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Inleiding 

Sinds eind 2018 is Stichting Dierenvoedselbank Zwolle officieel een stichting. Het ‘werk’ wordt echter 

al sinds mei 2017 verricht – in dat jaar richtte Miriam en Wicher van Oosten de Dierenvoedselbank 

op. Het begon destijds klein met 15 aanmeldingen, inmiddels is deze hoeveelheid gestegen naar 187 

cliënten!  

 

Eigenlijk zou het niet nodig moeten zijn, een dierenvoedselbank – tenslotte gunnen we iedereen 

genoeg middelen om zichzelf en hun huisdieren te kunnen onderhouden. Helaas is de realiteit anders 

en zijn er veel mensen afhankelijk van hulp. In veel van deze gevallen brengt het huisdier juist veel 

liefde en plezier in een moeilijke situatie, mensen hebben veel steun aan het hebben van een 

huisdier. Met het ondersteunen van deze minima helpt Stichting Dierenvoedselbank Zwolle dieren én 

hun eigenaren in nood.  

 

In dit beleidsplan kunt u lezen wat de stichting in 2019 gedaan heeft en in 2020 wil gaan doen.  

 

Waar wij voor staan, wat we gedaan hebben en welke doelen wij willen bereiken. Wij zullen ook 

uitleggen hoe wij deze doelen willen bereiken en met welke middelen wij dit kunnen/willen doen.  
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Organisatie structuur 

 

Bestuur 

Miriam van Oosten - Voorzitter 

Job Jonkman - Penningmeester 

Annelies Koekkoek – secretaris 

 

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden!  

 

KVK nummer: 73266108 

RSIN nummer: 859428631 

 

Contactgegevens 

Website: www.dierenvoedselbankzwolle.nl 

Emailadres: info@dierenvoedselbankzwolle.nl 

Postadres: Jan van Riebeekstraat 24 8023 WG Zwolle 
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Missie, visie en strategie 

 

Missie – het helpen van Zwolse huisdieren in nood 

Stichting Dierenvoedselbank Zwolle wil dat de huisdieren in Zwolle geen honger hebben en streeft er 

naar om Zwolse minima dat steuntje in de rug te geven zodat ze hun huisdieren weer zelfstandig 

kunnen verzorgen.  

 

Visie – de ondersteuning die geboden wordt moet tijdelijk van aard zijn 

De stichting biedt tijdelijke hulp, cliënten zitten meestal in een traject waarin het uiteindelijke doel is 

om weer volledige zelfstandig en financieel gezond te leven.  

 

Strategie – Laagdrempelig advies en ondersteuning bieden 

Via een aanvraagformulier en via hulpverlenende instanties kunnen Zwolse inwoners zich 

aanmelden. Hierop volgen intake gesprekken en indien gewenst huisbezoeken.  

 

Doelstellingen 

- Hulpbehoevende inwoners van Zwolle een steuntje in de rug bieden bij het levensonderhoud 

van hun huisdieren 

- Het verstrekken van voedselpakketten voor huisdieren ter ondersteuning 

- Inzamelen van diervoer donaties 

- Geld donaties werven om de eerste 2 doelstellingen te behalen 

 

Om bovenstaande doelstellingen te kunnen realiseren zijn er regels opgesteld. Allereerst dient een 

nieuwe cliënt met inkomstengegevens van 3 maanden aan te kunnen tonen financiële problemen te 

hebben, of aangemeld te worden via een hulpverlener. Zodra ze aangemeld zijn krijgen de cliënten 

een pasje van de stichting. Elke maand is er 1 dag waarop er uitgifte van voer gedaan wordt, dit 

gebeurt op het terrein van Stichting Zwols Dierenasiel. Men moet door middel van een 

dierenartsverklaring aan kunnen tonen dat een huisdier medicinaal voer nodig heeft. Indien cliënten 

een huisdier erbij nemen worden zij meteen uitgeschreven, dit omdat de stichting van mening is dat 

een extra huisdier in nood niet wenselijk is. Ook wanneer cliënten meerdere keren niet naar de 

uitgifte komen volgt er uitschrijving.  

 

  



Beleidsplan 2019/2020 Stichting Dierenvoedselbank Zwolle 

Strategie - Activiteiten van de organisatie 

 

De stichting heeft veel verschillende activiteiten verricht in 2019. Naast de wekelijkse verzameling 

van gedoneerd voer en de daaropvolgende maandelijkse uitgifte op het terrein van het Zwols 

Dierenasiel wordt er ook op aanvullende manieren gekeken hoe de Zwolse huisdieren die het nodig 

hebben ondersteund kunnen worden. Dit kan ondersteuning zijn door middel van ontworming of 

ontvlooing of het verstrekken van medicinaal voer (alleen op verklaring van de dierenarts). Indien 

nodig worden er ook huisbezoeken gedaan, om naar het welzijn van de dieren te kijken en om 

aanvullende voorlichting te kunnen bieden aan de eigenaren. Twee keer per jaar worden er extra 

inzamelacties georganiseerd om de cliënten een extraatje te geven, denk aan een klein 

kerstpakketje.  

 

Omdat de stichting geen ondersteuning van de gemeente ontvangt zijn er ook verschillende acties 

ondernomen om geld te werven. Een kraam op de IJsselshow in de IJsselhallen, collectebussen bij 

dierenspeciaalzaken, bekendheid genereren bij de opening van het nieuwe gebouw van de 

Kynologenclub, etc. Om het dierenwelzijn in Zwolle, en de samenwerking daarin te versterken in 

Zwolle is de stichting ook lid van het Dierenteam Zwolle. Onder deze pet wordt er jaarlijks een 

Dierenwelzijnsmarkt georganiseerd waar alle leden met een kraam staan om voorlichting te geven en 

donaties te werven.  

 

In 2020 is een nieuwe locatie een belangrijke prioriteit. De huidige locatie voldoet onvoldoende aan 

de wensen van de stichting en er zijn flinke tegenvallers geweest waarbij er veel voer bezweken is 

aan het hoge vocht gehalte. De wens is een multifunctionele locatie waar de stichting naast de 

uitgifte en opslag van voer, ook nieuwe cliënten kan ontvangen en intakegesprekken kan voeren. Op 

deze plek kan er dan ook een dierenarts voor vragen aanschuiven of bijvoorbeeld gesprekken 

gevoerd worden om cliënten weer aan het werk te krijgen. Vanuit een Zwolse dierenartspraktijk en 

een uitzendbureau is daar ook interesse voor getoond.  

 

Stichting Dierenvoedselbank Zwolle wil daarnaast nóg meer laten zien wie ze zijn en wat ze doen. Ze 

zullen dus ook in 2020 weer op de IJsselshow staan en andere activiteiten ondernemen voor het 

werven van bekendheid en donaties. Daarnaast zijn er andere stappen ondernomen ter 

professionalisering van de stichting zoals het aanvragen van een ANBI status en lid worden van 

Stichting Dierenlot.  
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Financiën 

2019 was financieel een pittig jaar voor Stichting Dierenvoedselbank Zwolle. De huurkosten voor de 

voeropslag zijn hoog en de inkomsten waren laag. Dankzij een grote donatie van de Rabobank Club 

Actie en de opbrengsten van de IJsselshow is er toch een positief eindresultaat geboekt aan het 

einde van 2019. Echter, er is geen structurele ondersteuning vanuit gemeente Zwolle en er zijn 

nauwelijks vaste donateurs. Er zijn inmiddels gesprekken met de gemeente Zwolle over hulp, 

tenslotte bevind de stichting zich in een belangrijk speelveld waar ook de gemeente haar 

verantwoordelijkheid in moet nemen. Zoals gezegd zijn de kosten voor de huur de grootste 

kostenpost. Daarnaast is de huidige opslagruimte verre van ideaal dus een nieuwe locatie zoals 

eerder benoemd heeft een hoge prioriteit.  

 

De stichting zal in 2020 een ANBI status gaan aanvragen en zich aanmelden als lid bij Stichting 

Dierenlot.  

 

Voor een gedetailleerd verslag verwijzen wij u graag door naar de gepubliceerde jaarcijfers van 2019.  

 

Het werven van gelden 

Het jaarlijks mee doen aan Rabobank Clubactie, bijwonen van hondenshows en diverse markten 

(dierenwelzijnsmarkt etc.), collecte bussen op meerdere plekken levert belangrijke donaties op. Het 

is daarnaast een streven om meer vaste donateurs te werven. Hiervoor is belangrijk dat de stichting 

zichtbaar is en blijft in Zwolle en op bijvoorbeeld social media.  

 

Voor een nieuwe multifunctionele locatie waarin de stichting haar activiteiten kan verbeteren en 

uitbreiden is onderstaand budget opgesteld:  

 

Locatiekosten: +/-1000 euro per maand 

Overige kosten: +/200 euro per maand 

Onvoorziene kosten: +/- 130 per maand 

 


