Jaarverslag 2020 Stichting Dierenvoedselbank Zwolle
Een jaar vol uitdagingen
Hoewel 2020 geen makkelijk jaar was, waren er gelukkig ook
zeker mooie en positieve ontwikkelingen voor Stichting
Dierenvoedselbank Zwolle. Begin 2020 kreeg de stichting de
ANBI status en daarmee werden ze ook beneficiant van
Stichting Dierenlot. Hierdoor kwamen er allerlei nieuwe
mogelijkheden in beeld zoals bijvoorbeeld de aanvraag voor
een elektrische bakfiets en het krijgen van voer donaties. De
stichting heeft hier meteen actie in ondernomen en een
aanvraag ingediend.
Er kwam daarnaast, na een lange periode van onzekerheid,
eindelijk een nieuwe locatie in beeld! En kort nadat de
verhuizing naar een prachtig pandje in de Marslanden achter de
rug was in het laatste kwartaal van 2020 werd de gloednieuwe
elektrische bakfiets afgeleverd. De stichting is hierdoor een stuk
beter in staat om ook cliënten te ondersteunen die niet in staat
zijn om naar de voeruitgifte te komen of snel in te springen op
noodsituaties (verstrekking van noodpakketten) maar ook het
ophalen van voerdonaties is veel makkelijker geworden.
Impact coronavirus
Het corona virus heeft impact op veel mensen en hun inkomen wat vervolgens natuurlijk ook impact
heeft op hun huisdieren. De stichting zag dan ook een groei in aanvragen in 2020 en heeft zoveel
mogelijk hulp proberen te bieden door middel van noodpakketten. Maar liefst 346 noodpakketten
zijn er in Zwolle uitgedeeld! Inmiddels zijn er 250 cliënten die maandelijks geholpen worden en is er
ook een wachtlijst. Tijdens voeruitgiftes kwamen er ook extra uitdagingen tevoorschijn vanwege alle
maatregelen, een praatje met de cliënten was niet meer mogelijk omdat men niet mocht blijven
hangen op de locatie en het was erg wennen om het allemaal goed in de gaten te houden dat
iedereen zich aan de maatregelen hield.
Financiën
2020 was financieel een pittig jaar voor Stichting Dierenvoedselbank Zwolle. De huurkosten voor de
voeropslag waren hoog en de inkomsten waren laag. Vanwege de maatregelen gingen markten en
hondenshows niet door en was het ook niet meer mogelijk om te flyeren bij dierenwinkels. Dit
zorgde voor een grote dip in donaties. De locatie van de voeropslag was daarnaast lang onzeker. Na
de relocatie heeft de Gemeente Zwolle een toezegging gedaan om de stichting twee jaar te
ondersteunen met de huurkosten. Ook in 2020 werd er weer mee gedaan met de Rabobank Club
Actie wat een mooie donatie opleverde ter waarde van ruim 748 euro. Meer informatie kunt u
vinden in de Jaarcijfers 2020.
Vooruitblik 2021
Vanwege corona zijn de mogelijkheden in 2021 nog wat onzeker, maar er zijn desondanks ideeën
genoeg! De nieuwe locatie biedt veel mogelijkheden om meer in gesprek te gaan met cliënten,
achterhalen wat en waarmee ze hulp nodig hebben. Indien nodig kan een dierenarts eens een keer
aansluiten voor advies, of het sociaal wijkteam om te helpen bij persoonlijke problematiek. Hiermee
wil de stichting hun hulpmogelijkheden uitbreiden om cliënten weer op weg te helpen en daarmee
ook hun huisdieren!

