
I D \
\

DE

STICHTING VRIENDEN VAN DE DIERENSTEE

Adres: Groene Kruisweg 14A,328I KB Numansdorp
Telefoon: 0186-655150

Website: www.vriendenvandedierenstee.nl
KvK nummer: 55514782

IBAN nummer: NL97 RABO 0351 6364 04

St¡chting Vrienden van de

Beleidsplan

Dierenstee

(gevestigd te Numansdorp)

Versie:
Opgesteld door:

13 november 2O79

B. van Oudheusden



I ¡ \
\

DE

lnhoud

STICHTING VRIENDEN VAN DE DIERENSTEE

Adres: Groene Kruisweg LAA,328t KB Numansdorp
Telefoon: 0186-655150

Website: www.vriendenvandedierenstee.nl
KvK nummer: 555L4782

IBAN nummer: NL97 RABO 0351 6364 04

3

3

3

t
2

3

lnleiding

Juridische structuur

Historie/achtergrond

5. Meerjarenbegroting ...................4

Pagina 2 van 5



I Jrìr \
\

STICHTING VR¡ENDEN VAN DE DIERENSTEE

Adres: Groene Kruisweg 14A,3281KB Numansdorp
Telefoon: 0186-655150

Website: www.vriendenvandedierenstee.nl
KvK nummer: 55574782

IBAN nummer: NL97 RABO 0351 6364 04

1. lnleidine

De Stichting Vrienden van de Dierenstee is opgericht om fondsen te werven ten behoeve Stichting
Dierenbelang Hoeksche Waard te Numansdorp. ln dit document wordt de doelstelling en beleid van deze
Vriendenstichting nader uitgewerkt.

2. Juridischestructuur

De Stichting Vrienden is opgericht op 14 juni 2012 (notariële acte is gepasseerd bij notaris Mr. G.

Schilperoort, te Oud-Beijerland). Volgens de statuten is de doelstelling het bijeenbrengen van middelen
voor de instandhouding en ondersteuning van Dierenasiel de Dierenstee, Met het Dierenasiel wordt
bedoeld Stichting Dierenbelang Hoeksche Waard welke een dierenopvangcentrum beheert in
Numansdorp. Deze is bij beschikking van L januari 2008 van de belastingdienst aangewezen als Algemeen
nut beogende instelling (ANBI).

De Stichting wordt bestuurd door een bestuur van 5 of meer natuurlijke personen, allen vrijwilligers.
Binnen het bestuur is een voorzitter, secretaris en penningmeester aangesteld.

Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen:
¡ De heer N. van der Zwan, Voorzitter
o Mevrouw E.J. Schoenmakers- van Wijk, Secretaris
¡ Mevrouw B. van Oudheusden, Penningmeester
o De heer W van der Ende, Algemeen bestuurslid
¡ Mevrouw B. van Eeren - Van der Linden, Algemeen bestuurslid

Met het oog op de afstemming van de behoeften tot ondersteuning van De Díerenstee is afgesproken dat
2 bestuursleden van het bestuurvan de Dierenstee deel uit maken van het bestuurvan de
Vriendenstichting.
Naast het bestuur worden de activiteiten van onze stichting uitgevoerd door vrijwilligers. Alle vrijwilligers
incl. de bestuursleden ontvangen voor het werkzaamheden slechts een vergoeding van gemaakte
onkosten.

3. Historie/achtergrond

De stichting bestaat al7 jaar echter het aantal activiteiten loopt steeds verder terug. Dit kwam onder
andere door de versnippering van activiteiten en veranderingen in de maatschappij die een andere
manier van benaderen van potentiele begunstigers met zich meebrengt . Daarom is in 2019 besloten alle
fondsenwervende activiteiten te concentreren in de Vriendenstichting. De start was een brainstormsessie
met de vrijwilligers. Naast de al bestaande activiteiten zijn uit deze brainstormsessie veel nieuwe ideeën
naar voren gekomen om de fondsenwerving nieuw leven in te blazen. Deze fondsenwerving is hard nodig
gelet op de voortdurende tekorten op de begroting van De Dierenstee.
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4. Publiciteit

Om meer bekendheid te geven aan de het bestaan en de activiteiten van onze stichting wordt een

website geopend en ingericht. Deze website is tevens bedoeld als middel om de voortgang en resultaten
van de activiteiten bekend te maken. Naast de website zal ook gebruik gemaakt worden van ander social

media zoals Facebook, instagram etc. Ook maken wij gebruik van het periodieke magazine uitgeven door
De Dierenstee. Aangezien met de moderne social media niet iedereen bereikt wordt zullen wij daarnaast
gebruiken van lokale media, zoals het kompas en aanwezigheid bij braderieën, markten.

5. Activiteiten

Jaarlijks maakt het bestuur in samenwerking met de vrijwilligers een jaarplan welke activiteiten ontplooid
gaan worden. Uit dit jaar plan volgt een begroting. Hoewel de activiteiten aan het teruglopen zijn, waren
het wel een aantaljaarlijks terugkomende activiteiten. Deze activiteiten zijn bijvoorbeeld collecte, vaste
donateurs, organiseren van (rommel)markten, sponsoracties door bedrijven, hokspondering,

kledingacties en loterij. We zijn ook nieuwe initiatieven aan het ontwikkelen zoals kerstmarkt, digitale
veiling, sponsor hondenwandeling, tegelsponsering en geldbusjes. En daarnaast geldt ook als belangrijke

bron van inkomsten ontvangst van erfeníssen, legaten en giften.

ln verband met de fiscale wetgeving gaan we de belastingdienst verzoeken om onze stichting aan te
merken als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Alle activiteiten zijn gericht op een zo'n breed mogelijk publiek voor de optimalisatie van de
fondsenwerving.

6. Meeriarenbegroting

Meerjarenbegrot¡ng Vrienden van de Dierenstee

Plan 2020 Plan2O2t Plan2O22 Plan 2023

:Donateurs en giften

: Sponsering

Markten/veiling

:Nieuwe act¡v¡teiten

,Totele

Kosten fondsenwerving

,Totale kosten

€

€

€

€

€

€

€

€

40.300

14.350

3.900

aan 54.550

4.000

4.000

€ 58.550

4.000

€ 62.800

€

€

€

€

41.050

14.350

4.400
3.000

€ 58.800

€ 4.000

€ 60.050
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4.000

€ 64.050

€

€

€

€

41.800
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41900

3.000

Dieren Hoeksche Waard
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Vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 november 2019,

Het bestuur:

De heer N. derZwan, voorzltter

Mevrouw E,J. Schoenmakers- van Wijk, Secretaris

penningmeester

eer W. van der Ende, bestuurslid

B. van Eeren -van der Llnden, bestuurslid
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