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ACTIVITEITENVERSLAG 2018 MOYRA STAVA-MORENA STICHTING
Samenstelling bestuur:
Voorzitter - J.R.W. Stimm.
Secretaris - drs. M.A. Immink-Vaandrager.
Penningmeester - mr. R. Klooster.
Lid - mr. K.G.W. van Oven.
Lid - ir. W. Wijmans.
Lid - J. Th. L. Papeveld, MSMprijs.
Er is in 2018 tweemaal vergaderd, op de data 31 mei 2018 en 4 oktober 2018.
Beide vergaderingen vonden plaats te ’s-Gravenhage, Alexanderstraat 1.

DIERENFONDSENOVERLEG
De Moyra Stava-Morena Stichting neemt deel aan een overlegorgaan van vermogensfondsen die
giften toekent aan dierenwelzijn organisaties genaamd het Dierenfondsenoverleg. Aan dit overleg
wordt deelgenomen door circa twintig vermogensfondsen. Er wordt 2 keer per jaar bijeengekomen
in vergadering en verdere communicatie vindt plaats via e-mails. Doel is onderling te overleggen
over subsidieaanvragen en toekenningen. Eventueel kunnen gezamenlijk giften worden verstrekt.
Door middel van dit overleg kunnen de diverse aanvragen van de werkzame dierenwelzijn
organisaties getoetst worden op kwaliteit, effectiviteit, doelmatigheid en wordt er zorg voor
gedragen dat een aanvraag niet door een samenloop van toekenningen door vermogensfondsen
overmatig en ondoelmatig wordt gehonoreerd. Achtergrondinformatie wordt onderling gedeeld.
De heer R. Klooster en mevrouw M.A. Immink zullen deze vergaderingen indien mogelijk bijwonen.
M.A. Immink heeft het Dierenfondsenoverleg van 17-4-2018 op de Faculteit van Diergeneeskunde te Utrecht
bijgewoond. De bijeenkomst van 17-10-2018 is niet bezocht.

VELDONDERZOEK
De heren R. Klooster en J.Th.L. Papeveld bezoeken indien het bestuur dit wenst instellingen welke een
aanvraag hebben ingediend teneinde een beter inzicht te krijgen in de aanvraag de locatie en de
omstandigheden ter plekke. Van deze bezoeken wordt een rapportage gemaakt. De verkregen kennis en
inzichten kunnen op verzoek worden gedeeld met andere vermogens stichtingen waar soortgelijke aanvragen
voor ondersteuning binnen komen. Dit met in achtneming van de bescherming van persoonsgegevens van de
onderzochte instellingen.
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VERGADERING 31 mei 2018.
Aanwezig: drs. M.A. Immink-Vaandrager, mr. R. Klooster, J.R.W. Stimm, ir. W. Wijmans, en mr. K.G.W.
van Oven.
Afwezig in verband met het bijzonder slechte weer de heer J.Th.L. Papeveld.
De jaarrekening van 2017 is in deze vergadering toegelicht en goedgekeurd. En de penningmeester is
gedechargeerd. De heer Papeveld heeft een schriftelijke goedkeuring van de stukken toegevoegd.
Deze stukken worden toegezonden aan de SCMB ter inzage en aan de accountant wordt een door de
bestuursleden getekend exemplaar toe gezonden.
SUBSIDIE TOEKENNINGEN 31 mei 2018

1. St Dierenambulance Woudenberg e.o.
Bijdrage nieuwe ambulance
2. St. Paardenkamp Soest, Paddock Paradise
3. St Vogel- en Dierenopvang De Bonte Piet
Onder voorwaarde van locatie bezoek
Is positief beoordeeld en toegekend.
4. St Dierenasiel Schouwen-Duiveland
5. St. Zwols Dierenasiel, speelweide
6. St. Hanna/Dierentehuis de 8e hemel
Onder voorwaarde dat project werd uitgevoerd.
Is gedoneerd.
7. Dierenambulance Nijmegen e.o. opvang vernieuwen
8. St. De Paardenkamp Soest, pijn app voor smartphone
9. St. Felida, huisvesting leeuwenwelpjes
10. St. Pets Food Care, St. Willebrord, dierenarts kosten
11. St. Buitenlandse Asielen, asiel Barcelona
12. St. De Gouden Poot, chippen huisdieren opstarten
13. St. LTC Opvang Konijnen
14. Universiteit van Utrecht Faculteit Diergeneeskunde
Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling LED
15. Donkey Sanctuary Bonaire, voorzieningen voedseltransport
16. Bijenstichting Vorden, educatiecentrum
17. Imkers vereniging Walcheren, bijenstal Terra Maris
Totaal

€ 7000,€ 4776,€ 10.000, € 1500,€ 2500,€ 1000,€ 2325,68
€ 3500,€ 4615,€ 500, € 7300,€ 1500,€ 500,€ 5000,€ 1000,€ 2000,€ 3000,€ 58.016,68
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VERGADERING 4 oktober 2018.
Aanwezig: de heren J. Th. L. Papeveld, mr. R. Klooster, ir. W. Wijmans, J.R.W. Stimm,
mr. K.G.W. van Oven en mevrouw drs. MA Immink-Vaandrager.

Tussentijds Vermogensrapporten 2018:
Exogene factoren hebben negatieve effecten gehad op de vermogenspositie van de stichting en de
verwachting is dat die effecten de komende tijd evident zullen blijven. Ter vergadering wordt dit
uitgebreid toegelicht en voor kennisneming aangenomen. De vergadering besluit ondanks de
geringe inkomsten dat de stichting op dezelfde voet zal blijven doneren, gezien de hoge algemene
reserves.
Van de in beide vergaderingen toegekende donaties zal namens het bestuur door de secretaris aan de
penningmeester verzocht worden tot uitbetaling over te gaan van de toegekende donaties.
De penningmeester zal de LEI-verklaring aanvragen.
SUBSIDIETOEKENNINGEN 4 oktober 2018

Er zijn bijzonder weinig aanvragen voor deze vergadering.
1. Defensa dels Animals in Sitges, Spanje.
Donatie voor de onkosten van sterilisatie project
zwerfkatten.

€ 2000,-

MSM-prijs
De MSM-prijs 2018 is uitgeloofd aan de Stichting Opvang Noach op 27 oktober 2018.
Het bedrag dat bij de prijs hoort bedraagt € 5000,-.
De uitreiking vond plaats op de locatie van de stichting Noach.
MA Immink-Vaandrager, secretaris. (05/03/2019)
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