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ACTIVITEITENVERSLAG 2020 MOYRA STAVA-MORENA STICHTING
Samenstelling bestuur:
Voorzitter - J.R.W. Stimm.
Secretaris - drs. M.A. Immink-Vaandrager.
Penningmeester - mr. R. Klooster.
Lid - mr. K.G.W. van Oven.
Lid - ir. W. Wijmans.
Lid - J. Th. L. Papeveld, MSMprijs.
Er is in 2020 tweemaal vergaderd, op de data 27 mei 2020 en 7 oktober 2020.
Beide vergaderingen vonden ten gevolge van de corona pandemie met algemene instemming digitaal plaats.

DIERENFONDSENOVERLEG
De Moyra Stava-Morena Stichting neemt deel aan een overlegorgaan van vermogensfondsen die
giften toekent aan dierenwelzijn organisaties genaamd het Dierenfondsenoverleg. Aan dit overleg
wordt deelgenomen door circa twintig vermogensfondsen. Er wordt 2 keer per jaar bijeengekomen
in vergadering en verdere communicatie vindt plaats via e-mails. Doel is onderling te overleggen
over subsidieaanvragen en toekenningen. Door middel van dit overleg kunnen de diverse aanvragen
van de werkzame dierenwelzijn organisaties getoetst worden op kwaliteit, effectiviteit,
doelmatigheid en wordt er zorg voor gedragen dat een aanvraag niet door een samenloop van
toekenningen door vermogensfondsen overmatig en ondoelmatig wordt gehonoreerd.
Achtergrondinformatie wordt in beginsel slechts in een algemene term van wel of niet gift waardig
genoteerd en gedeeld.
Alle twee de geplande bijeenkomsten van het overleg zijn gecanceld. Er heeft geen digitaal overleg
plaatsgevonden.

VELDONDERZOEK
De heren R. Klooster en J.Th.L. Papeveld bezoeken indien het bestuur dit wenst instellingen welke een
aanvraag hebben ingediend teneinde een beter inzicht te krijgen in de aanvraag de locatie en de
omstandigheden ter plekke. Van deze bezoeken wordt een rapportage gemaakt. Slechts de conclusie van het
veldonderzoek van wel of niet gift waardig wordt genoteerd en als belangrijke mededeling in de beoordeling
meegewogen.
Er hebben dit jaar geen veldonderzoeken plaats gevonden. De locaties waren niet toegankelijk.
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VERGADERING 27 mei 2020.
Deze vergadering heeft digitaal plaatsgevonden via het medium ZOOM.
Deelnemers: J.R.W. Stimm voorzitter, drs. M.A. Immink-Vaandrager secretaris, mr. R. Klooster
penningmeester, ir. W. Wijmans, mr KGW van Oven en de heer J.Th.L. Papeveld.
De vergadering heeft zich beperkt tot zaken die geen of weinig uitstel gedogen.
Het activiteiten verslag van 2019 is goedgekeurd.
De jaarrekening van 2019 is in deze vergadering toegelicht en goedgekeurd. En de penningmeester is
gedechargeerd. De bestuursleden hebben per e-mail de goedkeuring van de jaarstukken bevestigd aan de
secretaris.
Deze stukken worden toegezonden aan de SCMB ter inzage en aan de accountant wordt een exemplaar toe
gezonden tezamen met deze digitale goedkeuringen.

SUBSIDIE TOEKENNINGEN 27 mei 2020

1.
2.
3.
4.
5.

Stichting “Laat uw huisdier na “
€ 1000,Stichting Buitenlandse Asielen
€ 2000,Asiel Stevenshage in Leiden
€ 2000,World Animal Protection , beren project € 1000,Stichting Amsterdamse Zwerfkatten
€ 500,Totale donatie € 6500,-

VERGADERING 7 oktober 2020.
In verband met de corona pandemie werd er vergaderd via ZOOM.
Aanwezig: J.R.W. Stimm voorzitter, M.A, Immink-Vaandrager secretaris, mr. R. Klooster penningmeester,
ir. W. Wijmans, J.Th.L. Papeveld.
De heer K.G.W. van Oven is afwezig met afmelding.
TUSSENTIJDSE VERMOGENSRAPPORTAGE 2020.

Ter vergadering wordt de financiële situatie beschouwd. Ten gevolge van de pandemie is het
onzeker hoe de financiële resultaten dit jaar zullen zijn.
WEBSITE

In verband met de regelgeving en de beveiliging van de bezoekers van de website is deze aangepast.
Er is een apart adres waar de aanvragen kunnen worden ingediend, zodat alles digitaal kan worden
verwerkt.
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SUBSIDIE TOEKENNINGEN7 oktober 2020

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stichting t’Swieneparredies
€ 503,Stichting Dierenambulance Vianen e.o. € 2000,Dierenambulance Nijmegen e.o.
€ 1000,Dierenasiel Schouwen Duiveland
€ 2000,Stichting De Toevlucht
€ 5000,Stichting Blijf van mijn Dier
€ 1000,Stichting Dierenzorg Nederrijn
€ 1000,Stichting Wildlife at Risk
€ 1000,Stichting Op Herme
€ 500,Totaal € 14003,-

MSM PRIJS

De MSM prijs van 2019 is niet toegekend aangezien er geen passende gegadigde werd gevonden.
De prijs ten laste van 2020 is toegekend aan het Vogelasiel in Someren.
Het betreft een bedrag van € 5000,-.
Deze uitreiking heeft niet fysiek kunnen plaatvinden , het bedrag is wel overgemaakt.
Te zijner tijd zal het bestuur door het vogelasiel worden ontvangen.

MA Immink-Vaandrager, secretaris. (20/12/2020)
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