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Waar staat de stichting mens dier nood voor?
Het belang van huisdieren voor het welzijn en de gezondheid van mensen is
algemeen bekend en is ook wetenschappelijk aangetoond. Een dier is - zeker
voor iemand die eenzaam of ziek is - van onschatbare waarde.
Het biedt vrolijkheid, troost, kameraadschap en haalt mensen uit hun
sociale isolement.
Juist de aanwezigheid van dieren bij met name kwetsbare groepen in
de samenleving is van aangetoond groot belang voor het welzijn en de
gezondheid van de diereneigenaar. Behalve de immateriële waarde hiervan
worden zo via dierenbezit ook de kosten voor welzijn- en gezondheid
verbetering van deze kwetsbare groep lager.
Aldus helpt Stichting Mens Dier Nood (SMDN) twee kwetsbare groepen in
onze samenleving: de minima, vaak niet in staat de eindjes aan elkaar te
knopen én hun gezelschapsdier, die een grote betekenis heeft voor
de eigenaar.

Bestuur en bestuursactiviteiten
Het bestuur van de stichting bestond per 31 december 2018 uit
de volgende personen:
Leo Kruit, voorzitter
Noor Houben, secretaris en Commissie Beoordelingen
Toon de Boer, penningmeester
Rob van Aubel, bestuurslid
Sophie Maas, bestuurslid en Commissie Evenementen,
PR en communicatie
• Mariëtte Laugeman, diergeneeskundig adviseur

•
•
•
•
•

Het bestuur kwam in het verslagjaar zesmaal bijeen. Bijzondere agendapunten
tijdens deze bijeenkomsten waren:
•
•
•
•
•
•

de vaststelling privacyverklaring
de oprichting van de Commissie Evenementen, PR en communicatie
de vaststelling handboek Evenementen PR en communicatie
de vaststelling van de Vrijwilligersverklaring
de vaststelling “voorwaarden 2019”
de vaststelling jaarplan en begroting 2019

INVESTEER IN
DE GEZONDHEID VAN MENSEN,
HELP HUN ZIEKE DIER
Dit is Elmo, hij is geholpen door stichting Mens Dier Nood.
(Foto: Juultje van den Bogaard)
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Wat zijn de doelen van de stichting?
1. Stichting Mens Dier Nood biedt onder strikte voorwaarden financiële hulp
voor noodzakelijke medische behandeling van huisdieren.
2. Het bevorderen van verantwoord huisdierbezit. Ook bij beperkte financiële
middelen is en blijft dat een belangrijke eigen verantwoordelijkheid.
3. Het vergroten van politieke en maatschappelijke bewustwording van het
belang van huisdieren voor het welzijn en de gezondheid van de mens.

Hoe gaat mens dier nood te werk?
Op vele manieren draagt Stichting Mens Dier Nood bij aan het verbeteren
van de sociale situatie en het welzijn van mensen in armoede en hun
gezelschapsdieren:
• Tegemoetkoming in de kosten voor diergeneeskundig onderzoek
en behandeling.
• Organisatie van ‘knutselmiddagen’ voor eigenaren van geholpen dieren en
voor andere sociaal kwetsbare Tilburgers. Deze activiteiten halen mensen
uit hun isolement en door de gemaakte handwerkproducten te verkopen,
kan SMDN haar financiële middelen aanvullen.
• Communicatie en voorlichting over de activiteiten van SMDN middels drukwerk,
krantenberichten en via de ‘website en sociale media:
www.stichtingmensdiernood.nl en www.facebook.com/stichtingmensdiernood
Zo vergroten we enerzijds de bekendheid van de stichting zodat meer
huisdiereigenaren geholpen kunnen worden en anderzijds de bevordering
van verantwoord huisdierbezit. Daarnaast werven we hiermee sponsors en
donateurs.
• Organisatie van Evenementen en Symposia voor de primaire doelgroep en
spelers in het maatschappelijk veld.

DIEREN VERGROTEN
HET WELZIJN VAN MENSEN

Wat zijn de resultaten van onze hulpverlening in 2018?
In 2018 hebben we 65 aanvragen via de website ontvangen.
• Vijf aanvragen zijn afgewezen omdat deze niet aan de voorwaarden voldeden.
• De overige zestig aanvragen zijn positief beoordeeld.
In totaal werd € 16.015,- t.b.v. onderzoek en behandeling toegekend. Dit is
gemiddeld € 267,- per aanvraag.

Hoe zijn de voorwaarden voor financiele hulp?
Het bestuur heeft duidelijke voorwaarden geformuleerd voor een
tegemoetkoming in de kosten voor noodzakelijke diergeneeskundige hulp.
Een belangrijke voorwaarde is dat de huisdiereigenaar in de gemeente Tilburg
woont. Een andere voorwaarde is dat de huisdiereigenaar een eigen bijdrage
tenminste 10% van de rekening betaalt. De maximale bijdrage bedraagt € 500,-.
De overige voorwaarden zijn op de website van SMDN gepubliceerd.
Alleen aanvragen die met het aanvraagformulier via de website zijn ingediend
worden in behandeling genomen.
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Met wie werken wij samen?
Om onze doelen te kunnen realiseren zoekt de Stichting Mens Dier Nood
samenwerking met andere instanties zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilburgse dierenartsen
Dierenziekenhuizen Berkel-Enschot en Waalwijk
Contour de Twern Tilburg
Gemeente Tilburg
Organisaties Sociaal en Maatschappelijk Werk in Tilburg
Dierenbescherming en Dierenpolitie•
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
Universiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde
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Onze activiteiten in 2018
Zoals in ieder jaar sinds de oprichting in 2009 timmert de Stichting hard aan
de weg om onze naamsbekendheid te vergroten met allerlei activiteiten.
Tijdens veel van deze activiteiten verkopen we ook het handwerk dat door onze
vrijwilligers en geholpen huisdierbezitters is gemaakt. Hiermee helpen zij de
kas te vullen zodat we zo veel mogelijk dieren & mensen in nood kunnen helpen.
Hieronder zijn een aantal activiteiten opgesomd. Dit is zeker geen compleet
overzicht maar geeft wel een goed beeld waar in 2018 de Stichting Mens Dier
Nood zichtbaar is geweest.
27 januari 2018
Stichting Mens Dier Nood deed opnieuw mee aan
de verkiezing van de ‘Appeltjes van Oranje’ van
het Oranjefonds met hun commissie BH (Brocante
en Hebbedingen).
Hoewel het initiatief niet genomineerd is voor
de uiteindelijke finale was de jury wel onder de
indruk van het project en besloot dit dan ook te
honoreren met een cheque van € 2.500,- om het
project een extra stimulans te geven.
22 april en 12 augustus 2018
Stichting Mens Dier Nood was beide keren met
een kraam op de ‘rommelmarkt Willem II’ in
Tilburg aanwezig. Onze vrijwilligers hebben daar
informatie gegeven over onze stichting en de zelf
gemaakte handwerken verkocht.

30 september 2018 Fist veur ut Huntje III
Hier was er voor de vele belangstellenden
gratis informatie van dierenkliniek Den Herd, de
dierenvoedselbank de Blije Pootjes en Stichting
Mens Dier Nood. Een gedragsdeskundige gaf
uitleg en tips. Verder was er een trimmer, een
honden grabbelton en een goodiebag vol met
allerlei gadgets!
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4 oktober 2018 Dierendag!
Ter ere van Dierendag en de
Kinderboekenweek organiseerden we samen
met Boekhandel Gianotten Mutsaers een
fantastische middag. Er waren dierenboeken
uitgestald en knuffels werden onderzocht
en van pleisters voorzien. Voor de
kleurwedstrijd werden volop kleurplaten
ingekleurd. Kunstenaar Jofke van Loon
en wethouder Mario Jacobs deelden de
prijzen voor de mooiste kleurplaten uit. Als bijzondere attractie kwam
dierenarts Marc Maas met twee exotische huisdieren langs. Een heel
succesvolle dag!
25 oktober 2018 Rabo Clubkas Campagne
We zijn blij een bedrag van € 1.062,19 te
hebben mogen ontvangen ter ondersteuning
van de missie van de stichting Mens Dier
Nood. Het bestedingsdoel is “Kinderen +
huisdieren = vriendschap & welzijn!”.
Voor gezinnen met kinderen die onder
de armoedegrens leven is gezelschap en
affectie van dieren van grote waarde.
Vaak ontbreekt het geld om hun dier de
benodigde medische zorg te geven. SMDN zet zich in om kind & gezin
hiermee te ondersteunen.
26 november 2018 Textielmuseum
Om onze vrijwilligers te bedanken voor
hun onvermoeibare inzet en hart voor
de stichting, waren we te gast bij het
Textielmuseum. Wat hebben we genoten
en wat fijn dat we samen zo’n goed werk
mogen verrichten voor zieke dieren en hun
baasjes!
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Onze financiën in 2018
Naast de gemeentelijk subsidie heeft de Stichting Mens Dier Nood ook andere
inkomsten gehad zoals bijdragen van de ‘Appeltjes van Oranje’ en de RABO clubkas,
alsmede schenkingen en donaties. Ook heeft het vrijwilligersteam met het maken en
verkopen van handwerk op markten en Marktplaats zeer goed bijgedragen aan de
inkomsten van de Stichting.
Stichting Mens Dier Nood werkt met onbetaalde vrijwilligers. Zo kunnen we de kosten
beperken en komt elke euro rechtstreeks ten goede aan zieke dieren!

Inkomsten in 2018:
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20.000
Sponsoren, donaties
6.506
EPRC -> acties vrijw. SCD
1.246
50
Overige inkomsten
totaal 27.801

72%
23%
4%
0%
100%

Subsidie gemeente Tilburg

23%

Sponsoren, donaties

72%

EPRC -> acties vrijw. SCD

Het grootste deel van de uitgaven (76% van de totale begroting) is in 2018 besteed
aan betalingen van de hulpvraag van de zieke dieren. De overige uitgaven zijn min of
meer vast van karakter en hebben als doel de Stichting te laten functioneren en de
continuïteit van de Stichting te garanderen.

Uitgaven in 2018:
Uitkeringen hulpvraag
16.036
Vrijwilligers uitgaven
1.044
Evenementen, PR en Comm
2.849
Algemene kosten
1.298
0
Overige uitgaven
totaal 21.226
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Het accountantsrapport, opgesteld door Accountantskantoor Van Boekel Smits & Willems,
wordt op aanvraag toegezonden.

stichting Mens Dier Nood
Correspondentieadres
Economenlaan 7, 5037GG Tilburg
Fiscaal nummer 820763226
KvK 17250605
IBAN NL94 RABO 0122 1965 38
E-mail info@stichtingmensdiernood.nl
www.stichtingmensdiernood.nl

Stichting Mens Dier Nood heeft de ANBI-status.
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Volg ons op facebook

IBAN NL94 RABO 0122 1965 38
www.stichtingmensdiernood.nl

