligers 

Hiervoor is er contact gelegd met de vrijwilligersvacaturebank te Leek. Wegens de aldaar heersende bezuinigingen was er veel vertraging in de 

contacten. Inschrijving vervolgens op eigen initiatief via de provinciale website van de vrijwilligersvacaturebank laten lopen. Er zijn 

advertenties opgesteld en op de website van vrijwilligersvacaturebank geplaatst. 

Door de vertraging bij de vrijwilligerscentrale gemeente Leek was het moeilijk om een webmaster voor het maken van een website de vinden. 

De oprichter heeft uiteindelijk zelf de website gemaakt. Alle teksten zijn gecontroleerd en geredigeerd door G. Kingma te Thesinge. 

Na openbaar maken van de website was het makkelijker om goede vrijwilligers aan te trekken. Op 31 december 2013 had de sticht ing twee 

vrijwilligers. (Na 1 januari 2014 zijn er vele aanmeldingen van vrijwilligers voor alle projecten binnengekomen; het huidige aantal op 1 maart 

2014 staat op twaalf vrijwilligers.) 

3. Met als doel samenwerking is er contact gelegd met soortgelijke instanties: 

 Opvang/pension Bastet te Munnikezijl 

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

stichting mag daar gebruik maken van diergeneeskundige diensten tegen gereduceerd tarief/ 

 Stichting Senioren Werkplaats Groningen 

4. 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 onder de categorie oude en kwetsbare dieren die zijn opgenomen wegens ziekte, het overlijden van hun eigenaar of om 

redenen van gedragsproblemen van het dier waardoor de eigenaar hen heeft afgestaan. 

Het aantal nieuw opgenomen dieren na de oprichtingsakte tot 1 januari 2014: 

-       Twee katten 

-       Twee cavia’s 

-       Twee ratten 

Het aantal dieren dat is overleden in het oprichtingsjaar: 



-       Eén konijn 

-       Drie cavia’s 

5. Het opnemen en verzorgen van dieren die tot de doelgroep behoren voor vakantiepension 

  Er zijn in het oprichtingsjaar in totaal vijftien pensiondieren opgenomen 

6. Het project dierencommunicatie en energetisch behandelen Het aantal dieren dat is behandeld: 

-       Vijf honden 

-       Zes katten 

  

Bereiken van doelstellingen in 2013 

1. Kwetsbare mensen 

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 2014. 

Ook zijn dieren van kwetsbare mensen opgenomen en/of zijn contacten dierencommunicatie en energetisch behandelen voor hun dieren 

gedaan. De ingestelde behandelingen waren succesvol. 

2. Kwetsbare dieren 

Ook deze doelstelling is gerealiseerd; alle opgenomen en behandelde dieren zijn dieren met een kwetsbaarheid (ouderdom en/of emot ionele 

en gedragsproblemen). 

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

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

doelstellingen voor henzelf en de dieren te verwezenlijken. 

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

doelgroepen te bereiken. Voor de oprichter is nog steeds het motto: Niet de kwantiteit, maar de kwaliteit is het allerbelangrijkste. Ieder mens 

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

Jaarrekening 2013 

per 31 december 2013 

Baten   Lasten   

Startkapitaal 

(geld van oprichter) 

€ 1000,00 Dierenverblijven €   385,90 

Donaties €   669,41 Dierenarts €   259,55 

Vergoedingen verrichte 

diensten 

€ 1026,00 Onkosten algemeen €     18,71 

  

    Onderhoud dieren €   556,86 

    Kantoorartikelen €   132,77 

    Bankkosten €     16,46 

    Notaris €   250,00 



    Promotiemateriaal €   429,33 

Totaal € 2695,41 Totaal € 2049,58 

  

Banksaldo per 31 december: € 645,83 

Balans 2013 

Per 31 decvember 2013 

ACTIVA 

Immateriële vaste activa 

Notaris                                                         €   250,00 

Dierenarts                                                    €   259,55 

Totaal                                                           €   509,55 

  

Materiële vaste activa 

Dierenverblijven                                         €   385,90 

Kantoorartikelen                                         €   132,77 

Promotiemateriaal                                      €   429,33 

Onkosten algemeen                                   €     56,07 

Totaal                                                           €  1004,07 

  

Voorraden 

Onderhoud dieren                                       €   181,79 

  

Liquide middelen 

Saldo Rabobankrekening                          €   645,83 

Totaal                                              € 2341,24 

  

PASSIVA 

Fondsen 

Vergoeding verrichte diensten                 € 1026,00 

Donaties                                                       €   669,41 

Totaal                                                            € 1695,41 



  

Reserves 

Overige reserves                                        €   645,83 

Totaal                                                        € 2341,24 

Toelichting op jaarrekening 

 

Beleidsplan 2013 

Eénjarig beleidsplan: 

Voorbereiding en oprichting van Stichting Queri 

Doel is voornamelijk de voorwaarden en mogelijkheden scheppen om de stichting mogelijk te maken. 

  

Het vermogen van de stichting: 

Het beginkapitaal van Stichting Queri bestaat uit privé spaargeld van de oprichter, verkregen door achterstallig ontvangen uitkeringsgelden in 

2008. Dit geld is beschikbaar gesteld door de oprichtster ten einde de idealen van de stichting te verwezenlijken zoals omschreven in de 

doelstelling en in het meerjarenbeleidplan. 

Tot 31 december is het beheer en de besteding van dit kapitaal in handen van de oprichter. 

De penningmeester is gedurende het oprichtingsjaar steeds de controlerende persoon, echter nog zonder de bevoegdheid zelf 

aankopen/uitgaven te doen. 

De opbrengsten zullen dit jaar grotendeels uit het project Vakantieopvang komen en voor een klein deel uit donaties. 

De besteding van deze opbrengsten gaat naar: 

-          Dierenverzorging 



-          Inrichting en renovatie van de dierenverblijven 

-          Dierenartskosten 

  

Activiteiten voor het oprichtingsjaar: 

1.  Inventariseren en verwerven van de benodigde vergunningen c.q. toestemmingen voor het oprichten van de stichting: 

-          Informatie en advies opvragen bij een notaris 

-          Toestemming van het UWV verwerven i.v.m. wajong uitkering 

-          Inschrijving bij de Kamer van Koophandel 

-          Aanmelden bij de belastingdienst m.b.t. belastingvrijstelling van de stichting 

2.  Activiteiten om de stichting te organiseren: 

-          Aantrekken van bestuursleden 

-          Aantrekken van vrijwilligers 

-          Verzorgen van de aanwezige en op te nemen dieren 

-          Ontwikkelen van promotiemateriaal 

-          Leggen en onderhouden van contacten met diverse instanties met gelijksoortige of gerelateerde doelstellingen om samenwerking te 

realiseren 

-          Inrichting en renovatie van de dierenverblijven volgens de voorwaarden van het Honden en Kattenbesluit 

-          Voorwaarden scheppen voor de uitvoering van de projecten van de stichting 

-          Informatie en advies inwinnen voor het op de juiste wijze kunnen uitvoeren van de activiteiten 

 


