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JAARVERSLAG 2020 
Stichting DjoDjo 

 
 
 
 
 
 

 

DjoDjo, de zwarte labrador, naamgever van de stichting. 

 

  

Dit is het jaarverslag van de Stichting DjoDjo over het jaar 2020 

In dit verslag vindt u:  

 Een overzicht van het afgelopen jaar in de organisatie en activiteiten; 

 Het financieel overzicht 2020 en de begroting 2021. 

Het verslag is onderverdeeld in de volgende onderwerpen: 

 Voorwoord en inleiding; 

 Omschrijving doelstelling / visie; 

 Statutaire gegevens; 

 ANBI status; 

 Samenstelling bestuur; 

 Financiën. 
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Voorwoord van de voorzitter 

Beste lezer, 

U staat op het punt het jaarverslag van Stichting DjoDjo te gaan lezen. Een 
ideologische stichting, die geheel op de inzet van vrijwilligers draait.   

Als eerste wil ik al die vrijwilligers bedanken voor hun tomeloze inzet afgelopen jaar! 
Wat fijn, dat mensen vanuit hun hart dit mooie werk midden in de samenleving willen 
doen! 

In 2020 zijn er wat wisselingen geweest in de bezoekteams; door geboorten, ziekte, 
verhuizing zijn voor een aantal vrijwilligers de prioriteiten en mogelijkheden 
verandert, waardoor sommige vrijwilligers (tijdelijk) gestopt zijn.  

In 2020 hebben we te maken gekregen met corona. Dat heeft het werk van de 
bezoekteams aardig verstoord of verandert. Er zijn bezoekteams die met hun 
hulpvrager naar buiten konden en de maatregelen rondom mondkapje en afstand 
houden goed konden naleven. Andere teams zijn gestopt met live-bezoek maar 
hebben contact onderhouden door bijv te bellen en foto’s van de hond te sturen. Er 
zijn ook geen nieuwe bezoekteams opgeleid kunnen worden. 

In 2021 is de verwachting dat de opleidingsdagen wel doorgang vinden, en kunnen 
er nieuwe teams (die er best al veel zijn aangemeld) opgeleid worden door Desiree 
van Pets4care. 

Qua donaties hebben we een vrij stabiele groep donateurs, die we ontzettend 
dankbaar zijn voor hun bijdragen! 

Middels het jaarverslag willen we u informeren over Stichting DjoDjo, als 
belangstellende, als belanghebbende of als donateur, zodat u zicht krijgt op wat er 
met uw bijdrage is vormgegeven en gerealiseerd in 2020 . In dit jaarverslag zult u 
lezen waar Stichting DjoDjo voor staat; wat het doel en de visie is van waaruit we 
werken. Daarnaast een verslag in vogelvlucht over de activiteiten in 2020, een 
financieel jaarverslag en de jaarrekening van 2020.  

Laten we het doel voor ogen houden waar we het allemaal voor doen en ook het 
komende jaar weer met de positieve energie die er binnen de Stichting heerst, 
voortbouwen;  

het toegankelijk maken van dierbare aandacht voor iedereen in Zeeland! 

Met hartelijke groet,                    

Herman van Boven 

Voorzitter bestuur 
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Omschrijving doelstelling / visie 

 

1. De stichting stelt zich ten doel: 
Stichting DjoDjo is een vrijwilligersorganisatie en heeft als doel aan inwoners van 

Zeeland toegang te geven tot een dierbare vorm van aandacht en zorg, waarbij in het 

contact tussen mens en dier de ontmoeting centraal staat.  

Voor deze ontmoeting wordt een combinatie van een gecertificeerde vrijwilliger en 

een geschikt dier ingezet.  

 
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door: 

Met de inzet van vrijwilligers en dieren wordt er gewerkt aan de hulpvraag van 

betrokkene. Deze hulp is gratis voor de betrokkene.  

Dit zal gebeuren in een vertrouwde omgeving die voldoet aan de persoonlijke 

voorkeuren van de hulpvrager, met speciale aandacht voor de veiligheid in het 

contact. De wenselijke uitkomst bestaat uit vergroting van levenslust en 

levenskwaliteit. 

De missie van Stichting DjoDjo wordt dan ook vormgegeven door: 

• Stichting DjoDjo is een vrijwilligersorganisatie die wordt vormgegeven door 
een groep gepassioneerde vrijwilligers. We onderscheiden ons doordat we 
dienstbaar zijn aan alle burgers in Zeeland ongeacht leeftijd, problematiek en 
IQ. 
 

• De stichting ziet de mens die hulp vraagt in zijn of haar context en probeert 
aan te sluiten en daar waar mogelijk in en toe te voegen. 
 

Andere onderscheidende kernwaarden zijn: 

• Stichting DjoDjo staat voor het uitgangspunt dat huisdieren in de Zeeuwse 
samenleving van grote betekenis zijn. Door toenemende individualisering van 
de samenleving en de roep om meer participatie, inclusie en mantelzorg door 
de Wet maatschappelijke ondersteuning, is er meer dan ooit een grote 
behoefte aan veilige verbondenheid. Door de snel veranderende 
maatschappij groeit het besef dat veilige verbondenheid mede vorm gegeven 
kan worden middels het unieke contact met een huisdier. 

 

• De Nederlandse zorgsector kent het hulpdier nog geen erkende rol toe. Er 
bestaat dan ook geen subsidie of vergoeding voor het werk wat hulpdieren en 
hun begeleiders doen.  
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• Stichting DjoDjo wil nadrukkelijk de financiers van de Nederlandse 
gezondheidszorg én de gemeenten uitnodigen om de rol van dieren te 
erkennen en deze een welverdiende plaats te geven binnen het totale 
hulpaanbod.  
 

• Stichting DjoDjo wil een platform bieden voor mensen met 
ervaringsdeskundigheid, juist aan hen die zelf ervaren hebben hoe helpend 
en helend het contact met hun huisdier kan zijn of is geweest. Alle 
betrokkenen bij stichting DjoDjo zijn mensen die vanuit hun passie dit werk 
verrichten; passie voor mensen én dieren. 
Vanaf de start werkt Stichting DjoDjo samen met Pets4Care, welke 

aangesloten is bij de Delta Society. 

• Stichting DjoDjo werkt alleen binnen de provincie Zeeland.  
 

• Stichting DjoDjo staat voor kwaliteit; 
 
- de wens van de hulpvrager staat centraal; 
- teams van hulpdier en vrijwilliger zijn samen geschoold en gecertificeerd; 
- vrijwilligers conformeren zich aan de gedragscode; 
- er is een interne klachtenprocedure; 
- er is geen financieel doel; 
- de bezoeken aan de hulpvrager zijn gratis; 
- Stichting DjoDjo heeft de ANBI status. 

 

Statutaire gegevens: 

Stichting DjoDjo        
p/a Molendijk 88 
4453 VA  ‘s-Heerenhoek 
KvK:   65060954  
RSIN: 855965101  
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ANBI Status 

 

Op 13 januari 2016 werd de stichting DjoDjo bij notariële akte opgericht. 

Al enkele dagen later was de stichting het goede doel bij het jubileum van de Martin 

Gaus hondenschool uit Goes en kreeg door een loterij een startkapitaal, naast de 

inbreng van individuele donateurs/sponsors. 

De Belastingdienst heeft de stichting in mei 2016 met terugwerkende kracht tot 1 

januari 2016 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling ANBI. Deze 

beslissing geldt voor onbepaalde tijd. 

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft stichting DjoDjo toegelaten tot de 

Regeling VOG. Al onze bestuursleden en vrijwilligers beschikken over een VOG 

(verklaring omtrent gedrag) in ieder geval op de functieaspecten: 

- Het verlenen van diensten in de persoonlijke leefomgeving, 
- Belast zijn met de zorg voor minderjarigen, 
- Belast zijn met de zorg voor (hulpbehoevende) personen, zoals ouderen en 

gehandicapten. 
- Sommige bestuursleden zijn ook gescreend, gezien hun taak, op bv financiën 

of aansturen organisatie. 
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Bestuur 

 
Voorzitter:     Herman van Boven, oprichter 
Secretaris:     Sita Kuipers 
Penningmeester:    Annelies Biemans 
Bestuurslid/coörd:    Marianne Slegt 
Bestuurslid/website:    Silvan Lous 
Bestuurslid/vertrouwenspers:  Letty Dreesman 
Bestuurslid/coörd:    Joke van den Bosch, oprichter 
 
 
Aftreedrooster: 
De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar ( zie statuten). 
Vanaf dat moment treden zij aan als bestuurslid voor 3 jaar. 
Voorzitter:    januari 2018 
Alg. bestuurslid:  januari 2018 
Secretaris:    januari 2019 
Coördinatorvrijwilligers1:  januari 2019 
Penningmeester:   januari 2020 
Coördinatorvrijwilligers2:  januari 2020 
Webbeheerder/alg.best.:  januari 2020 
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Financieel Jaaroverzicht 2020 DjoDjo 

 

Saldo 1-1-2020                                                   6032,48 euro 

 

Baten: 

Donaties: 1010 euro 

Verkoop Jam: 25 euro 

Prijs help NL Vooruit: 5000 euro 

Totaal: 6035 euro 

 

Kosten: 

Verzekering : 72,60 

Kosten Rabobank: 198,94 

Huur zaal Dorpshuus: 9,40 euro 

Totaal: 280,94 

 

Saldo 31-12-2020: 11.786,54 
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Begroting Stichting DjoDjo 2021: 

Individuele kosten Bedrag per 

persoon 

Hoeveelheid 

personen 

Bedrag in 

2019: 

Totaal: 

Tuigje 30,00 15 450,00 450,00 

VOG Gratis 

(ministerie) 

   

Vergoeding kilometers 200,00 10 2000,00 2000,00 

Algemene kosten:     

Kosten accountant    - 

Webhosting/ IT    150,00 

Kantoorbenodigdheden    100,00 

Pc/Printbenodigdheden donatie   - 

Drukwerk/ folders    300,00 

Kosten Rabobank 

Zakelijke rekening 

   210,00 

Scholing Vrijwilligers Donatie 

Pets4Care 

  - 

Certificeren 5 vrijw. 75,00 5 375,00 375,00 

Reiskosten Pets4Care 340 km 

x0,19=65 euro 

per keer (x3) 

  200,00 

Huur opleidingsruimte 

Nisse 

   350,00 

Bestuursverzekering Via gemeente   - 

Vrijwilligersverzekering 75,00 (incl btw) 3 plaatsen 75,00 75,00 

Kerstattentie vrijwilligers 

en donateurs 

   250,00 

Zomerdag vrijwilligers en 

donateurs 

   350,00 

Algemene Reserve    1500,00 

   Totaal 6310,00 
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