ONLINE*
ALGEMENE LEDENVERGADERING
VERENIGING VRIENDEN
VAN BLIJDORP
zaterdag 22 mei 2021 om 11.00 uur
AGENDA
1. Opening en welkom
2. Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 27 september 2020
De notulen zĳn verkrĳgbaar via ons secretariaat of via onze website
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag reiscoördinator
5. Verslag promotiewerkzaamheden
6. Verslag PR
7. Jaarverslag penningmeester
8. Verslag en benoeming kascommissie
9. Bestuursverkiezing
Aftredend volgens rooster zĳn René Huĳer en Inge Matheĳ. Zowel René als
Inge hebben zich weer beschikbaar gesteld voor hun bestuursfunctie.
Voorgesteld wordt dan ook beiden her te benoemen
10. Vaststelling contributie 2022
11. Voorstel tot benoeming ereleden
12. Stand van zaken projecten in Blijdorp
13. Rondvraag
14. Sluiting

*Het is vanwege de situatie rondom het coronavirus niet mogelijk de Algemene
ledenvergadering op een goede en verantwoorde manier fysiek te organiseren in
Blijdorp. Daarom vindt de Algemene ledenvergadering ONLINE plaats.
U kunt als lid inloggen en de bijeenkomst via uw computer meemaken.
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JAARVERSLAG PR 2020
Toen het Masterplan bĳ onze winterlezing in maart werd gepresenteerd lagen
de communicatieplannen hiervoor al
klaar. Ook onze vereniging zou een grote
rol bĳ de ontwikkelingen gaan spelen.
Vanzelfsprekend hebben wĳ daar op de
dag zelf ook al over gecommuniceerd.
Nog niet alle voornemens en acties werden door ons ontvouwen. In de komende
maanden zou meer duidelĳk worden.
Wat gaan de Vrienden precies doen?
Het is geheel ten overvloede dat nu gemeld wordt dat het door corona allemaal
anders liep. Maar in tĳden van crisis leer
je wel je vrienden kennen. En onze slogan
‘Vrienden maken het verschil!’ deed haar
naam in 2020 eer aan! Want wat een
steun ontvingen wĳ van u. Waarvoor heel
veel dank!
Tĳdens de coronaperiode hebben we onze
focus tĳdelĳk verschoven van onze originele plannen naar onderhoudszaken en
het direct verbeteren van dierenwelzĳn.
Zaken die eigenlĳk niet uitgesteld kunnen worden. Soms iets minder ‘sexy’,
maar wel noodzakelĳk. En die het verschil
maken! Vandaar dat wĳ al snel onze nog
altĳd lopende actie ‘Vrienden maken het
verschil, juist nu!’ zĳn gestart.
Daarover hebben wĳ via al onze kanalen
gecommuniceerd. Leden die dat willen,
ontvangen regelmatig onze digitale
nieuwsbrief. Handig, want zo bent u als
eerste op de hoogte van alle ontwikkelingen. Enkel via deze Vriendenmail konden
wĳ bĳvoorbeeld melden dat leden konden meedoen aan de testdagen.
Via social media wordt uiteraard ook gecommuniceerd, net als op onze website.
Evenals in het Vriendennieuws, wat zich
mede richt op de achtergrond bĳ bepaalde zaken. Deze mix aan communicatiemiddelen zorgt ervoor dat wĳ onze

leden op diverse manieren (korte berichten, laatste nieuws, updates maar ook
achtergronden) op de hoogte kunnen
houden bĳ het wel en wee van onze vereniging en de Diergaarde.
Wĳ mochten in de periode dat de Diergaarde in het voorjaar gesloten was een
fotoronde maken. Dankzĳ Greet en Peter
van Norde konden wĳ onze volgers van de
social media (Facebook, Instagram & Twitter) een kĳkje bĳ de dieren geven. Normaal focussen wĳ op dieren die leven in
door onze vereniging geschonken verblĳven. In dit geval maakten we een uitzondering. We lieten zo veel mogelĳk zien,
omdat we natuurlĳk allemaal de dierentuin misten. En dat werd gewaardeerd.
Sowieso merken we dat het aantal volgers
van onze ‘socials’ sterk groeit. Als wĳ een
advertentie op Facebook plaatsen, merken
we daarna dat het aantal views en likes
met soms wel tachtig procent toeneemt.
De bezoekers worden niet altĳd direct lid,
maar raken wel bekend met de Vrienden.
Ook als de Diergaarde in hun posts naar
ons verwĳst, merken wĳ dat in het aantal
bezoeken op onze pagina’s. Gelukkig zĳn
er ook veel volgers die onze berichten
delen en bĳ anderen onder de aandacht
brengen. Dat wordt erg op prĳs gesteld en
zorgt voor nog meer waardering voor
onze vereniging.
Het gehele jaar hebben wĳ via onze kanalen gecommuniceerd. Soms over ‘normale’ zaken gerelateerd aan onze vereniging, zoals Red Panda Day, de opgroeiende
servals, nieuwe manoels of zomaar leuke
foto’s, maar uiteraard ook over corona-gerelateerde zaken. Van de actie voor de zorg
waarvoor onze vereniging ook kaartjes
heeft aangeschaft tot onze eigen ‘Juist
nu!’ acties waarover u meer leest in het
verslag van de secretaris.
Allemaal zaken die het belang van onze
vereniging aantonen en waarover door
zowel ons als de Diergaarde is gecommuniceerd. En zaken die ook door de pers zĳn
opgepakt.
Want ook in de pers waren de Vrienden
aanwezig. Soms door onze eigen acties
(zoals de adoptie van Irma), maar ook
vaak als spreekbuis voor de belangen van
de Diergaarde. Naast onze geldelĳke bĳdrages aan Blĳdorp is onze morele steun
zeer belangrĳk. Doordat wĳ veel schenken

en veel leden hebben, wordt onze vereniging gelukkig gezien als een belangrĳke
partner van de Diergaarde. Daardoor kunnen wĳ in de pers vaak als ‘neutralere’
partĳ aangeven wat het belang is van de
Diergaarde. We waren zichtbaar in zowel
lokale, regionale als landelĳke media.
Belangrĳk voor Blĳdorp, maar ook voor
onszelf. We konden het belang van de
Diergaarde benadrukken en nog meer
mensen kennis laten maken met de vereniging. De Vrienden van Blĳdorp maken
het verschil, juist nu! En dat laten we met
trots zien!
Tekst: Bart Noordegraaf

JAARVERSLAG SECRETARIS
2020
Het jaar begon in januari nog heel
normaal met de nieuwjaarslezing. In de
lezing blikte Blĳdorpdirecteur Erik Zevenbergen terug op het prachtige jaar 2019,
met zwarte financiële cĳfers en mooie
bezoekersaantallen. Hoe anders 2020 zou
worden kon toen nog niemand voorzien.
In februari hebben wĳ als vereniging – samen met Diergaarde Blĳdorp – een donatie gedaan voor het herstellen en beschermen van de Australische natuur. Door de
verschrikkelĳke bosbranden in Australië
zĳn miljoenen hectaren in vlammen
opgegaan. Bĳna drie miljard dieren zĳn
getroﬀen door de branden. Wĳ schonken
de opbrengst van onze muntendonatieverzamelaar in de VriendenBazaar.
Deze donatie past goed bĳ de doelstelling
van onze vereniging. Wĳ dragen niet alleen bĳ aan een nóg mooiere Diergaarde,
maar ook aan natuurbehoudsprojecten
die Blĳdorp ondersteunt.
In februari was het tĳd voor een volgende
lezing. Helaas was dat op een dag dat
storm Ciara over Nederland trok. De Diergaarde moest daardoor zelfs ’s middags
haar deuren vroegtĳdig sluiten. Er waren
begrĳpelĳkerwĳs ook relatief weinig
leden aanwezig bĳ de lezing. De lezing
was voor de aanwezigen echter heel
interessant. Remi Kroon, werkzaam bĳ
de botanische afdeling in Diergaarde
Blĳdorp, vertelde ons alles over de bĳzondere mammoetbomen die duizenden
jaren oud en meer dan tachtig meter
hoog kunnen worden. Ook in Blĳdorp zĳn
mammoetbomen te vinden!
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Het heeft er echter voor gezorgd dat wĳ
– in samenspraak met de Diergaarde –
onze focus tĳdelĳk verlegd hebben.
Wĳ richten ons op dit moment tĳdelĳk op
onderhoudszaken en het direct verbeteren van dierenwelzĳn.

De presentatie op 8 maart van het Masterplan 2030 door Erik Zevenbergen was
een moment waar vele Vrienden naar uit
hadden gekeken. In dit plan wordt de
koers uitgestippeld voor de komende tien
jaar. In het masterplan staat de bĳdrage
aan natuurbehoud voorop net als de
speerpunten dierenwelzĳn, educatie,
onderzoek en fokprogramma’s. Ook een
klimaatpositieve en circulaire bedrĳfsvoering zĳn onderdeel van het masterplan.
En toen kwam het coronavirus steeds
dichterbĳ… Ongeveer een week na de presentatie van het masterplan moest Blĳdorp voor de eerste keer dicht voor bezoekers. Tĳdens deze eerste sluiting startte de
Diergaarde de actie ‘Samen sterk’. Bĳ deze
actie schonk Blĳdorp voor ieder verkocht
entreekaartje in de periode begin april tot
begin mei een entreebewĳs aan zorgverleners en kwetsbare kinderen. Om het
goede voorbeeld te geven kochten wĳ als
vereniging 1.000 entreebewĳzen.
Uiteindelĳk is Blĳdorp in 2020 met de verschillende sluitingen 3,5 maand gesloten
geweest voor bezoekers. De coronacrisis
heeft er voor gezorgd dat Blĳdorp – net als
vrĳwel alle dierentuinen en vele andere
organisaties – het financieel enorm zwaar
heeft gekregen. Het masterplan staat dan
ook voorlopig op pauze. Blĳdorp zal moeten herprioriteren in de projecten, maar
blĳft staan achter de uitgangspunten van
het masterplan en wil het plan zodra dat
kan weer volledig oppakken. Als Vrienden
steunen we uiteraard waar dat kan!
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In 2020 hebben wĳ door de actie ‘Vrienden maken het verschil, juist nu!’ bĳ kunnen dragen aan verschillende relatief
kleine projecten. Zo kreeg het zwarte
neushoornperk een grote opknapbeurt
om het verblĳf geschikt te maken voor de
derde zwarte neushoorn, die inmiddels
geboren is, in de geschiedenis van de Diergaarde. Ook is het aquarium van de voormalige Zee van Cortez omgevormd tot een
aquarium voor zoetwatervissen bĳ het
Natuurbehoudscentrum en hebben wĳ
een deel van de Blĳdorpbĳdrage aan natuurbehoudsprojecten voor onze rekening
genomen. Verder werd olifant Irma door
ons geadopteerd en wordt het visayawrattenzwĳnenperk verbeterd en uitgebreid,
daar is begin 2021 mee gestart.
Verder zal – ja, nu echt! – in 2021 het
verblĳf van de flamingo’s worden overnet.
Ook gaan wĳ bĳdragen aan het omvormen van de oude wolvenvallei tot een
bĳenvallei. Zo wordt een wat stillere hoek
van de Diergaarde omgetoverd tot een botanische vallei, waarmee wordt bĳgedragen aan lokaal natuurbehoud. Ook wordt
er een extra deur in het binnenverblĳf van
de olifanten gemaakt zodat de olifanten
grotendeels zelf de keuze hebben om
naar binnen of naar buiten te gaan.

De coronasituatie had (en heeft) uiteraard
ook gevolgen voor onze verenigingsactiviteiten. Na de eerste coronasluiting van de
Diergaarde werden wĳ als Vrienden uitgenodigd om deel te nemen aan de testdagen. Op die manier kon Blĳdorp proefdraaien met alle coronamaatregelen.
Vele Vrienden hielpen mee op de vier testdagen, om zo de knelpunten nog voor de
heropening op te kunnen lossen.
Onze Algemene ledenvergadering (ALV)
stond gepland in mei, maar die hebben
we verplaatst naar september. In eerste
instantie in de hoop dat het op dat moment weer mogelĳk zou zĳn om een (fysieke) vergadering in Blĳdorp te houden.
Uiteindelĳk is het onze allereerste online
ALV geworden. Vanuit een ‘coronaproof’
studio waar het bestuur aanwezig was
kon de gehele agenda worden afgewerkt,
aangevuld met een leuke vlog vanuit Blĳdorp door dierverzorger Stefan Timmermans en een filmpje van Erik Zevenbergen. Via een chat stond het bestuur in
verbinding met de online aanwezige leden. Helaas moest tĳdens de ALV bekend
worden gemaakt dat het project Eilandhoppen – door de coronasituatie – in de
ĳskast is beland en dat onze geplande bĳdrage aan een ander toekomstig – nog
niet bekend – project zal worden besteed.
De reguliere winterlezingen waar menig
lid elke keer weer naar uitkĳkt, konden
ook niet op de gebruikelĳke wĳze plaatsvinden. De winterlezingen zĳn altĳd een

geschenk van de Diergaarde en ondanks
de lastige tĳden kwam Blĳdorp met een
mooi alternatief. Zo hadden wĳ in november onze eerste digitale lezing. De lezing
over olifanten werd gegeven door Harald
Schmidt en Jeroen Kappelhof. Met een
film waarbĳ we alle ins en outs ter plekke
konden zien en met de live mogelĳkheid
tot het stellen van vragen. Getuige de enthousiaste reacties en mooie waardering
door de aanwezige leden was het een
groot succes.
Zowel voor als achter de schermen wordt
er hard gewerkt voor onze vereniging. Wĳ
zĳn een grote vereniging, waarin al het
werk wordt gedaan door ruim tachtig vrĳwilligers. Door de professionaliseringsslag
van onze vereniging die de afgelopen jaren is ingezet, mede ingegeven door bĳvoorbeeld geldende wet- en regelgeving,
hebben wĳ eind 2019 geconstateerd dat
er extra ondersteuning gewenst is voor
alle administratie. Die hebben wĳ na een
sollicitatieronde begin 2020 gevonden in
de personen van Truus van Tuyn en Nick
de Koning. Zĳ hebben het afgelopen jaar
bergen werk verzet, mede door de vele
aanmeldingen van nieuwe leden. Dat wĳ
zoveel nieuwe leden mochten verwelkomen het afgelopen jaar, daar zĳn wĳ natuurlĳk enorm blĳ mee!
In 2020 hebben wĳ totaal 455 nieuwe
leden mogen inschrĳven! Helaas hebben
wĳ ook 266 leden moeten uitschrĳven,
maar per saldo is ons ledenaantal in 2020

JAARVERSLAG REISTEAM
2020

gestegen met 189 naar 4.567 leden. Hoewel dit verslag een terugblik is op 2020,
kan ik al wel vast zeggen dat wĳ voor 2021
inmiddels al ruim 500 nieuwe leden
hebben ingeschreven! Maar daar mogen
er uiteraard nog veel meer bĳ.
We hopen dat iedereen die nu lid is nog
lang lid zal blĳven van onze vereniging,
ook na de coronacrisis. Zoals eerder geschreven heeft Blĳdorp een ambitieus
masterplan liggen, waar wĳ in de toekomst als vereniging zoveel mogelĳk
aan bĳ willen gaan dragen!
Tekst: David Verhagen

HET HAD ZO MOOI KUNNEN ZIJN
Nul deelnemers in 2020! In 2019 waren
dat er 490. De titel zegt al genoeg. Voor
2020 had het reisteam acht reizen gepland. Zelfs twee meer dan in 2019. Het
regiment reizen was net uitgebreid met
Barbara en Jos. Het reisteam was op volle
sterkte en we konden het aantal reizen
uitbreiden. In januari begon alles nog zo
mooi…
De meerdaagse reis naar Duitsland en
Polen zou de spectaculairste busreis ooit
worden. Acht dagen met bezoeken aan
maar liefst zes dierentuinen waarvan vier
in Zuid-Polen. Bovendien zouden wĳ de
prachtige steden Dresden (D), Wroclaw
(PL) en Krakov/Krakau (PL) bezoeken. De
reis was in geen tĳd uitverkocht. Ook de
dagtocht naar Zoo Duisburg liep goed en
wĳ hadden al bĳna twee bussen vol….
Toen bericht uit Wroclaw… De dierentuin
was dicht! Restaurants werden gesloten.
Niet veel later bericht dat alle buitenlandse touringcars Polen versneld verlieten. Duisburg was iets beter. De tuin was
open maar alle gebouwen waren dicht.
Bovendien was het niet meer mogelĳk om
met een grote groep onderweg te dineren.
Reizen was onmogelĳk (Polen) of moeilĳk
(Duisburg) en zeker niet leuk meer.
Aan mĳ als reiscoördinator de ondankbare taak om de reizen te annuleren en de
financiële kant af te wikkelen. Gezegd
moet worden dat ik van zowel Contiki als
Ringelberg alle begrip en medewerking
ontving. Zo hebben wĳ de betaling voor
de hotels mogen uitstellen. Tot het moment van annulering was dus nog niets
betaald. Een luxepositie! Na de annulering heb ik alle deelnemers 100% kunnen
compenseren. Gelukkig geen gedoe met
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vouchers. De vereniging heeft slechts enkele tientjes aan transactiekosten moeten
betalen. Eigenlĳk niet eens. Een paar
deelnemers waren zo lief en hebben
aangeboden genoegen te nemen met
een lager bedrag als restitutie.
Toen kwam 15 juni 2020. Heel Europa
sprong van ‘oranje’ naar ‘geel’. Reizen was
weer mogelĳk! Hoera! Opstarten van de
zomerreizen! De drie zomerreizen naar
België werden opengesteld. Ook nu weer
was de weekendexcursie naar Pairi Daiza
zo vol. De dagtochten bleven achter, maar
ook daar was net voldoende animo om ze
door te laten gaan. Maar toen… Provincie
Antwerpen ging in lockdown. Oei, Pakawi
Park in Balen, waar ligt dat precies? Helaas nog net in de provincie Antwerpen.
Dat is Balen… Wat nu volgde was een herhaling van het voorjaar. Pakawi Park onmogelĳk en Pairi Daiza? In principe mogelĳk, maar niet leuk meer. Door de
aanscherping van COVID-19 maatregelen
zouden we niet alleen in de bus een
mondkapje moeten dragen, maar ook
overal in Pairi Daiza zelf. Ook buiten.
Zelfs de grote BBQ was niet meer mogelĳk. Restaurants/evenementen mochten
nog maar twaalf mensen uit verschillende
huishoudens ontvangen. Juist die grote
BBQ - wĳ hadden oorspronkelĳk ingezet
op 150 deelnemers - ging niet door en in
plaats daarvan werden consumptiebonnen aangeboden. Deze BBQ was juist de
kers op de taart. Voor het eerst zouden
deelnemers van een dagtocht en de deelnemers van de weekendexcursie samen
aan een activiteit deelnemen. Weer alles
annuleren en weer alle betalingen terugstorten. Het is niet anders.
Vanaf dat moment verslechterde de situatie en waren wĳ genoodzaakt om ook de
najaars- en winter(weekend)excursies op
voorhand te annuleren.
Wat nu? Eerst was de opzet om het reisprogramma 2020 door te schuiven naar
2021. Op het moment van schrĳven (januari) is het nog onzeker of wĳ in april
weer op pad kunnen gaan. De grote Polenreis zal in ieder geval niet in mei
plaatsvinden. Dat is organisatorisch onmogelĳk. Als het meezit pas begin september. Een ander punt waar we in 2021
tegen aan kunnen lopen is het volgende:
in 2020 werd in alle dierentuinen een
maximaal aantal bezoekers toegelaten.
Dat werd gereguleerd met een tĳdslot.
Zelf heb ik in zowel binnenlandse als
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Ik wil wel hierbĳ ook onze vrĳwilligers
hartelĳk bedanken voor hun inzet die ze
ondanks deze bĳzondere tĳden gedaan
hebben. Het was zeker geen gemakkelĳke
tĳd. Er werden steeds meer regels aangescherpt en veranderd. Toch hebben de
meesten van de vrĳwilligers zich gerealiseerd dat we Blĳdorp ondanks alles toch
wilden en moesten steunen. Laten we
hopen dat we dit jaar dankzĳ het vaccin
minder handen zullen moeten missen in
de Bazaar.

buitenlandse tuinen soms moeite gehad
om een tĳdslotreservering te maken. Als
deze regulering blĳft, zĳn wĳ dan overal
welkom met één of twee bussen als dit
ten koste gaat van andere bezoekers?
Zolang COVID-19 nog niet onder controle
is, zal de aankondiging zoveel mogelĳk
digitaal (nieuwsbrief van het reisteam/
Vriendenmail) plaatsvinden.

Er zĳn afgelopen jaar wel wat veranderingen in de Bazaar geweest. We zĳn er nog
niet mee klaar.
Het lĳkt Blĳdorp wel. Constant bezig met
verbeteringen. Op dit moment kunnen we
de meeste producten met een barcode
scannen op de kassa, zodat we altĳd de
juiste prĳzen aan de bezoekers kunnen
geven. We hopen dit jaar alles wat we
verkopen met een barcode in de kassa te
hebben. We kunnen dan gelĳk zien of de
voorraad klopt met wat er verkocht is
in de Bazaar. Dat gaat een hoop werk
schelen met het bestellen van nieuwe
voorraden.

Wilt u opgenomen worden op de verzendlĳst van de aankondiging van de reizen?
Neem dan contact op met
reizen@vriendenvanblijdorp.nl.

Laten we met z’n allen het afgelopen jaar
achter ons laten en vooruit kĳken naar
een nieuw jaar dat ons hopelĳk een beter
uitzicht geeft. Ik wens iedereen een goede
gezondheid toe. Llaten we vooral genieten
van Blĳdorp en onze Bazaar.

Tekst: Peter Biesta

Tekst: René Huijer

JAARVERSLAG PROMOTIETEAM 2020
VRIENDENBAZAAR
Wat een bizar jaar hebben we achter de
rug. We gingen begin 2020 geweldig van
start met onze Bazaar. Maar na een paar
maanden moesten we noodgedwongen
stoppen met de verkopen in de Bazaar.
Het coronavirus was in alle hevigheid aangekomen. Alle deuren moesten gesloten
worden, ook Blĳdorp moest er helaas aan
geloven. Dat heeft er bĳ Blĳdorp goed
ingehakt, maar ook bĳ ons in de Bazaar.
Het is te merken aan de omzet die we dit
jaar gehaald hebben. Het is zeker niet de
omzet die we in gedachten hadden, maar
toch nog veel meer dan verwacht na de
sluiting.

FINANCIEEL OVERZICHT 2020

Gelukkig kan ik u wel al van veel voorlopige informatie voorzien en dan mag u
zelf oordelen of ik eigenlĳk wel een glazen
bol nodig heb.

ONTVANGSTEN
Ook dit jaar kan ik u meedelen dat we de
begroting hebben overstegen. Hierbĳ
heeft de late ALV in 2020 ons enorm geholpen, daar de begroting is opgemaakt
toen COVID-19 ondertussen een bekend
begrip voor ons allen was. Uiteraard zien
we een significante daling van de omzet
uit onze Bazaar, echter dit betreft slechts
een daling van de bruto-omzet en daardoor blĳft de impact redelĳk beperkt. Ook
het annuleren van alle reizen heeft een
beperkt eﬀect op onze financiële positie,
aangezien we onze reisfunctie niet gebruiken om winst te maken. Juist doordat
de eﬀecten hiervan zo gering zĳn, kan ik
met een gerust hart zeggen dat we het
jaar sterk door zĳn gekomen. Immers, het
aantal leden nam toe, u betaalde vrĳwillig
meer contributie en we ontvingen enorm
veel donaties.
Hierbĳ vindt u een overzicht van de begroting versus de gerealiseerde bedragen.
Deze cĳfers zĳn onder voorbehoud van

Ontvangsten

Begroting
2020

Gerealiseerd
Bedrag

Contributies
Donaties
Legaten
Loterijen
Verkopen
Reizen
Vortex
Totaal

250.000
15.000
550.000
5.500
75.000
0
2.000
897.500

318.716
92.097
581.386
6174
n.t.b.*
0
4.857
1.003.230

RENTE
Het is in de afgelopen jaren een terugkerend onderwerp geweest in de verslagen
en vergaderingen: de lage rente. Helaas is
ook de vereniging er niet aan ontkomen
en worden op diverse rekeningen ondertussen negatieve rentes betaald boven bepaalde saldi. We hebben als bestuur veel
gesproken over potentiële oplossingen om
de kosten van de vereniging laag te kunnen houden en toch voldoende liquiditeit
te behouden om de Diergaarde te ondersteunen en onze eigen bedrĳfsvoering te
continueren. Hiervoor zĳn uitvoerige analyses gemaakt en is er besloten om een
deel van het spaarvermogen in termĳndeposito’s te plaatsen. Dankzĳ termĳndeposito’s kunnen wĳ als vereniging toch nog
een klein beetje rente ontvangen tegen
een laag risico, bovenal besparen we de
kosten van negatieve rentes. In 2020 hebben we een bedrag van €999.999 in een
termĳndeposito van één jaar geplaatst. In
2021 zullen wĳ nog een tweede deposito
openen voor een nader te bepalen bedrag.

ALV

FINANCIEEL VERSLAG: EEN GLAZEN BOL?
Beste Vrienden, ook in dit verslag ontkom
ik er niet aan om het c-woord te moeten
gebruiken. Het coronavirus heeft een
enorme impact op de wereld en ook op
onze vereniging. Gelukkig hebben we een
robuuste financiële huishouding en zĳn
we als vereniging het jaar sterk doorgekomen. Ook 2021 zie ik met vertrouwen tegemoet; ook al moeten we voorzichtig
blĳven en veel scenario’s blĳven bekĳken
als het op onze financiële situatie aan
komt.
Het is nog te vroeg om u van een volledig
financieel verslag te voorzien: we zĳn
druk met het invoeren van de gegevens in
het nieuwe cloudsysteem dat nu echt volledig in gebruik is. Daarnaast heb ik helaas ook geen glazen bol en weet ik niet
wat het nieuwe jaar ons gaat brengen.
Het zal dan ook een behoorlĳke uitdaging
worden om een realistische begroting
voor 2021 op te stellen. De komende weken zullen Truus en ik hier hard aan werken, in samenwerking met de accountant
en kascommissie.

verdere controle en afronding van de
administratie.

*De administratie voor de winkelverkopen is
nog niet afgerond. We kunnen echter wel al
zeggen dat de verkopen ruimschoots de
€ 75.000 hebben overtroffen en we eerder
kijken naar een verdubbeling van dit bedrag.

UITGAVEN
Ook bĳ de uitgaven zien we natuurlĳk een
significante wĳziging ten opzichte van de
afgelopen jaren. We hebben immers minder voorraad hoeven in te kopen en bĳna
geen kosten gemaakt voor de reizen.
Daarnaast lĳken de posten voor Vriendennieuws en promotieactiviteiten lager uit
te vallen dan was begroot. Hier staat tegenover dat onze administratieve last behoorlĳk toenam. Dit laatste heeft voornamelĳk te maken met de groei van onze
vereniging en is daarmee eigenlĳk een
positieve ontwikkeling. Daarnaast heeft
de professionalisering en manier van administratie eﬀect gehad op de kosten, we
kunnen nu veel preciezer zien waar we als
organisatie staan en waar we op moeten
letten. We zullen deze kostenpost echter
ook goed in de gaten houden, zodat deze
niet te significant oploopt.

Onze grootste uitgaven blĳven natuurlĳk
de geschenken, die wĳ aan Diergaarde
Blĳdorp doen: de reden van uw lidmaatschap. Voor 2020 hadden we € 173.500 begroot. De werkelĳke bĳdrage is lager uitgevallen, tja… die flamingo’s zetten we
weer op de begroting van 2021. Onze bĳdrage voor 2020 was € 129.600 en betreft
de volgende acties:
Actie

Bijdrage

Nazorg branden Australië
Samen sterk voor de Zorg
Onderhoudsprojecten
tijdens corona
Adoptie Irma
Bijenvallei

1.000
23.500
78.000
12.100
15.000

VOORUITBLIK
Dan kom ik toch weer bĳ mĳn glazen bol.
Hoe lang blĳft onze winkel nog dicht?
Kunnen we weer gaan reizen? Zal de Diergaarde bĳ ons aankloppen voor extra
steun? Dit zĳn vraagstukken die we de komende weken mee zullen nemen in het
opstellen van de begroting. We kunnen
wel al met enige zekerheid zeggen dat de
begroting voor contributies hoger zal komen te liggen, we zien namelĳk nog altĳd
een toename van het aantal leden. Tevens
zal de post voor donaties worden opgeschroefd, niet in de laatste plaats omdat
onze vereniging de donaties heeft geïnd
voor de Tikkie-actie van Patricia Paay. Op
het moment van schrĳven heeft deze actie
al ruim € 190.000 opgeleverd. Dit bedrag
zal op termĳn één-op-één aan de Diergaarde worden overgemaakt, wat er ook
toe leidt dat onze post voor geschenken
zal worden verhoogd.
Mede dankzĳ het bovenstaande kĳk ik
met vertrouwen in mĳn glazen bol en
voorzie ik een sterke financiële positie
voor komend jaar, waarin we Diergaarde
Blĳdorp enorm kunnen helpen en daar
doen we het allemaal voor.
Tekst: Benjamin Versluijs
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