Jaarverslag 2018 Stichting Dier in Nood Maastricht
Het bestuur van de Stichting Dier in Nood Maastricht heeft in het
verslagjaar 2018 in totaal 3 maal een bestuursvergadering gehouden. Er
worden veel zaken via e-mail gecommuniceerd en afgehandeld waardoor
het aantal bijeenkomsten wat minder is.
Er is door een afvaardiging van het bestuur veel gesproken en overleg
gevoerd over en met Kinderboerderij Limmel. Vanwege de aldaar
ontstane bestuurscrisis zijn onze voorzitter en penningmeester, met instemming van de overige
bestuursleden, tijdelijk ingezet voor hulp en ondersteuning bij Kinderboerderij Limmel. Zij zullen deze
taak op zich nemen zolang daar geen nieuw bestuur is benoemd.
In 2018 is het verkregen dividend wederom aangewend ten behoeve van diverse donaties. Alle
donaties voor het jaar 2018 hebben inmiddels plaatsgevonden. De nadruk heeft wederom gelegen
op lokale organisaties in plaats van de grote landelijk opererende instellingen. Wel is een andere
werkwijze geïmplementeerd, namelijk het door de organisaties zelf aanvragen van een
projectsubsidie in plaats van het ``zondermeer`` uitgekeerd krijgen van een jaarlijkse bijdrage van
Dier in Nood.
Alle begunstigers zijn daartoe medio 2018 aangeschreven. We hebben echter gemerkt dat niet
iedereen raad weet met de aanvraag zodat we in 2019 deze aanpak gaan evalueren en kijken of we
deze werkwijze doorzetten of aanpassen. Het belang van particuliere organisaties wordt groter en
mogelijk is de ``administratieve rompslomp`` van een eigen aanvraag te lastig om een verzoek in te
dienen. Ook via de website is een daarvoor bestemd formulier te downloaden, maar dat blijkt ook
niet te worden benut.
De profielwijziging van de beleggingsportefeuille (van defensief naar neutraal) heeft positief
uitgepakt zowel qua duurzaamheid als financieel. Voor de financiële verslaglegging wordt naar het
verslag op de website verwezen.
Naast de (verplichte) website is ook een Facebook-account aangemaakt zodat communicatie
laagdrempeliger kan plaatsvinden.
Voor 2018 was het voornemen om het Beleidsplan onder de loep te nemen en beleidsdoelen
opnieuw vast te stellen, alsmede de werkwijze en voortzetting van het bestuur te bekijken. Dit is
echter nog niet helemaal afgerond omdat we hierbij tevens de nieuwe subsidie-aanpak willen
evalueren.

Het bestuur van Stichting Dier in Nood Maastricht bestond op 31 december 2018 uit de volgende
leden:
Marc Hendriks (voorzitter), Carlo Poolen (penningmeester), Pascalle Satijn (secretaris), Willemien
Staal-Passchier, Maurice Bastings, Pauline Wolters (sinds 2018 formeel bekrachtig middels
inschrijving bij de KvK) en erelid Rosalie Sprooten.

