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1. Missie 

De stichting “Olifant adopteren” zet zich wereldwijd in voor het welzijn van olifanten in 

gevangenschap. Wij streven ernaar deze olifanten een veilige terugkeer naar hun natuurlijke 

leefomgeving te bieden. Indien dat niet meer mogelijk is zetten wij ons in om deze olifanten op te 

(laten) vangen in een omgeving waar zij met soortgenoten op een zo natuurlijk mogelijke manier 

kunnen samenleven. Dit zonder dat er sprake mag zijn van fysieke en/of mentale mishandeling. 

 

2. Strategie 

De stichting “Olifant adopteren” steunt organisaties die de opvang van olifanten mogelijk maakt. Wij 

doen dit door middel van financiële ondersteuning, fondsenwerving en promotie.  

Via onze website www.olifant-adopteren.nl en onze Facebook pagina www.facebook.com/olifant-

adopteren proberen wij een brede achterban in binnen- en buitenland te bereiken en bewust te 

maken van de bedreiging van olifanten in het wild en het leed van olifanten in gevangenschap.  

Met verschillende fondsenwervende activiteiten zamelen wij geld en goederen in die periodiek 

worden overgedragen aan door het bestuur geselecteerde organisaties die zich direct bezighouden 

met de opvang en verzorging van olifanten in een diervriendelijke omgeving, en/of het herstellen, 

verbeteren en uitbreiden van de natuurlijke leefomgeving van olifanten. 

 

3. Beleid 

De komende jaren is de belangrijkste activiteit het onderhouden en verder uitbouwen van het in 

2018 opgezette adoptieprogramma voor olifanten die in het Elephant Nature Park in de Mae Tang 

vallei in Thailand zijn opgevangen. De opbrengsten van het adoptieprogramma worden minimaal 1 

keer per jaar uitgekeerd aan de internationale stichting “Save Elephant Foundation” 

www.saveelephant.org voor de verzorging van deze olifanten.   

De stichting “Olifant adopteren” gaat in de periode 2021-2023 onderzoeken welke andere 

opvangcentra voor olifanten in Nederland en in Thailand toegevoegd kunnen worden aan ons 

adoptie- en ondersteuningsprogramma.   

 

4. Beheer 

De stichting “Olifant adopteren” heeft geen winstoogmerk. Het bestuur is onbezoldigd en voor alle 

overige activiteiten die nodig zijn om de stichting te beheren wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers. 

Door de kosten te minimaliseren zal minimaal 90% van de jaarlijkse opbrengsten jaarlijks direct 

worden uitgekeerd aan de geselecteerde organisatie(s).  

Jaarlijks zal door de penningmeester een Financieel Jaarverslag worden opgesteld met verslaglegging 

van alle kosten en baten van het afgelopen kalenderjaar. Dit Financieel Jaarverslag zal na 

goedkeuring door het Bestuur worden gepubliceerd op de website van de stichting.  

Het Bestuur komt minimaal 1 keer per jaar samen om het Beleidsplan, Jaarverslag en Financieel 

Jaarverslag te bespreken en goed te keuren. Van alle bestuursvergaderingen zal een verslag worden 

gemaakt.  

http://www.olifant-adopteren.nl/
http://www.facebook.com/olifant-adopteren
http://www.facebook.com/olifant-adopteren
http://www.saveelephant.org/


5. Bestuur 

De stichting “Olifant adopteren” heeft een Bestuur bestaande uit de volgende personen: 

Rob Notebaard - voorzitter 

Ben van Logchem – penningmeester 

Klaaske Compas – secretaris 

 

De samenstelling van het Bestuur is vastgelegd in de notariële Oprichtingsakte van de stichting en 

geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71140689. 

 

 

6. Communicatie 

De communicatie met onze donateurs en sponsoren zal zoveel mogelijk digitaal worden gedaan via 

de website, Facebook en periodieke nieuwsbrieven per e-mail. Incidenteel zullen wij een nieuwsbrief 

per post verzenden aan de donateurs die aangegeven hebben geen gebruik te kunnen of willen 

maken van digitale media.  In de communicatie zullen wij updates geven van de door de stichting 

ondersteunde organisaties en projecten, en onze plannen voor het komende jaar. Deelnemers aan 

het adoptieprogramma zullen periodiek worden geïnformeerd over het welzijn van de door hen 

geadopteerde olifant(en).  

 

 

 

Dit Beleidsplan is op 23 november2020 tijdens de Bestuursvergadering goedgekeurd door het Bestuur 

van de stichting “Olifant adopteren”. 

 


