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Fonds voor hulp aan dieren in nood
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www.moyrastavamorena.nl
Postadres: Noordweg 56, 4353 AX Serooskerke

ACTIVITEITENVERSLAG 2019 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 2019 tweemaal vergaderd, op de data 23 mei 2019 en 17 oktober 2019.
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 in beginsel slechts in
een algemene term van wel of niet gift waardig genoteerd en gedeeld.
De heer R. Klooster en mevrouw M.A. Immink zullen deze vergaderingen indien mogelijk bijwonen.
De heer Klooster heeft het Dierenfondsenoverleg van 3-4-2019 bijgewoond. De bijeenkomst van 10-10-2019
op de faculteit van Diergeneeskunde in Utrecht is bezocht door de heer Klooster.

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. Slechts de conclusie van het
veldonderzoek van wel of niet gift waardig wordt genoteerd en als belangrijke mededeling in de beoordeling
meegewogen.
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VERGADERING 23 mei 2019.
Aanwezig: J.R.W. Stimm voorzitter, drs. M.A. Immink-Vaandrager secretaris, mr. R. Klooster
penningmeester, ir. W. Wijmans, en de heer J.Th.L. Papeveld.
Afwezig de heer K.G.W. van Oven.
De jaarrekening van 2018 is in deze vergadering toegelicht en goedgekeurd. En de penningmeester is
gedechargeerd. De heer van Oven wordt verzocht in een schriftelijke goedkeuring van de stukken tevoorzien.
Deze stukken worden toegezonden aan de SCMB ter inzage en aan de accountant wordt een door de
bestuursleden getekend exemplaar toe gezonden.

SUBSIDIE TOEKENNINGEN 23 mei 2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stichting Zwerfkat Nederland, disposables voor neutralisatie project
St. Bevordering Huisdierenwelzijn, voor zieke dieren van personen bij de voedselbank
Stichting Melief, renovatie hondenhuis
Stichting Kansarme dieren, insuline en disposables voor katten met suikerziekte
St. Dierenvoedselbank Utrecht, algemene ondersteuning
St. Konijnenopvang K’nijn en Ko, konijnen flat aluminium
St. Dierenplaatsingsdienst, diervoer en grit

€ 2500,€ 1500,€ 1000,€ 500,€ 500,€ 1000,€ 500,-

Dat is voor deze vergadering totaal € 7500,-

VERGADERING 17 oktober 2019.
Aanwezig: J.R.W. Stimm voorzitter, M.A, Immink-Vaandrager secretaris, mr. R. Klooster penningmeester,
ir. W. Wijmans, J.Th.L. Papeveld.
De heer K.G.W. van Oven is afwezig.

TUSSENTIJDSE VERMOGENSRAPPORTAGE 2019.

Ter vergadering wordt de financiële situatie 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.
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SUBSIDIETOEKENNINGEN 17 oktober 2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

St Dierenambulance BNO, bijdrage in vervanging oude ambulance
St De Ezelsociëteit, Zeist. Bijdrage in kenniscentrum
St t’Olde Manegepeerd, bijdrage in stalmatten
St Carnivora, cursuspakket met examen voor medewerker
St Actie Zwerfhonden in Turkije, bijdrage sterilisatie honden
Zaanse Stichting Dierenzorg, bijdrage ziekenboeg en quarantaine
St Roemeense Paarden in Nood, bijdrage voor hoefsmid en veterinaire verzorging
St Fugelpits Lauwersmar, binnen bassin watervogels
Asociacion del Burro, Ezelparadijs Spanje, afrastering graas terrein
St Jaan, Sumatra Wildlife Centre, Kalianda, opvang Smokkeldieren.
Totaal deze vergadering
€ 22.230,-

€ 500,€ 1500,€ 5000,€ 730,€ 1000,€ 5000,€ 2000,€ 1000,€ 1500,€ 4000,-

MSM PRIJS

Wat betreft de MSM-prijs 2019 , er is geen geschikte gegadigde gevonden , de prijs van 2019 wordt derhalve
niet uitgereikt.
De prijs ten laste van 2020 zal aan het Vogelasiel in Someren worden gegeven .
Het betreft een bedrag van € 5000,-.

MA Immink-Vaandrager, secretaris. (17/02/2020)
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