ALGEMENE LEDENVERGADERING
VERENIGING VRIENDEN
VAN BLIJDORP
Jaarverslagen 2021

WAT EEN BIZAR JAAR
Wat een bizar jaar hebben we wederom
achter de rug. De eerste vier maanden
van 2021 konden en mochten we niet in
de tuin komen, omdat we in een lockdown zaten. Het coronavirus was weer
eens terug en hoe. En weer moest Blĳdorp de deuren sluiten. Eindelĳk, 19 mei
mochten we weer naar binnen. Wat was
dat een heerlĳk moment. Wat stonden we
te popelen om weer in de Bazaar te gaan
staan, om bĳna iedere bezoeker die in de
tuin was welkom te heten. Dat hebben
we kunnen zien aan de omzet die er door
de vrĳwilligers gehaald is. Er is door iedere vrĳwilliger hard gewerkt om de
VriendenBazaar open en vruchtbaar te
laten zĳn.
Het liep weer als een trein. De spullen
waren niet aan te slepen. Het was alleen
jammer dat de leveranciers niet altĳd
konden leveren wat we graag zouden willen. Het was voor hen ook heel moeilĳk
geworden om waren binnen te krĳgen.
Daarbĳ kwam dan ook nog het probleem
van de containers. Een voorbeeldje: in
2018 kostte het vervoer van een container
van China naar Rotterdam ongeveer
€ 900,-. Afgelopen jaar kostte deze zelfde
container € 14.000-. Je begrĳpt dan
ook dat de leveranciers met een groot
probleem zaten.
Al met al was onze Bazaar toch goed gevuld. We hebben op dit moment meer
dan 600 verschillende artikelen in onze
Bazaar liggen. Met deze voorraad hebben
we een heel mooi resultaat geboekt het
afgelopen jaar. Ook hebben wĳ van een
Blĳdorpvriend een grote ĳsbeer gekregen.
Deze hebben we bĳ de deur van de Bazaar
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in het zicht gezet met ook nog een klein
stoeltje erbĳ, zodat kinderen met de
ĳsbeer op de foto kunnen.
Het einde van het jaar kwam in zicht.
Dat betekende dat we de Bazaar een
beetje gingen opvrolĳken met wat kerstversiering. Er waren diverse mensen die
ons hierbĳ wel wilden helpen. Zo hebben
wĳ op de maan-, en woensdagen alle
kerstspullen in de Bazaar gezet en de
aanwezige vrĳwilligers aangegeven dat
ze de versieringen konden ophangen
en neerzetten. Dat hebben ze met beide
handen aangegrepen. En jullie hebben
kunnen zien dat het gelukt was om er
iets gezelligs van te maken.
Toen kwam half december. De regering
deed de deur op slot. We konden niet
meer in onze geliefde tuin komen.
Het gevaar van coronabesmetting was
te groot. We zagen het niet aankomen.
Helaas moest de Bazaar dicht. Voor hoelang? Wie zal het zeggen. Laten we hopen
dat het niet weer voor zo’n lange tĳd is
als vorig jaar. Ondanks alles wil ik toch
Alle vrĳwilligers hartelĳk bedanken voor
hun tomeloze inzet het afgelopen jaar.
Ik wens verder iedereen een goede
gezondheid toe. En laten we vooral
genieten van Blĳdorp en onze Bazaar.
Tekst: René Huijer

JAARVERSLAG PR
EN COMMUNICATIE
2021 zorgde voor een recordaantal
nieuwe leden (zie: verslag secretaris)! Dat
betekent dat mensen gelukkig hun weg
naar de vereniging weten te vinden. Vanzelfsprekend houden we de leden direct
op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen via bĳvoorbeeld de Vriendenmail.
Maar we spreken ook een nieuw publiek
aan. Door acties uit te zetten naar de pers,
via sociale media (Facebook, Twitter en
Instagram) en onze website. In sommige
gevallen kopen we ook advertentieruimte
op Facebook. We merken dat onze berichten hierdoor door veel meer mensen
worden gezien en dat het motiveert om
de vereniging te steunen.
Ook in samenwerking met de Diergaarde
communiceren we nieuws. Soms kiezen

we ervoor zelf een persbericht of bericht te
maken en te plaatsen,
soms gaat dat via de
Diergaarde. Op die
manier zorgen we voor
een mix van kanalen
en informatie.
Diverse media berichtten over onze actuele
acties. En hoewel corona
nog altĳd speelt, konden
we gelukkig toch nog
veel aan onze PR doen.
Zo werd de flamingovolière geopend en we
konden het visayawrattenzwĳnenperk uit onze
eerdere flitsactie in
gebruik nemen.
Ook startten we in de
zomer een actie voor
nieuwe onderkomens
voor ara’s en ibissen.
Hiervoor is nieuw
campagnemateriaal
ontwikkeld, dat we voor
onze socials konden gebruiken. Al onze acties
communiceren we via
sociale media, afgewisseld met leuke foto’s,
nieuwtjes of filmpjes.
Zo houden we de pagina
levendig en worden leden en niet-leden blĳvend meegenomen in
nieuws en ontwikkelingen. De (bouw van de)
olifantendeur is daar
een goed voorbeeld van.
Greet en Peter van
Norde mochten geregeld
foto’s maken, zodat wĳ
allemaal de voortgang
konden volgen.
En dat geldt voor meer projecten.
En op die manier konden we ook de vele
‘Vriendendieren’ op de foto zien. In de
toekomst hopen we in samenwerking
met Blĳdorp ook af en toe video-updates
via verzorgers te kunnen tonen.
Tot slot, maar misschien ook wel het
belangrĳkste: in 2021 trapten we onze
nieuwe campagne ‘Draag bĳ en maak de
olifanten blĳ!’ af. We maakten bekend dat
we de komende jaren een miljoen euro

willen bĳdragen om het olifantenperk aan
te pakken. Dit was slechts de aftrap, we
hopen geregeld nieuwtjes en voortgang te
kunnen blĳven melden. Dat is leuk voor
onze leden, maar ook om attentiewaarde
te blĳven houden bĳ potentiële nieuwe
leden.
Al met al viel er, ondanks een op het oog
wellicht rustig jaar, gelukkig nog genoeg
te communiceren!
Tekst: Bart Noordegraaf
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EEN VOORZICHTIGE START,
EINDE VAN EEN TIJDPERK EN
EEN NIEUW BEGIN
EEN VOORZICHTIGE START
Hadden we in 2020 nog vĳf geannuleerde
reizen, in 2021 hebben we geen reizen
hoeven te annuleren. Natuurlĳk werden
we in 2020 totaal overvallen door corona,
dus afgelopen jaar waren we beter voorbereid. Wĳ hebben – om een eventuele
annulering te minimaliseren – slechts
dagtochten binnen Nederland georganiseerd. Best wel spannend hoor! Na meer
dan anderhalf jaar weer een reisje. Is er
nog voldoende animo voor? Durven Vrienden in coronatĳd met de beperkingen van
bĳvoorbeeld een mondkapje nog wel te
reizen? Krĳgen we de bus nog redelĳk gevuld zonder traditionele convocatie in
Vriendennieuws?
Niet in april, maar op 21 augustus 2021
was de start van het ‘reisseizoen’ 2021 en
wel naar Wildlands Adventure Zoo Emmen. En zowaar een tuin die wĳ nog niet
eerder bezocht hadden! Onze zorgen over
de belangstelling bleken gelukkig ongegrond. Enkel met e-mail en de digitale
nieuwsbrief hebben we de bus bĳna vol
gekregen. Met 52 deelnemers en stralend
zomerweer zĳn we naar Wildlands vertrokken voor een heerlĳk dagje uit. Het
was weer een echte reünie, vrienden van
vroeger, vrienden onder elkaar.
Na de geslaagde start in augustus, volgde
op 2 oktober 2021 de tweede dagtocht,
naar Ouwehands Dierenpark met zelfs
nog meer deelnemers. Maar liefst 55
Vrienden hadden geboekt! Juist toen we
dachten dat de maatregelen wel verder
afgeschaald zouden worden, kregen we
een week voor vertrek niet te maken met
versoepelingen, maar met aanscherpingen. Ineens werden we geconfronteerd
met een CTB (Corona Toegangs Bewĳs) en
bleek dat de horeca in Ouwehands alleen
buiten open was. Ook hebben we bĳ de
organisatie vooraf nogal wat problemen
gehad om op zaterdagavond een groepsdiner te organiseren. Oude adressen waren of failliet of door personeelsgebrek
waren groepen niet meer welkom. Uiteindelĳk hebben we een prachtig restaurant
gevonden… in Brabant!
Graag hadden wĳ nog een of twee extra
dagtochten georganiseerd. Helaas
verslechterde de coronasituatie en een
volgende reis plannen begon meer op
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Russisch roulette te lĳken. Resumé: in
2020 nul deelnemers en in 2021 toch
weer 107 deelnemers. De voorzichtige
start is toch gelukt.

EINDE VAN EEN TIJDPERK
Aan alles komt eens een einde. Na zeventien jaar verstrĳkt mĳn ‘houdbaarheidsdatum’. Toen, begin april 2005, was mĳn
eerste reis naar Zoo Dortmund. Als de coronamaatregelen het toelaten wil ik in
april 2022 de cirkel sluiten met weer een
dagtocht naar Zoo Dortmund. Ik kan met
trots terugkĳken op de afgelopen zeventien jaar. Alleen begonnen met drie reizen
per jaar en nu opgebouwd naar een reisteam van vĳf personen en een pré-corona
programma van zes tot acht reizen per
jaar met een bezetting van jaarlĳks meer
dan vĳfhonderd deelnemers. Vele nieuwe
bestemmingen zĳn toegevoegd aan de al
indrukwekkende lĳst. Nieuwe landen die
wĳ bezocht hebben onder mĳn regime
zĳn Ierland, Denemarken, Polen, Tsjechië
en Luxemburg.
Echt goed ‘los’ ben ik gegaan met de twee
jubileumreizen in 2013 en 2018. Dierentuinreizen naar de Verenigde Staten en
Maleisië/Singapore. Juist deze reizen waren ongelofelĳk populair en binnen twee
weken volgeboekt. Hebben we in 2023
niet weer een jubileumjaar?
Na zeventien jaar en meer dan tachtig reizen draag ik het stokje over. Mĳn opvolger
erft het reisteam en heeft de schone taak
om de aanmelding te moderniseren. Het
aanmelden gaat nog op dezelfde wĳze als
veertig jaar geleden en moet dringend
gemoderniseerd worden. Die slag gaat
mĳ niet meer lukken. Overigens kan mĳn
opvolger de komende jaren nog steeds
een beroep op mĳ doen voor het organiseren van meerdaagse reizen. Dit is gewoon
veel te leuk om helemaal op te geven.

EEN NIEUW BEGIN
Net als begin 2021 zĳn we hoopvol
gestemd dat het weer een redelĳk
normaal jaar gaat worden. Het reisteam
is in december 2021 al begonnen om twee
voorjaarsreizen te organiseren. Zelfs een
meerdaagse reis! Nee, niet de grote achtdaagse reis naar Polen. Die is op dit moment met alle nog steeds geldende maatregelen en de lange voorbereidingstĳd
nog niet mogelĳk. Wel hebben we een

korte vierdaagse reis naar Frankrĳk gepland. Deze reis en de dagtocht in april
zĳn nagenoeg af. Verderop in Vriendennieuws wordt een preview gegeven met
de data en een redelĳk nauwkeurige prĳsindicatie. Laten we hopen dat deze reizen
– als Vriendennieuws op de mat ploft –
gewoon geboekt kunnen worden.
Tekst: Peter Biesta

JAARVERSLAG SECRETARIS
2021
In 2021 zĳn we als vereniging gegroeid
met 876 leden, een record! Nog nooit eerder groeide onze vereniging in één jaar
met zoveel leden. Op sommige momenten
was het voor ons (ondergetekende en medevrĳwilligers Karin en Nick) een uitdagende klus om alle nieuwe leden (1.158)
ingeschreven te krĳgen. Zo hadden we
een week met ruim driehonderd aanmeldingen. Dat betekende dat we met spoed
extra exemplaren van Vriendennieuws,
briefpapier, enveloppen en lidmaatschapspapieren moesten laten drukken.
Gelukkig hebben we een goede samenwerking met onze vaste vormgever en
drukker (Argus Rotterdam). We eindigden
het jaar met een ledenaantal van 5.443 leden.
Met ongeveer tachtig vrĳwilligers houden
we de verenging draaiende. Van het promotieteam dat de VriendenBazaar bemenst en alles wat daar verder bĳ komt
kĳken, het redactieteam dat mooie nummers maakt van Vriendennieuws, het reisteam dat – als corona het toelaat – leuke

reizen organiseert en wĳ als bestuur dat
naast besturen zorgt voor aansturing en
allerlei zichtbare taken (bĳvoorbeeld externe communicatie op website en sociale
media) en minder zichtbare taken. Zo zĳn
er naast alle inschrĳvingen ruim 1.500 emails beantwoord. Ook zĳn er op basis
van nieuwe wetgeving regelmatig nieuwe
zaken waarop we moeten letten. Zo zorgt
de nieuwe wet ‘Wet bestuur en toezicht
rechtspersonen’ ervoor dat we bezig zĳn
met het aanpassen van onze statuten en
het huishoudelĳk reglement. Verder zĳn
we na verschillende stappen doorlopen
te hebben als vereniging bĳ Microsoft
geaccepteerd als non-profit organisatie.
Dat betekent dat we gratis gebruik kunnen maken van diverse software. Eerder
zĳn we al door Google geaccepteerd als
non-profit organisatie, waardoor we
gratis advertentieruimte krĳgen in de
zoekresultaten van Google.
De winterlezingen waren – net als de algemene ledenvergadering (ALV) - allemaal
digitaal. Natuurlĳk blĳft het erg jammer
dat we elkaar dan niet gezellig kunnen
ontmoeten, maar de lezingen blĳven ontzettend interessant. In januari trapte Erik
Zevenbergen (directeur van Diergaarde
Blĳdorp) af met de nieuwsjaarslezing.
In maart werd een door Blĳdorpmedewerkers opgenomen video getoond over
allerlei natuurbehoudsprojecten en onderzoeken in Blĳdorp. Zo werd ons onder
andere verteld over de onderzoeken met
de rode panda’s in Blĳdorp, waarvan de
resultaten gebruikt konden worden voor
onderzoek naar de wilde populatie. Ook
andere onderzoeken over gedrag, voeding
en genetica waarin Blĳdorp samenwerkt
met diverse universiteiten kwamen aan
bod. Voor Blĳdorp zĳn natuurbehoud en
onderzoek belangrĳke speerpunten.
Het was voor de aanwezigen mooi en
interessant om te horen hoe Blĳdorp
daaraan bĳdraagt. Tĳdens de ALV werden
we door Blĳdorp via diverse filmpjes
bĳgepraat over de stand van zaken van
‘onze’ projecten in de tuin.
In oktober dachten we dat het winterlezingenseizoen 2021-2022 weer fysiek kon
plaatsvinden. Helaas moesten we – vanwege de coronasituatie – op het laatste
moment de lezing van november afzeggen. In december hebben we de lezing digitaal kunnen laten doorgaan. Tĳdens die
lezing werden we meegenomen in het wel
en wee van de okapi’s in Blĳdorp.

In 2021 is het visayawrattenzwĳnenperk
verbeterd en uitgebreid. Dit was een van
de ‘kleine’ projecten waaraan wĳ als vereniging hebben bĳgedragen in coronatĳd.
Een project dat al (veel) langer op de planning stond, maar waar alle plannen in
2021 eindelĳk van waren goedgekeurd,
was de flamingovolière. Op 21 mei werd
de flamingovolière oﬃcieel in gebruik
genomen. Helaas kon u daar als lid niet
bĳ zĳn. De coronamaatregelen stonden
een oﬃciële ‘Vriendenopening’ in de weg.
Onze voorzitter Marcel Kreuger en directeur van het Fonds Schiedam Vlaardingen
e.o., John Massaar, namen de honneurs
waar door als echte dierenverzorgers de
vogels eten te geven. Net als de Vrienden
leverde het Fonds ook een grote financiële
bĳdrage.
Als vereniging dragen wĳ via Blĳdorp jaarlĳks met € 25.000 bĳ aan natuurbehoudsprojecten in de wereld. Een project in Blĳdorp dat direct aansluit op natuurbehoud
is de Bĳenvallei die in mei gereed was. In
de Bĳenvallei maakt de bezoeker van Blĳdorp kennis met Nederlandse planten- en
insectensoorten. Niet alleen in landen ver
weg staat de natuur onder druk, ook in
ons eigen land is er de afgelopen dertig
jaar sprake van een enorme achteruitgang van de biodiversiteit. Met een relatief klein project als de Bĳenvallei dragen

….nooit eerder groeide
onze vereniging
in één jaar
met zoveel leden…
we direct bĳ aan het bevorderen van de
Nederlandse biodiversiteit. Ook wordt de
bezoekers uitgelegd hoe zĳ zelf kunnen
helpen bĳ het beschermen van de
Nederlandse biodiversiteit.
In de zomer hebben we € 500.000 gespaard om bĳ te dragen aan twee nieuwe
volières. Er komt een nieuwe volière voor
de hyacinthara’s bĳ Amazonica en de rode
ibissen krĳgen op de huidige plek een
nieuwe volière. Over de exacte plannen
wordt nog nagedacht. Zo moet er door de
steeds meer aanwezige vogelgriep beter
nagedacht worden over de invloed die dat
heeft op het ontwerp van nieuwe verblĳven. Blĳdorp wil voorkomen dat dieren
langere tĳd niet goed zichtbaar zĳn voor
de bezoekers. Zodra meer bekend is over
(het ontwerp van) de nieuwe volières
brengen wĳ u uiteraard op de hoogte.
In september begonnen de werkzaamheden aan de olifantendeur en aan het
einde van het jaar kon de deur in gebruik
worden genomen. De olifanten vonden
het in eerst instantie spannend, maar inmiddels durven ze allemaal door de deur.
Dit is een mooie verbetering voor het olifantenverblĳf! Als het weer het toelaat
kunnen de dieren zelf kiezen of ze binnen
of buiten willen verblĳven. Blĳdorp wil
het olifantenverblĳf graag nog verder verbeteren. Als vereniging gaan we daar uiteraard aan bĳdragen. In december konden we bekend maken dat we één miljoen
euro gaan inzamelen om bĳ te dragen
aan het vernieuwde olifantenverblĳf!
Door de coronacrisis moet Blĳdorp een
pas op de plaats maken in alle eerder bedachte ideeën van het Masterplan 2030.
De uitgangspunten van het plan staan
voor Blĳdorp echter nog volledig overeind.
Als vereniging steunen wĳ Blĳdorp zoveel
mogelĳk. Dat kan alleen met de steun van
veel leden. Of u nu al lang lid bent of u
bent pas sinds kort lid, uw steun is veel
waard. Veel dank, samen maken we
Blijdorp nóg mooier
#vriendenmakenhetverschil!
Tekst: David Verhagen
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2021 HET RECORDJAAR,
2022 WEER TERUG NAAR NORMAAL?
Het jaar 2021 was in veel opzichten een financieel recordjaar voor ons. Ik begin dan ook met een
enorme dank naar Truus, die de vereniging ondersteunt in de financiële administratie. Samen hebben
we ruim 28.000 transacties verwerkt, nooit eerder zagen we zulke volumes.
Deze transacties kwamen onder andere voort uit de vele donaties die wĳ ontvingen, alsmede de vele
acties die wĳ namens de Diergaarde hebben ondersteund. U herinnert zich ongetwĳfeld de actie die
Patricia Paay optuigde, of de actie met Jumbo Supermarkten waar u plaatjes en pluche kon verzamelen.
Deze en andere acties werden allemaal door de Vrienden financieel en administratief ondersteund.
Op het moment van schrĳven hebben wĳ nog niet de jaaroverzichten van de banken ontvangen.
Desalniettemin hebben wĳ de financiële administratie voor 2021 afgerond, onder voorbehoud van
de accountantscontrole. Deze dient dus nog te worden aangesloten met de banksaldi, maar het doet
mĳ deugd u de financiële staat van onze vereniging te delen.
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Hieronder vindt u het overzicht van de staat van baten en lasten en begeleidend commentaar.
Daaronder vindt u een vergelĳking met 2020 en de begroting.
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021
Baten
Contributies
Donaties
Legaten
Loterijen
Vortex
Reizen
Verkopen
Jumbo Actie Verkoop
Ontvangen BTW correctie
Diversen

Totaal

434.608
366.799
131.153
7.048
3.116
7.150
339.644
163.069
94
644

1.453.325

Lasten
Vriendennieuws
Administratiekosten
Accountant
Softwarekosten
Financiële kosten
Reiskosten
Inkoopkosten
Vrijval te betalen BTW
Kosten eigen gebruik
Promotiekosten
Jumbo Actie inkoop
Porti
Negatieve rente
Diversen
Vrijval Schenking Flamingoverblijf
Vrijval Schenking Olifantendeur
Vrijval Schenking Natuurbehoudsprojecten
Vrijval Adoptie Irma
Schenking diverse Tikkie-acties
Positief resultaat
Totaal

35.935
15.769
7.054
12.258
4.686
6.507
187.058
11.645
2.884
3.075
121.532
19.836
7.823
882
180.000
250.000
25.000
12.100
238.868
310.413
1.453.325

Aan de batenkant valt direct op dat we enorme steun uit de gemeenschap hebben ontvangen, wat
heeft geresulteerd in een stevige toename van de contributies en donaties. Ondanks de vele sluitingen
heeft de VriendenBazaar een fantastisch jaar gedraaid met bĳna € 340.000 omzet. Tel daar de Jumboactie bĳ op en we hebben voor het eerst een commercieel resultaat van ruim € 500.000 bereikt.
Aan de lastenkant hebben we geprobeerd een aantal investeringen naar voren te halen. Hierdoor zĳn
de administratieve- en softwarekosten eenmalig een stuk hoger. Het naar voren halen van investeringen is voornamelĳk gedaan vanwege de negatieve rente en de lockdown-situaties.
Ook de kosten voor porti liggen hoger; dit hangt samen met de groei van onze vereniging.
Gelukkig, en zoals altĳd, gaat het meeste geld naar ons gezamenlĳk doel: het ondersteunen van de
Diergaarde en het realiseren van prachtige verblĳven. Eindelĳk mochten we het flamingoverblĳf ope8 | Vriendennieuws 1 | 2022

nen en konden we de extra deur voor de olifanten realiseren. Daarnaast blĳven we natuurbehoudsprojecten financieren en olifant Irma adopteren.
Verder mochten we ruim € 230.000 overschrĳven vanuit de ondersteunde Tikkie-acties. De acties zĳn
geïnitieerd door Diergaarde Blĳdorp en diverse partĳen, zoals Patricia Paay, een buitenschoolse opvang, verenigingen en de abri’s met een liveverbinding naar de verblĳven. Voor al deze acties hebben
wĳ QR-codes gecreëerd, ontvingen wĳ het geld op onze rekening en voerden wĳ de administratie. Deze
bedragen zĳn ten goede gekomen aan de bizonbrug, verrĳkingsmaterialen en de warmtekoudeopslag.
Uiteindelĳk hielden we een positief resultaat over van ruim € 300.000, dat ten goede zal komen aan de
bestemmingsreserves voor de komende jaren.
FINANCIEEL OVERZICHT 2021

Contributies
Donaties
Legaten
Loterijen
Verkopen
Reizen
Vortex
Diversen
Jumbo - actie

Totaal

Baten 2020 Begroting 2021 Baten 2021
319.035
300.000
434.608
275.000
366.799
91.243
75.000
131.153
581.386
5.500
7.048
6.174
200.000
339.644
267.723
0
7.150
0
2.000
3.116
4.857
1.000
738
867
163.069

1.271.285

858.500

Lasten 2020 Begroting 2021 Baten 2021
Vriendennieuws
31.873
37.000
35.935
Administratiekosten
25.671
32.500
15.769
Softwarekosten*
1.191
7.500
12.258
Accountantskosten
6.492
5.000
7.054
Schenkingen
129.600
465.000
705.968
Financiële kosten
5.053
10.000
12.509
Inkoopkosten
140.765
160.000
187.058
Vrijval te betalen BTW
20.440
11.645
11.645
Reiskosten
0
0
6.507
Kosten eigen gebruik
8.067
7.500
2.884
Promotiekosten
4.466
7.500
3.075
Diversen
5.270
5.000
882
Porti
19.836
Jumbo - actie inkoop
121.532
Reservering
892.397
109.855
310.413

1.453.325

1.271.285

858.500

1.453.325

BALANS
Hieronder vindt u de balans per jaareinde. U kunt zien dat we een goede kaspositie hebben bĳ diverse
banken. U weet ook dat de Diergaarde voor ongekende uitdagingen staat de komende jaren. Samen
met uw hulp en een gezonde financiële huishouding kunnen wĳ helpen in deze uitdagingen.

BALANS per 31 december 2021
Activa
Liquide middelen
1.036.747
Rekening Courant CK
334.085
Rekening Courant Winkel
1.592
Rekening Courant Reizen
1.781
Winkelcontanten
Spaarrekening ASN
Waarde goederen

1.293.462
57.331

Passiva
Ontvangen contributie
Te betalen rente
Te betalen BTW
Reservering Natuurbehoudsprojecten
Reservering Adoptie Irma
Reservering Masterplan 2030
Reservering GDZ Bijeenkomst
Reservering Olifanten
Reservering Ara’s en Ibissen
Reservering Dierenkliniek
Reservering Jumbo uitbetaling
Algemene reservering

Totaal

2.724.998

Totaal

217.304
961
6.845
25.000
12.100
758.409
10.000
1.000.000
500.000
82.500
41.537
70.342

2.724.998
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BEGROTING
Hieronder vindt u de opzet voor onze begroting voor 2022. Het blĳft moeilĳk voorspellen
wat er gaat gebeuren; een hoop is afhankelĳk van eventuele lockdowns en overheidsbeslissingen. De begroting is opgesteld naar een verder normaliserende situatie.

BEGROTING 2022
Ontvangsten
Contributie
Donaties
Legaten
Loterijen
Vortex
Reizen
Verkopen
Diversen

300.000
50.000
75.000
7.000
2.500
10.000
350.000
1.000

Totaal

795.500

Uitgaven
Vriendennieuws
Administratiekosten
Accountant
Softwarekosten
Schenking Natuurbehoudsprojecten
Schenking Adoptie Irma
GDZ Bijeenkomst
Schenking Dierenkliniek
Jumbo uitbetaling
Financiële kosten
Reiskosten
Inkoopkosten
Vrijval te betalen BTW
Kosten eigen gebruik
Promotiekosten
Porti
Negatieve rente
Diversen
Reservering

37.000
17.500
6.000
7.500
25.000
12.100
10.000
82.500
41.537
5.000
6.500
200.000
6.845
5.000
5.000
20.000
15.000
2.500
290.518

Totaal

795.500

Het bestuur onderzoekt nog of er investeringen in de VriendenBazaar gedaan
kunnen/zullen worden. Daarnaast zĳn we actief in overleg met de directie van de Diergaarde om te bekĳken waar we eventuele steun kunnen leveren. Wĳ zullen u richting de
ALV hierover informeren en de begroting bĳwerken.

SAMENVATTING:
2021 was een uitzonderlĳk jaar waar onze Vereniging diverse acties kon ondersteunen
en prachtige bedragen kon ophalen om de Diergaarde te helpen. De verwachting is dat
we dergelĳke activiteiten in 2022 niet zullen tegenkomen. En om eerlĳk te zĳn: we kunnen allemaal wel weer een beetje normaal gebruiken.
Tekst: Benjamin Versluijs
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