Stichting Ezelwelzijn
Jaarverslag 2019

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

Voorwoord
Het jaar 2019 zit er op en het jaarverslag is af.
2019 was een jaar waar in onze stichting heeft kunnen laten zien dat ze, door klein te
zijn, grote en mooie stappen heeft kunnen zetten. Niet alleen stappen op het gebied
van welzijn van onze ezels.
In dit jaarverslag kan u lezen welke stappen ezelwelzijn in 2019 heeft gezet.
Er is niet alleen veel advies ingewonnen over zorg, gezondheid, voeding en
onderkomen van ezels. Ook opvoeding en gedrag stonden centraal in 2019.
We hebben zelfs een probleem ezel weer op het rechte pad gekregen.
Ook de landelijke media-aandacht die onze stichting hierover heeft gehad heeft ons
geen windeieren gelegd.
We zijn ontzettend blij dat we een nieuwe trailer hebben kunnen aanschaffen en zijn er
al veel mee op stap geweest. Het onderkomen van de ezels is onze volgende stap.
Een ander stap is de uitbreiding van ons bestuur geweest. Hierdoor hebben we de
toename in vraag in goede banen kunnen leiden. Samen verzetten we veel en mooi
werk op het gebied van welzijn ezels.
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.
We zijn ontzettend blij dat we via sponsoring een nieuwe trailer hebben kunnen
aanschaffen en zijn er al veel mee op stap geweest. Het onderkomen van de ezels is
onze volgende stap.
Ook aankomende jaar zullen we ons laten zien op diverse evenementen.
Om de mensen kennis te laten maken met de stichting en te vertellen over ons werk.

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

Activiteiten
Afgelopen jaar hebben 22 ezels opgehaald bij ezeleigenaren die diverse
omstandigheden niet meer voor hun ezel(s) konden zorgen.
Voor 19 ezels hebben we een nieuwe plek gevonden en de ezels zijn door ons met de
nieuwe trailer naar toe gebracht.
Begin 2019 stonden nog 2 ezels op onze opvanglocatie waar we inmiddels een nieuwe
plek voor hebben gevonden.
Eind 2019 stonden er nog 2 ezel(s)op onze opvanglocatie, waarvan er 1 ezel begin
2020 naar zijn nieuwe plek gebracht zal worden.
6 ezels zijn financieel geadopteerd. Hiervan wonen 5 ezels op onze opvanglocatie.
De adoptieouders kunnen ze daar bezoeken. 1 ezel staat bij ons bestuurslid in
Vinkenbuurt.
Een ontwikkeling die voldoet aan een nieuwe vraag en behoefte en veel waardering en
lof geeft.
Van 1 ezel hebben we en het adoptiegezin helaas afscheid van moeten nemen.
Totaal lopen er 31 ezels bij de adoptiegezinnen.
We hebben 1 keer bemiddeld voor een eigenaar van ezels bij de aanschaf van 2 ezels.
In het voorjaar van 2019 is een probleemezel tijdelijk op de opvang locatie geweest
voor heropvoeding. Een gelaagde missie wat geleid heeft tot landelijke media aandacht
voor onze stichting en ons werk.

In Mei hebben we een ezelwandeling georganiseerd. Deze werd door 12 ezels en 20
mensen bezocht.
Op 22 juni hebben we onze 2 jaarlijks open dag gehouden. Deze was dit jaar
georganiseerd door 2 examenkandidaten van AOC Terra, Emmen.
In juni is er een school op bezoek geweest. We waren in januari ter gelegenheid voor
het voorleesontbijt bij hun geweest en ze uitgenodigd voor een bezoek op onze
opvanglocatie.
In november hebben we een workshop Hoefverzorging verzorgd op onze
opvanglocatie. Deze werd bezocht door 16 mensen.

Onze opvanglocatie heeft regelmatig gepland en ongepland bezoek van zowel jongere
als oudere bezoekers / ezelliefhebbers ontvangen. Met of zonder begeleiding. Reden
van bezoek was heel verschillend, van een knuffel van de ezel, gewoon even kijken tot
advies over zorg en onderkomen van ezels.
We zijn naar diverse evenementen geweest samen met de ezels Tinus en Truus. Zoals
Dier Doet! In Groningen, Molen Meimarkt in Nieuwleusen, Kastelen dag en
Monumentendag in Laag Zuthem, Oogstfeest Aalden, Gees in Wintersfeer.
De ezels Tinus en Truus hebben meegewerkt als figuranten bij een kerstshow voor
ouderen in Exloo. Roosje heeft haar medewerking verleend bij een kerstwandeling in
Zwolle.

We hebben dit jaar voor het eerst 2x een nieuwsbrief rondgestuurd voor de
adoptiegezinnen en andere belangstellende. Dit krijgt het komende jaar een vervolg.

Als bestuur zijn we 6 keer bij elkaar gekomen om te vergaderen.

Jaarrekening
Stichting Ezelwelzijn
Inkomsten

2019
Uitgaven

begroot werkelijk

Donaties

1000

616

Ezelbijdrage

1500

4680

opbrengst Fairs

1000

Fin. Adoptie ezels
Sponsoren

begroot werkelijk
3150

3594

Kosten bestuur

100

703

1455

kosten administratie

200

549

450

1850

Kosten verzek./abon.

250

241

550

1190

Kosten Fair/open dag

250

280

Kosten PR

500

1148

Sponsoring trailer

12450

Kosten Ezels/opvang

Workshop

240

kosten dierenarts

800

2487

Verkoop boeken

121

Workshop

100

106

Administratiekosten

45

Diversen
Totaal

4500

Saldo
Positief saldo

Verkoopartikelen

123

Trailer

22770

Totaal

18270

Saldo

863
12500
5350

22471
17121

299

Korte toelichting:
Inkomsten
De donatie blijven gelijk.
Ezelbijdrage: Doordat we dit jaar meer ezels opgehaald en geplaatst hebben is dit bedrag
gestegen.
Fin. adoptie ezels: we hebben meer ezels die financieel geadopteerd zijn .
Sponsoring trailer: aanschaf nieuwe trailer
Uitgaven
Dierenartskosten: door we meer ezels hebben opgehaald zijn deze kosten gestegen.
Trailer: nieuwe trailer aangeschaft met sponsorgelden.
Bestuurskosten hoger door teambuildingdag.
PR: Door aanschaf nieuwe vlaggen, beamer, promotiemateriaal is dit bedrag gestegen.

Balans 2019

Stichting Ezelwelzijn

In

Uit

Activa

Passiva

Liquide Middelen

Eigen vermogen

bankrekening

€

8.131,00

kasgeld

€

27,00

totaal

€

8.158,00

€
€

8.158,00

€

8.158,00

Nawoord
In 2019 hebben we mogen ervaren dat onze stichting en staat. Er is veel aandacht
voor Stichting Ezelwelzijn geweest in de meest brede zin. Van ezels die een nieuw
onderkomen nodig hebben tot ezels die thuis niet verzorgd kunnen worden maar waar
de eigenaren nog geen afscheid kunnen nemen.
Gelukkig is er voldoende aanbod voor ezels die een nieuwe stal zoek. Mooie
accommodaties en onderkomen. We hebben zelfs met een wachtlijst moeten werken.
Erg fijn voor de ezels en bestuur Ezelwelzijn wat minder voor de nieuwe eigenaren. We
bieden aan, als het wachten te lang duurt, te bemiddelen bij aankoop van ezels.
De media aandacht heeft ons geen windeieren gelegd. Heropvoeding en bemiddeling
bij aankoop zijn nieuwe diensten die we aanbieden indien gevraagd.
Dank voor ondersteuning op welke wijze dan ook. Met geld alleen lukt het niet. Erg fijn
dat we onze liefde en aandacht voor welzijn-ezels samen met onze vrijwilligers en
stagiaires op een positieve wijze hebben kunnen inzetten in 2019

