Jaarverslag 2019 Stichting Dier in Nood Maastricht
Het bestuur van de Stichting Dier in Nood Maastricht heeft in het
verslagjaar 2019 in totaal 2 maal een bestuursvergadering gehouden.
Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van Willemien
Staal, zij overleed in november te midden van haar geliefde schapen op
81 jarige leeftijd. We zijn Willemien veel dank verschuldigd voor haar
tomeloze inzet voor Dier in Nood en zullen haar missen!
In 2019 heeft Dier in Nood weer geparticipeerd in de overleggen met de Samenwerkende
Dierenorganisaties en de Gemeente Maastricht over Dierenwelzijn. Ook is aan diverse activiteiten
meegewerkt, zoals bijvoorbeeld de Dierendagviering.
Ook is dit jaar het verkregen dividend wederom aangewend ten behoeve van diverse donaties. Alle
donaties voor het jaar 2019 hebben inmiddels plaatsgevonden. De nadruk heeft wederom gelegen
op lokale organisaties in plaats van de grote landelijk opererende instellingen. De gewijzigde
werkwijze, 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, is niet succesvol
gebleken. Ondanks dat alle begunstigers daartoe zijn aangeschreven en het aanvraagformulier was
bijgevoegd.
Er is geconstateerd dat veel organisaties moeite hebben met de administratieve rompslomp en alle
vrijwilligers hard nodig hebben om fysiek werk te verzetten. Omdat de meeste organisaties makkelijk
te controleren zijn op het goede werk wat verricht wordt en ook financiële verantwoording
controleerbaar is, gaan we opnieuw over tot het doen van jaarlijkse bijdragen. Ook gaan we zelf
proactief doelen of organisaties benaderen en mogelijk steunen met een bijdrage. Het blijft evenwel
mogelijk om via de website en het daarop vermelde subsidieformulier een projectsubsidie aan te
vragen.
De profielwijziging van de beleggingsportefeuille (van defensief naar neutraal) heeft wederom
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 2019 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 zal in
2020 gebeuren vanwege de aangepaste subsidie-aanpak.
Het bestuur van Stichting Dier in Nood Maastricht bestond op 31 december 2019 uit de volgende
leden:
Marc Hendriks (voorzitter), Carlo Poolen (penningmeester), Pascalle Satijn (secretaris), Maurice
Bastings, Pauline Wolters en erelid Rosalie Sprooten.

