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Dierenartsen Zonder Grenzen (DZG) helpt veehouders in Afrika om een 

betere toekomst op te bouwen. Die toekomst begint met gezonde dieren. 
Maar we doen meer dan slechts kuddes vaccineren en verzorgen. We 

helpen de bevolking om hun veeteelt en alles wat daaraan verbonden is te 
verbeteren. Van microkredieten, verkoop, water- en grasbeheer tot 

opleidingen, landbouwmaterialen, noodhulp, vredesonderhandelingen en 
beleidsbeïnvloeding.  

DZG zet zich in voor kwetsbare groepen mensen in het Zuiden door zich 
te richten op diergezondheid.  

Ons huidige project: 

Samenwerken voor voedselzekerheid in Noord Malawi. 

 

Door het opleiden van lokale veehouders tot diergezondheidswerkers/ 

Community Animal Health Worker (CAHW) kunnen we lokale boeren meer 

zekerheid geven op een bestaansminimum. Wij willen volgtijdelijk in 

verschillende regio’s in Noord Malawi groepen van vijftien geselecteerde 

boeren opleiden tot diergezondheidswerkers. Momenteel zijn wij actief in 

Mzuzu Noord en wij zullen in oktober van dit jaar starten in Mzuzu Zuid 

om ook daar het aanbod van veterinaire kennis en hulp te vergroten. Op 

deze manier is er meer toegang voor de boeren tot veterinaire hulp en 
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advies en zal de gezondheid van het vee en daarmee de 

leefomstandigheden van de boeren verbeteren. 

 

Per project bereiken wij structureel 1500 boeren en hun gezinnen. Er 

worden dus gemiddeld 6000 mensen en ongeveer 13000 dieren geholpen. 

De impact is groot omdat er lokaal meer capaciteit ontstaat om boeren bij 

te staan.  

 

Een verduidelijking van de cruciale rol van het vee:  

 
 

 

De fondsenwerving van DZG komt tot stand door:  

 Samenwerking met andere organisaties met een vergelijkbaar doel  
 Donateurs  

 Vermogensfondsen  
 Evenementen:  

 Vaccinatie-actie: deelnemende praktijken doneren 2,50 per    

gezette vaccinatie in een bepaalde week.  

 Run4Rabies: hardloopevenement  
 Crowdfunding voor projecten. 

VEE

Voeding: 
vlees, melk, 

eieren

Overig: 
transport, 
brandstof, 

huid en wol

Maatschappelijk: 
kapitaal, ceremonie

Akkerbouw: 
bemesting, 
trekkracht



Het vermogen wordt beheerd door het bestuur en uitgaven door de 

coördinator boven 500 euro dienen van tevoren te worden 
goedgekeurd.  

In de statuten is opgenomen dat de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid mede toe komt aan ten minste 

twee gezamenlijk handelende bestuurders. Daarmee is in de 
dagelijkse praktijk geregeld dat een bestuurslid niet afzonderlijk kan 

beschikken over het vermogen van de stichting.  

Er is geen Raad van Toezicht.  

In de eerste drie jaar wordt door Dierenartsen zonder Grenzen-

België het salaris van de coördinator betaald, voor het opzetten van 
de stichting.  

Het vermogen wordt vanaf 2022 voor minimaal 60% besteed aan de 

doelstelling van de stichting; projecten in het Zuiden die 

diergezondheid bevorderen.  

DZG bezit geen stamvermogen. Wel wordt een continuïteitsreserve 
van de omzet in een jaar aangehouden. Dit is belangrijk om de 

continuïteit van de stichting te waarborgen.  

DZG-Student is de uitvoerende tak van DZG-NL en bestaat uit een 

bestuur en commissies. Het bestuur bestaat uit 
diergeneeskundestudenten. Elk bestuurslid stuurt een commissie 

aan die bestaat uit diergeneeskunde studenten en afgestudeerde 
dierenartsen. 

De activiteitencommissie organiseert lezingen, symposia en 

workshops waarbij ontwikkelingslanden en -samenwerking de 
hoofdrol spelen. Wij proberen hierbij veterinaire studenten te 

interesseren voor deze onderwerpen en na te denken over de 
uitdagingen die liggen in veterinair handelen met beperkte 

middelen.  

Elk jaar organiseert DZG-Student een symposium waarbij we een 

halve dag lang ons verdiepen in een onderwerp dat gerelateerd is 
aan onze doelstellingen.  

De Run 4 Rabies is een hardloop- en wandelevenement dat op de 

World Rabies Day (28 september) wordt georganiseerd. Rabiës 

(hondsdolheid) is wereldwijd een belangrijke ziekte, die – zeker in 
ontwikkelingslanden – voor mens en dier fataal is. Met het 

inschrijfgeld en sponsoring voor de run steunen we een project 
ergens ter wereld, dat aandacht besteed aan rabiës. Dat is vaak 

door het vaccineren van straathonden en het voorlichten en bewust 



maken van de lokale bevolking, maar soms horen daar ook 

castratie- en sterilisatieprojecten bij. 
DZG-Student organiseert elk jaar in juni de Vaccinate 4 Africa 

campagne. In deze actieweek doneren deelnemende 

dierenartspraktijken voor elke gezette vaccinatie  €2,50  aan 
Dierenartsen zonder Grenzen. De commissie zorgt voor promotie 

van de campagne door het benaderen van dierenartspraktijken en 
het verspreiden van promotiemateriaal met als doel om zoveel 

mogelijk praktijken te laten deelnemen en geld in te zamelen voor 
de projecten van Dierenartsen zonder Grenzen.  

De bestuursleden van Dierenartsen zonder Grenzen-Nederland zijn:  

1. Marc Joolen, voorzitter 
Algemeen Directeur DzG België. 

2. Bart Balis, penningmeester.  
Nevenfunctie: bestuurslid DzG-België. 

3. Sarah Farrand, secretaris 
Freelance dierenarts UK. 

Nevenfunctie: bestuurslid VsF international. 
4. Hans de Smit, algemeen bestuurslid. 

Eigenaar van Smivet BV; R&D, regulatory affairs, due dilligence en 
interim management.  

Nevenfunctie: bestuurslid DzG-België 
5. Pauline van der Aa, algemeen bestuurslid. 

Senior beleidsmedewerker Directie Internationaal Ondernemen, 

Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
6. David Speksnijder, algemeen bestuurslid.  

Dierenarts Universitaire Landbouwhuisdierenpraktijk ULP, Harmelen 
& Onderzoeker Departement Infectieziekten & Immunologie, 

Faculteit Diergeneeskunde, Utrecht.  
Nevenfuncties: -Commissielid cluster Gezondheidsbescherming 

programma Infectieziektenbestrijding ZonMw -
Faculteitsafgevaardigde AITVM (Association of Institutions for 

Tropical Veterinary Medicine) 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun 

bestuurswerkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door 
hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.  

De stichting heeft één persoon parttime in dienst, de cooördinator. Het 

beloningsbeleid voor het personeel houdt de aanbevelingen van het 
"Salariskompas" als richtlijn aan.  

Aangezien DZG pas in juni 2018 is opgericht, is er nog geen financieel 
jaarverslag beschikbaar. Wel is er een begroting gemaakt voor 2018 en 

2019, zie onderstaand.  



  

DZG NL Budget 2018 juni – december uitgaven  

Communicatie  

Website domeinnaam overname   € 945,66  

Website design      € 1000,- 

Logo design      € 165,- 

Coördinator  

Salaris sept-dec 2018     € 7.500,- 

Kosten loonadministratiekantoor   € 250,-  

Reiskosten, onkosten, kantoor   € 500,-  

Administratieve/kantoor kosten  

Bankrekening Triodos     € 140,-  

Oprichting DZG bij Smalbraak notaris  € 1.061,78  

CBF Keurmerk      € 254,-  

Project Malawi      € 9.000,-  

Op dit moment onvoorziene kosten  € 1.500,-  

Totaal       € 22.316,44  

 

DZG NL Budget 2018 juni - december verwachte inkomsten 

Bijdrage DZG België    € 13.316,-    

  
Bijdrage project door stichting DIO  € 9.000,- 

Fondsenwerving  

Crowdfunding voor Malawi    € 2.000,- 

Totaal      € 24.316,- 



 

 DZG NL Budget 2019 jan - dec uitgaven 

Communicatie  

Website onderhoud en updates   € 1.000,-  

Grafisch design      € 200,-  

Fondsenwerving  

Vaccinatieactie      € 600,-  

Coördinator  

Salaris 2019 jan-dec     € 22.548,-  

Kosten loonadministratiekantoor   € 150,-  

Reiskosten, onkosten, kantoor   € 500,-  

Administratieve/kantoor kosten  

Bankrekening Triodos     € 140,-  

CBF Keurmerk      € 254,-  

Netwerken  

VSF International     € 1200,-  

Bezoek vergaderingen     € 700,-  

Project Malawi      € 13.000,-  

Studentenactiviteiten  

Run4Rabies     € 350,-  

Lezingen      € 200,-  

Symposium     € 300,-  

Eerstejaarsactiviteiten    € 150,-  

Totaal       € 41.292,-  



 

DZG NL Budget 2019 jan – dec verwachte inkomsten 

Bijdrage DZG België    € 29.792,- 

Bijdrage project Malawi door DIO   € 13.000,-  

Fondsenwerving  

Vaccinatieactie     € 3.500,-  

Crowdfunding voor Malawi    € 3.000,-    

Donateurs overname van DIO   € 1.000,- 

Bijdrage Wilde Ganzen aan project  € 3.000,- 

Totaal       € 53.292,- 

 

Vooruit kijkend is het de bedoeling dat 2019 met een plus van ongeveer € 
10.000,- wordt afgesloten. In de tweede helft van het jaar gaan wij 

fondsen werven voor projecten in 2020 en 2021. Het doel is om in 2021 
een omzet van €100.000,- te realiseren. Naast het programma in Malawi 

zal dit aangewend worden om projecten in andere landen te supporten. 
Deze projecten worden aangestuurd vanuit ons operationele centrum in 

Brussel.  

 

  

  

  

 

 


