Stichting Ezelwelzijn
Jaarverslag 2018

Dit jaarverslag is met groots mogelijke nauwkeurigheid samengesteld.
Toch kunnen er onvolkomenheden in voorkomen.
Daarom kunnen aan dit jaarverslag geen rechten worden ontleend.

Voorwoord
Hiervoor ligt het jaarverslag 2018 van Stichting Ezelwelzijn.
Een kleine stichting die staat voor het welzijn van de ezel.
In dit verslag kunt u lezen wat wij als stichting in 2018 gedaan hebben.
Het was een jaar waarin veel gebeurd is.
Een jaar waar lief en leed zich afwisselde.
Een jaar waar het welzijn voor de ezels op de voorgrond stond.
We hopen dit werk in 2019 voort te kunnen zetten.
Dit is mogelijk gemaakt dankzij de inzet van stagiaires, vrijwilligers, adviseurs en
bestuur. Dank hiervoor allemaal.
Joop Meijer
Voorzitter

De stichting
Stichting Ezelwelzijn is opgericht op 4 december 2014 door ezelliefhebbers die zich
inzetten voor het welzijn van de ezels. Sinds januari 2016 hebben we de ANBI-status.
De doelstelling van Stichting Ezelwelzijn is het geven van advies en hulp aan
ezeleigenaren, en dat in de breedste zin.
Denk daarbij onder andere aan voorlichting en advies over verzorging, weidegang,
stalling, voeding, maar ook aan gezondheidsproblemen waar een ezel mee te maken
kan hebben. Dit zowel individueel als in groepen.
Daarnaast kan de Stichting helpen bij het aanschaffen of afstand doen van de ezel.
De stichting vangt ezels op die, om welke reden dan ook, niet langer door de eigenaar
verzorgd kunnen worden.
Deze komen in de tijdelijke opvang en worden, na een gezondheidscheck, herplaatst
bij adoptiegezinnen.
Zo is de eigenaar er van verzekerd dat zijn ezel een goed volgend thuis krijgt, waar
deze met liefde wordt ontvangen.
Daarnaast gaan we naar diverse evenementen om de mensen kennis te laten maken
met de stichting en te vertellen over ons werk.
We zijn onder andere bezig om via sponsering, geld te krijgen om een eigen trailer te
kunnen aanschaffen.
Ook aankomende jaar zullen we ons laten zien op diverse evenementen.
22 juni 2019 organiseren we weer ons 2 jaarlijkse open dag.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit
Joop Meijer
Voorzitter en zorg coördinator
Marjanne Bennen
Secretaris
Gerda van Est
Penningmeester en Websitebeheerder
Verder hebben we een aantal vrijwilligers waarop we beroep kunnen doen voor diverse
activiteiten binnen de stichting.

Activiteiten
Afgelopen jaar hebben 10 ezels opgehaald bij ezeleigenaren die diverse
omstandigheden niet meer voor hun ezel(s) konden zorgen.
Voor 7 hebben we een nieuwe plek gevonden en de ezels daar naar toe gebracht.
Verder waren er3 ezels die begin 2018 nog op onze opvanglocatie stonden in
afwachting van een nieuw adoptiegezin.
Eind 2018 stonden er nog 2 ezel(s)op onze opvanglocatie die nog naar hun nieuwe plek
gebracht worden.
3 ezels zijn financieel geadopteerd. Deze ezels blijven lopen op onze opvanglocatie. De
adoptieouders kunnen ze daar bezoeken.
Van 3 ezels hebben we en de adoptiegezinnen helaas afscheid van moeten nemen.
Totaal lopen er 22 ezels bij de adoptiegezinnen.
We hebben 2 keer bemiddeld voor eigenaren van ezels bij de aanschaf van een ezel.
In April hebben we een workshop Hoefverzorging verzorgd op onze opvanglocatie.
Deze werd bezocht door 18 mensen.
Ook hebben de bewoners van de Paasbergen, locatie Lindenhorst in april
een bezoek gebracht aan onze opvanglocatie. Om te knuffelen met ezels.
De bewoners van de “Herbergier” uit Gees hebben ons 2x bezocht om met de ezels te
knuffelen met een barbecue.
We zijn naar diverse evenementen geweest samen met de ezels Tinus en Truus. Zoals
Molen Meimarkt in Nieuwleusen, Kastelen dag in Laag Zuthem, Dedemsvaria in
Dedemsvaart, Oogstfeest Aalden, Gees in Wintersfeer.
De ezels Tinus en Truus en Roosje en Klaartje hebben meegewerkt als figuranten in
kerststallen in Noordscheschut, Oudleusen en Vinkenbuurt.
Vanuit de school uit Geesburg kwamen de kinderen naar de ezels toe voor het
kerstverhaal.
Als bestuur zijn we 6 keer bij elkaar gekomen om te vergaderen

Jaarrekening
Stichting Ezelwelzijn 2018
Inkomsten

Uitgaven

begroot werkelijk

Donaties

500

540

Ezelbijdrage

600

opbrengst Fairs
Sponsoren/ fin.
adoptie

begroot werkelijk

Dierenartskosten

500

1426

2640

Onkosten Ezels

500

694

400

1021

Bestuurskosten

100

71

300

1350

Adm kosten

200

171

Verzek/Abonn

250

213

Fairs/open dag

100

212

PR

100

1614

50

99

0

360

1800

4860

Diversen
tijd.. Opvang

Totaal

1800

Saldo
Positief saldo

5551

Totaal

3751

Saldo

3060

691

Korte toelichting:
Inkomsten
De donatie blijven gelijk.
Ezelbijdrage: Doordat we dit jaar meer ezels opgehaald en geplaatst hebben is dit bedrag
gestegen.
Fairs: we hebben gelijk aantal fairs bezocht, maar de opbrengst is gestegen.
Uitgaven
Dierenartskosten: door we meer ezels hebben opgehaald zijn deze kosten gestegen.
PR: we hebben dit jaar kleding aangeschaft.

Balans 2018

Stichting Ezelwelzijn

In

Uit

Activa

Passiva

Liquide Middelen

Eigen vermogen

€

4.809,00

Reservering

€

3.050,00

€

7.859,00

bankrekening

€

7.859,00

totaal

€

7.859,00

Nawoord
In 2018 hebben we voor diverse ezels een nieuw stalletje gevonden, waar ze liefdevol
worden opgevangen. Het is ook fijn om tijdens fairs, mensen te laten kennis maken
met ezels. Te vertellen over ons werk en natuurlijk over de ezel zelf.
Er gebeuren ook minder leuke dingen zoals het afscheid nemen van ezels. Soms ziet
men het aankomen, maar soms is het ook onverwachts.
Ook hebben we afscheid moeten nemen van één van onze vrijwilligster.
Achter de schermen verzette ze veel werk voor ons.
En al dit werk wordt mogelijk gemaakt door de mensen die hun passie hebben voor de
ezel. En degene die het ons door middel van donaties mogelijk maken het werk voort
te zetten.
Stichting Ezelwelzijn

