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Doel van de stichting 

Stichting Dierennood werd in 2009 opgericht om met name zwerfdieren in diverse landen zo goed 

mogelijk hulp te kunnen bieden.  

 

Onze doelen zijn enerzijds het mogelijk maken van daadwerkelijke hulp voor gewonde en 

mishandelde dieren. Maar anderzijds ook het verlenen van structurele hulp voor de langere 

termijn, met het ondersteunen van sterilisatie- en educatieprojecten. 

 

 beleidsplan Stichting Dierennood Hoofdlijnen
 

1. Dieren-in-nood te helpen 

Iedere maand wordt er een hulpproject geselecteerd, waar dan voor gedoneerd kan worden. Deze 

zgn. Hulpactie-van-de-Maand staat centraal in de berichtgeving op onze website 

www.dierennood.nl maar ook in onze social media platvormen van Facebook en Twitter. Ook wordt 

dit actuele project omschreven in de maandelijkse nieuwsbrief naar ca. 4.000 dierenvrienden.  

 

2.  

http://www.dierennood.nl/
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Het stimuleren van sterilisaties 

Via de website www.dierenstages.nl worden er dierenartsen en studenten Diergeneeskunde van de 

universiteiten van Utrecht en Gent (België) mogelijkheden aangeboden om in ca. 20 asiel-klinieken 

in ca. 15 landen in Midden- en Zuid-Amerika, Europa, Afrika en Azië honden en katten te 

steriliseren. 

Ook melden zich steeds meer afgestudeerde dierenartsen, om een of meerdere weken in een asiel 

of bij een dierenproject extra praktische ervaring en/of welzijnswerk voor dieren te willen gaan 

doen.  

 

 

3. Het mogelijk maken van educatie op scholen over dierenwelzijn. 

Buitenlandse asielen worden door ons gestimuleerd om voorlichting te geven over dierenwelzijn. 

Veelal zijn het hierbij vrijwilligers die basisscholen bezoeken om met eenvoudige materialen, 

kinderen bewust te maken dat dieren respect en goede verzorging verdienen. 

 

Wij zoeken hiervoor samenwerking met andere organisaties om dit verder te kunnen uitbreiden. 

Ook gaan wij aan meerdere asielen in diverse landen vragen of zij deze mogelijkheden 

daadwerkelijk willen gaan uitvoeren. 

http://www.dierenstages.nl/
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4. Adopties van zwerfkatten 

In 2012 zijn wij gestart met het bemiddelen van buitenlandse asielkatten om deze vervolgens 

daadwerkelijk naar Nederland te brengen en te overhandigen aan hun adoptanten. Dit doen wij 

overigens alleen voor katten, omdat dit – in tegenstelling tot honden – vrijwel niet door andere 

Nederlandse stichtingen wordt gedaan.  
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5. Adopties-op-afstand 

Ook bieden wij de mogelijkheid om een geselecteerd aantal honden en katten in enkele 

buitenlandse asielen op-afstand te adopteren. Dit zijn meestal dieren die om medische redenen 

(Aids, leukemie) of door hun niet-sociale gedrag niet voor een normale adoptie in aanmerking 

komen.  

 

6. Bemiddelen van dierenvrijwilligers 

Dierenvrienden die graag een aantal weken willen helpen in een buitenland asiel, kunnen dat doen 

via de website www.dierenvrijwilligers.nl  Er wordt dan gezorgd voor goedkope of zelfs gratis 

accommodatie en goede begeleiding bij het helpen van de asieldieren. 

 

http://www.dierenvrijwilligers.nl/


 
6 

Het bestuur en andere vrijwilligers 

Het bestuur van onze stichting Dierennood bestaat uit drie bestuursleden: 

- Sylvia Schets – Voorzitter (Algemeen beleid) 

- Hanno Berger – Secretaris en penningmeester (Webmaster en coördinator hulpacties) 

- Mr. Loes de Vries – Bestuurslid (Kattenadopties en moderator Twitter) 

Overige vrijwilligers: 

- Maryke Barendregt -  Moderator Facebook 

- Mario Bos - Moderator overige Social Media en adviezen over hondengedrag 

- Jolanda Cieraad – Algemene zaken 

- Ineke Franssen – Adopties-op-afstand 

- Britte Klarenbeek – Moderator Facebook 

- Gaby Terlaak – Fondsenwerving 

 

Beloningsbeleid 

Binnen Stichting Dierennood wordt er geen enkele financiële vergoeding verstrekt voor 

werkzaamheden. Alleen daadwerkelijke uitgaven voor hulpmiddelen worden vergoed. 
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Verslag activiteiten 

In het boekjaar 2012 waren er 12 reguliere maandelijkse hulpacties, alsmede 6 extra acties: 

Januari – 23e Hulpactie - Cuenca asiel Spanje – € 2.770 

Februari – 24e Hulpactie - Vaccinaties honden in asiel Nis / Servië - € 1.230 

Extra – Hondenjasjes t.b.v. asiel in Nis / Servië - € 250 

Maart – 25e Hulpactie - Malta kattenproject – € 1.000 

Extra – Waterpomp in asiel Benifaio / Spanje - € 920 

April – 26e Hulpactie - Hulp voor zwerfdieren door Marlie in Hua Hin / Thailand – € 1.005 

Mei – 27e Hulpactie - Honden redden vanuit dodingsstation op Gran Canaria / Spanje – € 1.125 

Juni – 28e Hulpactie - Weesaapjes in Kameroen – € 1.241 

Juli – 29e Hulpactie - Zwerfdieren redden door Tuana Birol  in Turkije – € 1.560 

Augustus – 30e Hulpactie - Grote asiel van Warin in Thailand – € 3.060 

September – 31e Hulpactie - Koteria kattensterilisaties in Warschau / Polen – € 1.613 

Oktober – 32e Hulpactie - Bosasiel van Turkan in Dalaman / Turkije – € 3.225 

November – 33e Hulpactie - Kamelen opvangcentrum in Egypte – € 1.040 

Extra – Brand asiel in Roemenië – € 3.505 

Extra – 1.000 in beslag genomen katten in China – € 1.095 

December – 34e Hulpactie - Zwerfkatten van VOCAL op Kreta in Griekenland – € 1.210  

Extra – Voer voor de honden in het asiel bij Valencia / Spanje – € 1.505 

Extra – 500 geredde katten in China – € 760 
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Verder werden er door ons in 2012 in totaal 8 katten vanuit Spanje bemiddeld voor adopties in 

Nederland. Deze activiteit kon bij ons worden uitgebreid doordat de vrijwilligster Ineke Franssen 

samen met ons bestuurslid Loes de Vries de coördinatie hiervoor op hun wilden gaan nemen. 

  

 

Het aantal adoptanten-op-afstand bedroeg in dat boekjaar 32, verdeeld in 19 voor de katten van 

het asiel Gatos de Andaluz in Zuid-Spanje en 13 voor de honden in het asiel Nis in Servië, via 

Stichting Straydogs in België. 
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Financiën 

De totale inkomsten in 2012 bedroegen € 37.463,61 bestaande uit afgerond 80% vaste en 

periodieke donaties voor de hulpacties, 7% adopties-op-afstand, 5% statiegeldkastjes, 4% 

sterilisatievouchers, 2% webwinkelverkopen en 2% dierenadopties.  

De totale uitgaven voor hulp aan dieren bedroegen in deze periode in totaal € 35.728,96, waarvan  

€ 33.149,66 werd afgedragen voor hulpprojecten en naar asielen t.b.v adopties-op-afstand. 

De totale kosten bedroegen in 2012 € 2.579,30, waarvan 54% voor internet- en mailingkosten, 18% 

algemene kosten (porti), 14% verkoopkosten (kastjes en rekjes), 11% bankkosten, 2% reiskosten en 

1% contributies. 

Het genoemde bedrag van € 2.579,30 aan kosten is slechts 6,8% van de inkomsten, hetgeen als 

zeer laag kon worden gezien. De CBF-norm voor stichtingen is immers maximaal 25%.    
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Vooruitzichten voor 2013 en 2014 

Nu de personele bezetting  t.b.v. de diverse werkzaamheden goed bezet is, kunnen wij gaan kijken 

welke verdere doelen wij in de komende jaren willen gaan nastreven: 

1. Meer donaties zien te verkrijgen, door middel van meer vergroting naamsbekendheid.  

Met name door: 

- Eigen bedrijfspagina op Facebook en dubbele bezetting door moderators; 

- Aanbieden van stopper-advertenties in huis-aan-huisbladen; 

- Verhoging Twitter-activiteiten; 

- Alternatief zien te vinden voor wegvallen van Hyves; 

- Vernieuwing website; 

- Herdruk folder; 

- Herdruk stickers. 

2. Vernieuwing van onze website. 

Deze is inmiddels aan vervanging toe. Hoewel het aantal bezoekers nog redelijk hoog blijft, is de 

totale layout niet meer up-to-date. Onze webmaster gaat de mogelijkheden bekijken om op basis 

van een moderne versie van Wordpress te gaan werken. 

3. Meer bekendheid voor onze unieke mogelijkheden bij opname in een testament. 

De mogelijkheden die individuele dierenvrienden bij ons kunnen opgeven, als men onze stichting 

als begunstigde wil opnemen in een testament, zijn vrijwel onbeperkt. Men kan precies aangeven, 

waar het eventuele legaat voor besteed moet worden. Bijv. voor sterilisaties van ezels op Kreta, of 

voor opvang van gewonde zwerfdieren in een bepaalde regio in Spanje of voor educatie over 

dierenwelzijn op Bonaire, enz. 

4. Onder de aandacht brengen van hulpprojecten voor het bedrijfsleven en Sociale Clubs.  

Wij hebben het voornemen om gehele projecten te laten adopteren door bedrijven of Sociale Clubs 

zoals Lion’s Clubs, Ronde Tafel, Rotary, e.d. 

5. Uitbreiding aantal adopties-op-afstand. 

Ook uitbreiding aantal asielen waar deze dieren kunnen worden geadopteerd-op-afstand. 

6. Uitbreiding aantal bemiddelingen voor sterilisatie-projecten. 

Zowel uitbreiding aantal asiel-klinieken waar gesteriliseerd kan worden, als het totale aantal 

bemiddelingen van studenten Diergeneeskunde en officiële dierenartsen. 

 

7. Uitbreiding aantal uit te zetten collectebussen. 

Deze kunnen worden geplaatst bij dierenartsen en dierenspeciaalzaken. 

 

8. Meer bekendheid voor testament-opname. 

De mogelijkheden rondom opname van onze stichting in een testament meer belichten. 


