
Beleidsplan van de Stichting Buitenlandse Asielen 
 

 

Strategie: 

 

Kernprincipes en uitgangspunten van de Stichting Buitenlandse Asielen (SBA) 

1. Statutaire doelstelling 

De Stichting heeft ten doel het verlenen van morele steun aan rechtspersonen in het 

buitenland die hulp en bescherming verlenen aan dieren, met name in Europa en 

Indonesië en ieder land waar hulp nodig is, zulks in de ruimste zin van het woord. 

 

2. De Stichting heeft geen winstoogmerk. De werkzaamheden worden door het bestuur 

uitgevoerd. Er zijn geen personeelsleden in dienst van de Stichting. De  leden van het 

bestuur genieten als zodanig geen bezoldiging. De bestuursleden zijn gerechtigd de 

door hen in verband met werkzaamheden van de stichting gemaakte reis-, verblijfs en 

andere kosten te declareren.   

 

3. Indien een besluit tot ontbinding van de Stichting genomen moet worden zal dit besluit 

tevens de aanwijzing van liquidateurs en de bestemming van een mogelijk batig saldo, 

welke bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming moet zijn met het doel van de 

stichting. 

 

4. De Stichting  stelt zich ten doel het verlenen van morele en materiele steun aan 

(rechts)personen in het buitenland die hulp en bescherming verlenen aan dieren met 

name in Europa en de overzeese gebieden van het Koninkrijk der Nederlanden. 

 

5. De Stichting  is een organisatie die zich actief opstelt op het gebied van zwerf- en 

afstandsdieren in het buitenland; 

 

6. Met de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren is een 

samenwerkingsovereenkomst (convenant) aangegaan. Dit houdt in dat de NVBD alle 

hulpvragen die behoren tot het werkterrein van de SBA aan de SBA worden 

overgedragen cq voor advies worden voorgelegd; 

 

7. De Stichting  is een organisatie met een ‘eigen’ gezicht en identiteit.  Zij sluit 

samenwerking met andere organisaties niet uit; 

 

8. De Stichting  adviseert en ondersteunt sterilisatiecampagnes voor het verminderen van 

de populaties van zowel honden als katten; 

 

9. De Stichting verleent financiële steun aan asielen die zelf niet in staat zijn een 

verantwoorde huisvesting en verzorging van de opgenomen dieren te realiseren cq te 

continueren; 

 

10. De Stichting verleent ondersteuning aan  projecten waarvoor voor dat doel gerichte 

fondsenwerving kan worden ingezet; 

 

   

 

 


