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1 Voorgeschiedenis 

In de gemeente Boskoop is gedurende 30 jaar een asiel van de Dierenbescherming (voor kat-
ten en kleine huisdieren als konijnen en cavia's) gevestigd geweest. De beheerster runde dit 
asiel aan haar eigen huis. Toen zij in november 2008 naar een andere provincie verhuisde, 
kwam er ook aan het Boskoopse asiel een einde. Helaas zijn toen de Boskoopse dieren tussen 
wal en schip geraakt. 
 
Om dit leed te voorkomen, is de Werkgroep Dierenhulp Boskoop in januari 2010, als onderdeel 
van de Dierenbescherming afdeling Alphen a/d Rijn e.o. van start gegaan. Zij hadden de vol-
gende hoofdtaken: 

 Meldnummer gevonden huisdieren. 

 Opvang, verzorging en herplaatsing huisdieren. 

 Winterhulp aan vogels. 
 
In april 2011 is de Dierenbescherming afdeling Alphen aan den Rijn e.o. gefuseerd met de  
Dierenbescherming afdeling Rijnland. Tussen de nieuwe afdeling en de werkgroep bestond een 
aantal verschillen in inzicht en werkwijze. Beiden zijn er niet in geslaagd om met het oog op die-
renwelzijn en een goed vrijwilligersbeleid tot nieuwe, goede werkafspraken te komen. Uiteinde-
lijk heeft dit geresulteerd in een beëindiging van de samenwerking in december 2011. 
 
Hierdoor dreigde wel de hulpverlening aan de Boskoopse dieren weer voor een groot deel te 
komen vervallen. Alle vrijwilligers van de werkgroep waren immers ontslagen. Maar ook buiten 
de grenzen van Boskoop is de georganiseerde dierenhulp met grote regelmaat ontoereikend 
gebleken. Dat waren voor de werkgroepleden redenen om een nieuwe organisatie in het leven 
te roepen. 
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2 Stichting Dierenhulp Boskoop 

Op 22 maart 2012 is de Stichting Dierenhulp Boskoop e.o. opgericht. 
Statuten zijn opgesteld door notariskantoor Kroes en Partners in Ter Aar.  
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54988942. 
 
2.1 Doelstelling 
De stichting heeft de volgende doelstelling: Het bieden van hulp aan dieren in en om Boskoop.  
Hierbij wordt met name gedacht aan: 

 Gevonden en vermiste huisdieren proberen te herenigen met hun baasjes. 

 Zorgen voor opvang, verzorging en adoptie van gevonden huis- en hobbydieren, die ner-
gens anders terecht kunnen. 

 Zorgen voor opvang, verzorging, resocialisatie en adoptie van verwilderde zwerfdieren. 

 Eigenaren van dieren, waarvan afstand moet worden gedaan, helpen bij het vinden van 
nieuwe baasjes en zo nodig en zo mogelijk zorgen voor tijdelijke opvang en verzorging van 
die dieren. 

 Winterhulp aan vogels tijdens strenge winters. 
Maar ook op andere hulpvragen voor dieren zal zo nodig en zo mogelijk worden ingegaan. 
 
De stichting wil niet in de plaats treden van de bestaande organisaties, maar daar een aanvul-
ling op zijn. Dat betekent, dat de stichting de hiaten in de georganiseerde hulpverlening aan die-
ren zal trachten op te vullen. 
 
2.2 Werkgebied 
De stichting is gevestigd in de gemeente Boskoop. De omliggende gemeenten zijn: Alphen aan 
den Rijn, Bodegraven, Reeuwijk, Rijnwoude, Waddinxveen en Zwammerdam. 
Het werkgebied is in eerste instantie de gemeente Boskoop en in tweede instantie de omlig-
gende gemeenten. Zo nodig en mogelijk, als de georganiseerde hulpverlening aldaar ontoerei-
kend blijkt te zijn, zal ook op hulpvragen van daarbuiten worden ingegaan. 
 
2.3 Bestuur en vrijwilligers 
Het bestuur bestaat uit 3 bestuursleden, die 4 keer per jaar vergaderen: 
Voorzitter:  Petra Verhagen 
Secretaris  Monika Romeijn 
Penningmeester: Marieke de Groot  
 
Verder is er een groep van vrijwilligers voor verschillende taken van de stichting actief. Hiervoor 
is een vrijwilligersbeleid opgesteld. 
De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de 
stichting. Een onkostenvergoeding is wel mogelijk. 
 
2.4 Winstoogmerk en vermogen 
De stichting heeft geen winstoogmerk en bij opheffing van de stichting komt het vermogen van 
de stichting ten goede aan een door het bestuur te bepalen goed doel. 
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3 Taken van de Stichting 

De stichting heeft verschillende taken, waaronder de belangrijkste hieronder staan beschreven. 
Aan handleidingen/protocollen wordt nog gewerkt. 

 
3.1 Gevonden huisdieren 
Het komt regelmatig voor, dat inwoners van Boskoop een huisdier vinden, waarvan ze niet we-
ten of het dier ergens thuis hoort. Het betreffende dier woont misschien nog maar kort in de 
buurt of is mogelijk per ongeluk ontsnapt en weggelopen en vervolgens verdwaald en zo zijn of 
haar eigenaar kwijt geraakt. Het is dan zaak, dat dier en eigenaar weer zo spoedig mogelijk met 
elkaar herenigd worden. 
 
3.1.1 Wettelijk kader 
De gemeente is verantwoordelijk voor gevonden dieren met een vermeende eigenaar. De ge-
meente Boskoop heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten met de Dierenbescherming afde-
ling Rijnland.  
 
3.1.2 Geconstateerde hiaten 
Op grond van bovengenoemde overeenkomst moeten vinders van gevonden huisdieren aan-
gifte doen bij Dierenambulance Gouda.  
De Dierenambulance Gouda zorgt ook voor vervoer van (gewonde en dode) dieren naar de die-
renarts of een opvang. Honden en katten worden tegenwoordig weer opgevangen in het  
Dierentehuis in Gouda en overige dieren worden tijdelijk bij de dierenambulance zelf opgevan-
gen. 
 
3.1.3 Werkwijze 
Vinders van de in Boskoop gevonden huisdieren kunnen, als het dier niet gewond, ziek of dood 
is, de stichting bellen. Op afspraak komt een vrijwilliger van de stichting bij de vinder en het dier 
langs. De vinder wordt dus gevraagd het dier zolang op te vangen. 
De stichting probeert eigenaren van gevonden huisdieren op te sporen door: 

 Het gevonden dier te checken op een chip, tatoeage of ring. 

 Buurtonderzoek (navraag huis-aan-huis en verspreiden van flyers). 

 Melding bij diverse organisaties, die vermiste en gevonden dieren registreren en matchen. 

 Melding op diverse internetsites. 

 
Als de eigenaar van een dier niet direct is te vinden, brengt de stichting de vinder op de hoogte 
van diens rechten en plichten. Zo zal alsnog aangifte moeten worden gedaan bij de Dierenam-
bulance Gouda.   
 
3.1.4 Monitoring 

Als de dierenambulance de gevonden hond of kat komt ophalen of als er goede afspraken ge-
maakt zijn over de met de gemeente afgesproken procedure met betrekking tot katten, laat de 
stichting de andere organisaties hun werk doen.  
Als dat niet het geval is, bijvoorbeeld omdat het dierentehuis niet bereikbaar is, zal de stichting 
met hulp van de vinder trachten het dier te monitoren tot de eigenaar alsnog wordt gevonden of 
het dier wordt opgevangen. 
 
Honden en katten zijn in de meeste gevallen via de website van het dierentehuis te volgen. Zo-
dra daaruit valt op te maken, dat de oude eigenaar alsnog is gevonden of er een nieuwe eige-
naar voor het dier is gevonden, zal de stichting de vinder daarvan op de hoogte brengen. Hier-
mee wordt de melding afgesloten. 
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Andere dieren, die bij de dierenambulance tijdelijk worden opgevangen zijn helaas niet te vol-
gen.  
 
3.2 Gedumpte en/of verwilderde huis- en hobbydieren 
Gevonden huisdieren kunnen ook gedumpt zijn. Voor hen is een andere werkwijze nodig, om-
dat zij bijvoorbeeld verwilderd kunnen zijn. Maar ook is hierbij niet het doel om het dier met 
diens eigenaar te herenigen, maar te zorgen voor opvang en verzorging van het dier. Huis- en 
hobbydieren zijn gedomesticeerd en hebben dus verzorging nodig. 
 
3.2.1 Wettelijk kader 
Het dumpen van dieren is verboden en strafbaar. Daarnaast verliezen eigenaren van gedumpte 
en/of verwilderde huisdieren de eigendom van deze dieren. Datzelfde geldt als mensen hun 
zoekgeraakte huisdier niet (meer) proberen te vangen. Deze dieren hebben dus geen eigenaar 
meer en ontberen de nodige verzorging. Ten aanzien van deze dieren geldt de algemene, bur-
gerlijke zorgplicht. 
 
3.2.2 Verwilderde zwerfkatten 
De meest toegepaste methode bij verwilderde zwerfkatten is de zo genaamde TNR-methode. 
De kat wordt in een vangkooi gevangen, geneutraliseerd en voorzien van een eartip weer terug-
geplaatst op de vangplek. Kittens worden in gastgezinnen van het asiel opgevangen en gesoci-
aliseerd, waarna ze via het asiel aan een nieuwe eigenaar worden geholpen.  
 
Op het pad van de stichting komen de katten, die na bovenstaande procedure zijn terugge-
plaatst, maar toch resocialiseerbaar zijn. De stichting heeft veel ervaring met het resocialiseren 
van deze dieren, al opgedaan in het voormalige dierenasiel in Boskoop en daar ook grote suc-
cessen mee geboekt. Vele katten zijn zo toch gered van een onzeker leven op straat en leven 
nu fijn bij mensen in en om huis met eten, drinken en de nodige (veterinaire) zorg. Daarom zal 
de stichting deze dieren onder haar hoede nemen.  
Deze dieren worden opgevangen in gastgezinnen, die het vertrouwen in mensen weer proberen 
terug te winnen. Vervolgens wordt er een nieuw thuis voor deze dieren gezocht. 
 
3.2.3 Project ‘Kip ik help je’ 
Voor kippen is ook een speciaal project in het leven geroepen. Het is namelijk gebleken, dat 
deze groep dieren uitzonderlijk vaak bij andere organisaties buiten de boot valt. Meestal door 
gebrek aan kennis, ervaring, tijd en mogelijkheden. 
De stichting is in dit gat gedoken en heeft intussen heel wat kennis en ervaring opgedaan. Als 
er geen andere organisatie is, die deze dieren de nodige hulp kan verlenen, zal de stichting 
trachten de dieren te vangen en in gastgezinnen op te vangen tot er een nieuw baasje voor ze 
is gevonden.  
Buiten de regio zal de stichting andere organisaties verzoeken om de dieren te helpen en hen 
daar waar nodig in te ondersteunen. 
 
3.2.4 Andere dieren 

Andere dieren betreffen meestal gedumpte konijnen. Het komt voor, dat dierenambulances hun 

pogingen om deze dieren te vangen na enige tijd staken. Tamme konijnen overleven echter 

meestal niet in ‘de vrije natuur’. Daarnaast is het totaal niet transparant, wat er na opvang door 

de dierenambulance met deze dieren gebeurt. Tegenwoordig komt het voor, dat deze dieren 

worden doorvervoerd naar knaagdierenopvang het Knagertje in Den Haag, maar bij overvolle 

opvangcentra kan het nog steeds voor komen, dat de dieren in de handel terecht komen. 

Daarom vangt de stichting deze dieren zo mogelijk zelf en vangt ze vervolgens op in gastgezin-

nen tot er een nieuw baasje voor ze is gevonden. 

 
3.2.5 Opsporing 
Opsporing van eigenaren van de gedumpte dieren is geen taak van de stichting. De stichting 
meldt slechts de vondst van het gedumpte dier bij de desbetreffende gemeente. 
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3.3 Vermiste huisdieren 
Er zijn verschillende organisaties, die zich bezig houden met het registreren en matchen van 
gevonden en vermiste huisdieren. In onze regio zijn er Amivedi, de Dierencentrale en de  
Hereniging Zuid-Holland. Ook zijn er nog diverse websites waar deze dieren op vermeld kunnen 
worden. 
Toch wordt de stichting ook nog vaak gevraagd om mee te helpen zoeken. Dat doet de stichting 
door het vermiste dier te vergelijken met meldingen van gevonden dieren en oproepjes op  
Facebook te plaatsen. Verder worden de eigenaren van deze dieren voorzien van verschillende 
tips bij het vinden van hun huisdier, waaronder ook de verwijzing naar de andere organisaties. 

 
3.4 Opvang, verzorging en adoptie van huis- en hobbydieren 
Gevonden en gedumpte huis- en hobbydieren hebben opvang en verzorging nodig. Vervolgens 
is het zaak, dat deze dieren als zij niet herenigd kunnen worden met hun oude eigenaar weer 
een nieuwe, verzorgde toekomst bij een nieuwe eigenaar krijgen. 
 
3.4.1 Wettelijk kader 
Op grond van de overeenkomst tussen de gemeente Boskoop en de Dierenbescherming afde-
ling Rijnland is opvang van gevonden honden en katten met een vermeende eigenaar tegen-
woordig weer geregeld in het Dierentehuis Midden-Holland in Gouda en overige dieren worden 
tijdelijk bij de dierenambulance Gouda opgevangen.  
 
Vinders van huisdieren zijn niet verplicht het dier aan de gemeente, dan wel de organisaties 
aan wie de gemeente haar wettelijke taken heeft uitbesteed, over te dragen. Zij mogen er ook 
voor kiezen zelf voor het gevonden dier te zorgen. Wel moet er aangifte zijn gedaan om uitein-
delijk ook echt eigenaar van het dier te kunnen worden.  
 
Het herplaatsen van dieren is alleen mogelijk, als het eigendom van het betreffende dier is ver-
kregen. Na 14 dagen wordt de eigendom van bovengenoemde gevonden dieren overgedragen 
van de gemeente Boskoop naar de Dierenbescherming afdeling Rijnland. 
Gedumpte en verwilderde dieren hebben geen eigenaar en komen in eigendom van degene, 
die de dieren in bezit neemt. 
 
Ten aanzien van de opvang, verzorging en herplaatsing van honden en katten zijn er regels op-
gesteld in het Honden- en Kattenbesluit. In dit besluit zijn ook regels omtrent de administratie 
opgenomen. In het nieuwe Besluit Gezelschapsdieren zullen er ook regels met betrekking tot 
andere dieren worden opgenomen. 
 
3.4.2 Werkwijze 
De stichting heeft opvangmogelijkheden in gastgezinnen voor katten, kippen, konijnen en kleine 
knaag- en volièredieren. Hier kunnen gedumpte en verwilderde dieren worden opgevangen. In-
dien er geen plaats is in een gastgezin, zal er actief op zoek gegaan worden naar een andere 
opvang. 
 
Voor afstandsdieren zal eerst in overleg met de eigenaar gezocht worden naar opvang elders, 
verder buiten de regio. Of er wordt hulp bij herplaatsing aangeboden. 
Als dit niet mogelijk is, dan kunnen eigenaren bij de stichting afstand doen van hun dier tegen 
betaling van afstandsgeld. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de medische behande-
lingen, die het dier al dan niet heeft ondergaan. Het belang van het dier staat altijd voorop, dus 
wordt er (mits er plaats is) altijd opgenomen, ook als er geen afstandsgeld wordt betaald!  
Als er geen plaats is, wordt de eigenaar verwezen naar andere organisaties. In sommige situa-
ties kan ook actief worden meegezocht. 
 
De stichting is geen inrichting als bedoeld in het Honden- en Kattenbesluit (HKB). Er is gezien 
de vrij incidentele opvang van (honden en) katten namelijk geen sprake van bedrijfsmatige acti-
viteiten. Toch streeft de stichting er wel naar om, met het oog op het welzijn en de gezondheid 
van de dieren, zoveel mogelijk minimaal aan de HKB-eisen te voldoen. 

 Zo is de coördinator dierenopvang in het bezit van het bewijs van vakbekwaamheid. 

 Aan de (veterinaire) verzorgings- en administratievereisten uit het HKB wordt door de stich-
ting voldaan: 
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- Zieke dieren worden zo nodig alleen (geïsoleerd) gehouden en krijgen de door de die-
renarts voorgeschreven verzorging. 

- Volwassen dieren worden (zo nodig) direct tegen parasieten behandeld. 
- Honden en katten worden binnen 5 werkdagen na binnenkomst gevaccineerd en ge-

chipt en tot 7 dagen daarna apart (in quarantaine) gehouden.  

- Kittens worden in overleg met de dierenarts in de 9de en de 12de week na hun geboorte 
gevaccineerd en gechipt. 

- Konijnen worden binnen 5 werkdagen na binnenkomst gevaccineerd en totaal 14 dagen 
apart (in quarantaine) gehouden. 

- Kippen en kleine knaagdieren worden minimaal 14 dagen apart (in quarantaine) gehou-
den. 

- Katten en mannelijke konijnen worden, zodra dat mogelijk is, gecastreerd. 
- Het chipnummer wordt vermeld in het vaccinatiebewijs. 
- De coördinator bewaart de vaccinatiebewijzen en kopieën daarvan nog 3 jaar na de 

adoptie. 

 De meeste huisvestingseisen in het HKB hebben betrekking op een inrichting en niet op 
huisvesting bij gastgezinnen. Bij gastgezinnen zal sprake zijn van een huiselijke omgeving, 
zoals bij een eigenaar van een dier, waardoor kunstmatige huisvestingsvereisten niet nodig 
zijn. De gastgezinnen zullen uiteraard goed gescreend, begeleid en ondersteund worden. 

 
3.4.3 Adoptie van huis- en hobbydieren 
De stichting gebruikt diverse media om nieuwe baasjes voor de te adopteren dieren te werven, 
namelijk de eigen website, Facebook en nog een aantal andere websites, verspreiding van 
flyers en de lokale pers.  
 
De stichting heeft een heel zorgvuldige, maar daardoor ook uitgebreide adoptieprocedure. Veel 
van de te adopteren dieren hebben al een moeilijke periode achter de rug, dus wil de stichting 
haar uiterste best doen om de juiste nieuwe plek voor hen te vinden. 
Zo is er eerst een telefonische intake en vervolgens een kennismaking. Er wordt voorlichting 
gegeven over het betreffende dier en er wordt goed beoordeeld of het aangeboden nieuwe 
thuis ook goed bij het betreffende dier past. Koppeling van dieren wordt ook goed en zo lang als 
nodig is begeleid. 
Vervolgens volgt er een proefplaatsing van minimaal één maand, waarin contact wordt onder-
houden met de nieuwe eigenaar. Daarna wordt de proefperiode meestal afgesloten met een na-
zorgbezoek. Pas hierna gaat de eigendom van het dier officieel over op de nieuwe eigenaar en 
worden de chipgegevens op de nieuwe eigenaar geregistreerd. 
 
3.4.4 Permanente opvang 
Er kan bij oude en gebrekkige dieren gekozen worden voor een permanente opvangplaats in 
één van de gastgezinnen. Dit is meer uitzondering dan regel.  
 
3.5 Hulp bij herplaatsing huisdieren 
Het komt regelmatig voor, dat mensen afstand moeten of willen doen van hun huisdier. De re-
denen hiervoor zijn zeer uiteenlopend. Soms willen die mensen niet, dat hun dier in een asiel 
terecht komt. Maar het komt ook voor, dat er geen plaats is in het asiel vanwege de leeftijd van 
het dier of wachtlijsten. Soms belanden dieren daarom als zwerfdier op straat. Om dat te voor-
komen, biedt de stichting deze hulp aan eigenaren van te herplaatsen huisdieren. 
 
3.5.1 Werkwijze 

Soms kan herplaatsing nog voorkomen worden door adviezen en begeleiding van/ door de 
stichting. Zo niet, dan wordt de eigenaar van het dier verzocht een foto en beschrijving van het 
dier naar de stichting te sturen.  
De stichting zal verschillende mediamogelijkheden inzetten in de zoektocht naar nieuwe baas-
jes. Geïnteresseerden kunnen rechtstreeks met de huidige eigenaar contact opnemen, zodat zij 
zelf het meest geschikte nieuwe baasje voor hun dier kunnen uitkiezen. De stichting staat in dit 
geval ook verder buiten de adoptie. De stichting kent de dieren niet en duidelijk wordt gemaakt, 
dat de stichting ook niet aansprakelijk is bij onjuistheden of andere onvolkomenheden. 
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De stichting brengt de eigenaar van het dier ook op de hoogte van andere herplaatsingswebsi-
tes en geeft tips bij het uitzoeken van het meest geschikte nieuwe baasje. De stichting onder-
houdt zo lang als nodig is, contact met de eigenaar. 

 
3.6 Winterhulp 
Tijdens strenge winters hebben dieren, maar met name watervogels het moeilijk. Dat is de na-
tuur. Maar voor ons mensen is het een naar gezicht en moeilijk te aanvaarden. Bovendien heb-
ben we een wettelijke verplichting om dieren in nood te helpen. Daarom helpt de stichting de 
watervogels in Boskoop in die tijd een handje door ze bij te voeren. 

 
Aan de hand van een draaiboek en onder leiding van een coördinator winterhulp worden de vo-
gels bij wakken door een groep vrijwilligers bijgevoerd. De coördinator heeft hiertoe contact met 
diverse leveranciers van met name brood, graan en vis. De coördinator organiseert ook een 
groep vrijwilligers, die het brood in hapklare stukken snijdt en het ophalen en verspreiden van 
het voer. 
 
3.7 Overige hulpvragen 
Afhankelijk van de melding wordt door de coördinator meldingen bepaald welke vervolgactie 
moet worden genomen. Dit varieert van: 

 het geven van advies en voorlichting met betrekking tot allerlei dieren(welzijns)zaken; 

 het gericht verwijzen naar andere organisaties. 
 

Zo mogelijk wordt het verloop gevolgd tot de situatie is opgelost. 
  

3.7.1 Dierenleed 

Er kunnen ook meldingen binnen komen van verwaarloosde en mishandelde dieren. Dit zijn ab-

soluut kwesties van de Dierenpolitie en dan moet ook altijd verwezen worden naar telefoonnum-

mer 144. Alleen soms is het niet zo duidelijk en maken melders zich gewoon zorgen om een 

dier. In dat geval kan de medewerker zelf (al dan niet in overleg met de Dierenpolitie) even 

poolshoogte gaan nemen.
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4 Administratie 

De coördinatoren van de stichting houden een gedegen administratie bij van  

 de binnen gekomen meldingen en hulpvragen en hoe deze zijn afgehandeld; 

 de opgevangen en/of te herplaatsen dieren; 

 de materialen van de stichting en waar die zich bevinden. 
 

De meldingen worden voorzien van een nummer, waarvan de eerste 2 cijfers het jaartal betref-
fen en de volgende cijfers een oplopend volgnummer. Als de melding tot opvang leidt, wordt het 
nummer van de melding ook gebruikt voor het betreffende dier. Als de melding meerdere dieren 
betreft, dan wordt het nummer aangevuld met een letter in de volgorde van het alfabet. Deze 
nummers worden ook in de financiële administratie verwerkt, zodat de kosten per melding/dier 
te herleiden zijn. 
 
De stichting hanteert ten behoeve van de administratie verschillende formulieren, waaronder 
een vindersverklaring, een afstandsverklaring, een adoptieovereenkomst en een nazorgformu-
lier.  
Van elk opgevangen dier wordt een (digitaal) dossier gevormd met daarin onder andere boven-
genoemde formulieren, foto’s en een beschrijving, een kopie van het vaccinatiebewijs, datum 
en reden van opname, veterinaire informatie en eventuele andere bijzonderheden. 
Na adoptie wordt dit dossier nog minimaal 3 jaar bewaard. 
 
Voor de chipregistratie heeft de stichting een account bij Petlook. Er wordt ook een lijst met 
chipnummers bijgehouden van alle dieren, die via de stichting zijn geadopteerd. 
 
Verder houdt de secretaris een administratie bij van alle bestuursstukken, zoals de statuten, de 
notulen en de post. Ook houdt de secretaris een vrijwilligersbestand bij. 
 
Persoonsinformatie zal nooit zonder toestemming van de betreffende persoon aan derden wor-
den doorgegeven. 
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5 Financiën  

De stichting zal ook een nauwgezette financiële administratie bijhouden. Dit is een taak van de 
penningmeester, die hiertoe geïnformeerd moet worden door de diverse coördinatoren. De ad-
ministratie zal elk kwartaal in het bestuur worden gecontroleerd. 
 
5.1 Bankrekening 
Voor het financiële verkeer wordt gebruik gemaakt van een zakelijke bankrekening bij de  
Triodosbank en een kleine kas. De penningmeester verzorgt het digitale betalingsverkeer. Ver-
der zijn er 2 pashouders van de bankrekening, te weten de coördinator dierenopvang en de co-
ördinator ‘Kip, ik help je”. De kleine kas is in het bezit van de coördinator dierenopvang. 
 
De stichting is gestart met een spaarrekening bij de ASN-bank, waarvan het saldo door de 
werkgroepleden bij elkaar was gespaard en waarop al enige donaties waren gestort. Het saldo 
van deze spaarrekening is overgeschreven naar de rekening bij de Triodosbank en vervolgens 
is de spaarrekening bij de ASN-bank opgeheven. 
 
5.2 Kosten 
De stichting heeft in eerste instantie kosten gemaakt voor de oprichting en aanschaf van een 
aantal zaken, zoals een mobiele telefoon, een chipreader en diverse promotiematerialen als fly-
ers en visitekaartjes. Over overige middelen, als benches, mandjes, kussens, kattenbakken, 
voerbakken, speeltjes, krabmaterialen, (konijnen)hokken zijn of worden in de loop der tijd zo no-
dig aangevuld of vervangen. 
 
Met regelmaat terugkerende kosten zijn bankkosten, inschrijving bij de Kamer van Koophandel 
en hosting van de website. 
Verder zal het uitvoerende werk met name kosten met zich meebrengen voor de opvang en 
(veterinaire) verzorging van de dieren, maar ook zullen er kilometers gereden worden naar ge-
vonden huisdieren, opvangcentra, dierenartsen, nieuwe baasjes en dergelijke. 
 
Met diverse dierenwinkels en dierenartsen zijn afspraken gemaakt over gereduceerde tarieven.  

 
5.3 Inkomsten 
De stichting is genoodzaakt om donateurs, fondsen en sponsors te werven om aan de nodige 
middelen te komen, zodat de door de stichting te maken kosten voldaan kunnen worden. Maar 
ook zullen de mogelijkheden voor de organisatie van een collecte en acties, als een adoptieplan 
of inzameling van statiegeldbonnen en dergelijke bezien worden. 
Verder zullen inkomsten verworven worden uit enkele afstands- en adoptiebijdragen. 
 
5.4 Jaarrekening 
Deze wordt in samenwerking met de penningmeester (en de voorzitter) jaarlijks kosteloos opge-
steld door administratiekantoor van Kampen in Boskoop. 
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5.5 ANBI  

Met de eerste jaarrekening zal de ANBI-status worden aangevraagd. Dan kunnen schenkers 

giften aan de stichting onder voorwaarden ook aftrekken voor de inkomstenbelasting.  

Voorwaarden voor de ANBI-status:  

 de statutaire doelstelling en ook de feitelijke werkzaamheden van de stichting moeten een 
algemeen belang dienen; 

 de stichting mag geen winstoogmerk hebben (moet uit de statuten en de feitelijke werk-
zaamheden blijken);  

 anderen mogen niet over het vermogen van de stichting kunnen beschikken als ware het 
hun eigen vermogen; dit betekent onder meer dat de stichting meer dan één bestuurder 
moet hebben en dat niet één bestuurder een meerderheid in de zeggenschap heeft (hier 
geldt een uitzondering voor zo genaamde steunstichtingen);  

 uitkering van het liquidatiesaldo bij ontbinding alleen ten behoeve van het algemeen belang 
of aan andere ANBI (moet in de statuten staan).  

 

Het is niet verplicht de jaarrekening te laten onderzoeken. Een ANBI moet wel jaarlijks een 

jaarrekening indienen bij de Belastingdienst. 
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6 Publiciteit 

De stichting staat vermeld in de (digitale) gemeentegids Boskoop en de telefoongids.  
De stichting beschikt over een eigen website en Facebookpagina(‘s) en maakt verder ook ge-
bruik van diverse andere websites en verspreiding van flyers en visitekaartjes.  
 
De stichting zoekt enkele keren per jaar de lokale pers op over bijvoorbeeld de te adopteren 
dieren, de collecte, de winterhulp en eventuele andere acties. Deelname aan de jaarlijkse bra-
derie in Boskoop is ook een mogelijkheid. 
 
Tijdens de jaarlijkse collecte wordt er ook veel bekendheid gegeven aan het werk van de stich-
ting. Huis-aan-huis worden inwoners van Boskoop bewust van het bestaan van de stichting, 
waarbij desgewenst flyers kunnen worden uitgereikt. 
 
Ook wordt er met een bepaalde regelmaat een nieuwsbrief uitgebracht. Het digitale bestand 
hiervoor wordt langzamerhand uitgebreid. Via de website kunnen mensen zich hiervoor inschrij-
ven. 
 
Het eerste doel is bekendheid krijgen voor het werk van de stichting, maar ook het werven van 
nieuwe baasjes, gastgezinnen en andere vrijwilligers en donateurs en sponsors.  
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7 Samenwerkingsverbanden 

Met Dierenartspraktijk Baas in Waddinxveen en Dierenartspraktijk Boskoop zijn goede (financi-
ële) afspraken gemaakt.  
Ook met dierenwinkels en andere winkels in en om Boskoop zijn afspraken gemaakt over gere-
duceerde tarieven of andere acties, bijvoorbeeld in het kader van de winter voedering en publi-
citeit. 
 
Sns- IT in Boskoop onderhoudt onze website en Sevenwords in Alphen aan den Rijn heeft voor 
de grafische vormgeving van veel van het PR-materiaal gezorgd. Van Kampen administraties 
en kantoorservice in Boskoop verzorgt de jaarrekening van de stichting. 
Op de Stichting Fidelin kunnen we ook geregeld een beroep doen in geval van vangacties of 
financiële ondersteuning. 
 
Jaarlijks zullen zij door middel van een kerstkaart en soms een kleine attentie bedankt worden 
voor de samenwerking. Verder worden zij op de website van de stichting vermeld. 
 
Aan een lijst met asielen, andere opvangcentra en dierenhulporganisaties wordt nog gewerkt. 
Hier is incidenteel al wel contact mee. Bij Akka’s Ganzenparadijs in Drenthe en de Stichting 
Melief in Duitsland kan de stichting bijvoorbeeld altijd al terecht. 


