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Oorsprong	en	geschiedenis	
	
In	november	2005	ging	Stichting	DierenLot,	toen	nog	genaamd	Stichting	Lotgenoten	van	
start	met	de	“Dierenloterij”.	Het	doel	van	de	Stichting	DierenLot	is	het	opkomen	voor	
gewonde,	mishandelde,	verwaarloosde	en	afgedankte	dieren	in	Nederland,	dit	geldt	voor	
gezelschapsdieren	en	natuurdieren.	Kijkend	naar	de	situatie	in	Nederland	zijn	er	heel	
veel	dieren	in	nood	die	hulp	en	of	opvang	nodig	hebben.	Veel	organisaties	die	zich	
daarmee	bezighouden	hebben	weinig	financiële	middelen	en	kunnen	(bijna)	nergens	
terecht	voor	financiële	ondersteuning.	De	meeste	organisaties	hebben	bovendien	grote	
moeite	om	zelf	gelden	te	werven.	Deze	organisaties	zijn	wel	regionaal	of	lokaal	bekend	
en	proberen	zo	goed	en	zo	kwaad	als	het	gaat	zoveel	en	zo	goed	mogelijk	dieren	te	
helpen.	
	
Om	dit	doel	te	verwezenlijken	worden	vele	initiatieven	en	organisaties	op	dit	terrein	
financieel	of	in	natura	ondersteund.	Tegelijkertijd	heeft	de	Stichting	DierenLot	zich	tot	
doel	gesteld	om	de	financiële	basis	van	al	die	(kleine)	organisaties	te	versterken	door	
hun	eigen	fondsenwervingscapaciteiten	te	vergroten.	
	
Eind	2005	is	na	een	lange	periode	van	voorbereiding	echt	gestart	met	het	werven	van	
donateurs.	Deze	werving	sloeg	goed	aan	zodat	al	snel	bleek	dat	DierenLot	voldoende	
draagvlak	in	de	maatschappij	zou	hebben	om	een	betekenisvolle	bijdrage	te	kunnen	
leveren	aan	organisaties	die	zich	toeleggen	op	de	opvang	en	verzorging	van	
mishandelde,	verwaarloosde	en	afgedankte	dieren	in	Nederland.	
	
In	2007	werd	een	budget	vrijgemaakt	voor	noodhulp.	Uit	dit	budget	kon	in	het	geval	van	
echte	calamiteiten	met	een	minimale	administratieve	inspanning,	een	bedrag	van	
maximaal	€	5.000	ter	beschikking	worden	gesteld	aan	organisatie	die	slachtoffer	waren	
van	brand,	storm	of	andere	niet	voorzienbare	noodsituaties.	In	principe	richt	DierenLot	
zich	niet	op	het	vormen	van	een	vermogen.	
	
Vanaf	2008	is	begonnen	met	het	ter	beschikking	stellen	van	vervoermiddelen,	voor	
kleinschalig	diervervoer.	Met	DierenLot	als	nieuwe	speler	in	de	wereld	van	de	
Dierenambulances	is	die	wereld	behoorlijk	veranderd.	Niet	alleen	is	er	een	enorme	
kwaliteitsverbetering	bewerkstelligd,	maar	er	is	ook	een	enorme	efficiencyslag	gemaakt	
door	het	inzetten	van	voertuigen	die	passen	bij	het	soort	diervervoer	wat	er	mee	
gebeurd.	Het	inzetten	van	bijvoorbeeld	kleinere	en	meer	handzame	bestelauto’s	is	een	
trendbreuk	met	wat	gebruikelijk	was	en	leidde	mede	tot	een	revolutie	in	het	denken	
over	Dierenambulances.		
	
Het	inzetten	van	voertuigen	en	de	groei	van	beneficianten	(begunstigden)	gaf	ook	de	
mogelijkheid	om	met	hen	kennis	te	delen	en	de	inzet	van	vrijwilligers	te	belonen.	De	
Landelijke	Dagen	Dierenhulpverlening,	inmiddels	uitgegroeid	tot	evenementen	met	
1000+	hulpverleners,	hebben	tot	doel	het	versterken	van	de	onderlinge	band,	het	
vergroten	van	de	kennis	en	vooral	het	uitwisselen	van	kennis	tussen	beneficianten.		
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De	landelijke	dagen	hebben	zo	ook	hun	bijdrage	geleverd	aan	de	oprichting	van	de	
Nederlandse	Federatie	van	Onafhankelijke	Dierenopvangen,	het	Nationale	Keurmerk	
Dierenambulances,	gezamenlijke	overleggen	van	vrijwilligers	voor	het	redden	van	
Zeehonden,	overleggen	van	de	Vogelopvangen	in	Nederland	enz.	enz.	
	
Inmiddels	is	DierenLot	een	grote	speler	geworden	in	het	veld	van	Dierenwelzijn	in	
Nederland,	met	de	ondersteuning	van	meer	dan	300	lokale	en	regionale	
dierenwelzijnsorganisaties	in	de	afgelopen	jaren.	De	aanpak	en	de	realiteitszin	van	
DierenLot	zijn	effectief	gebleken	in	het	realiseren	en	onderhouden	van	een	fijnmazig	
netwerk	van	dierenwelzijnsorganisaties	in	Nederland,	zoals	opvangen	en	
vervoersorganisaties.	
	
In	de	laatste	jaren	ontstaat	ook	steeds	meer	het	besef	dat	de	fijnmazigheid	niet	alleen	
een	positieve	functie	heeft	voor	het	welzijn	van	dieren,	maar	ook	voor	veel	mensen	die	
actief	betrokken	zijn	of	worden	bij	de	werkzaamheden	van	de	lokale	
dierenwelzijnsorganisaties	en	die	soms	door	deze	activiteiten	een	functie	in	de	
maatschappij	hebben	of	krijgen	die	zij	zonder	dit	noodzakelijke	werk	nooit	bereikt	
zouden	hebben.	
	
	
Noodzakelijk	fijnmazig	netwerk	van	diervervoer	en	opvangorganisaties	
DierenLot	is	groot	voorstander	van	een	fijnmazig	netwerk	van	dierenopvang	en	
vervoersorganisaties	en	erkenning	van	de	inspanningen	van	vele	vrijwilligers.	Het	
spreekt	voor	zich	dat	in	het	belang	van	dieren	en	eigenaren	een	(gewond)	dier	zo	min	
mogelijk	vervoerd	wordt,	zo	dicht	mogelijk	bij	de	vindplaats	en	zo	goed	mogelijk	wordt	
opgevangen.	Fijnmazig	is	echter	ook	belangrijk	voor	de	sociale	cohesie.	Bij	
dierenopvangen	en	diervervoerders	ontstaan	immers	kansen	voor	
werkervaringsplekken,	vrijwilligers	en	mensen	die	vanuit	sociaal	oogpunt	een	activiteit	
zoeken.	Vrijwilligers	kunnen	vaak	beperkt	reizen	waardoor	opvang	en	vrijwilliger	dus	
wederzijds	gebaat	bij	een	kleine	afstand	tussen	woonplaats	en	opvang	zijn.	
	
Helaas	is	het	zo	dat	lokale	organisaties	soms	vergeten	of	genegeerd	worden	door	hun	
eigen	gemeente.	Soms	omdat	gemeenten	Dierenwelzijn	niet	als	hun	taak	zien	of	voor	een	
dubbeltje	op	de	eerste	rang	willen	zitten,	deels	omdat	de	lokale	organisatie	niet	
voldoende	zelf	contact	onderhoudt	met	de	gemeente.	De	lokale	opvang	is	vaak	vooral	
bezig	met	het	redden	en	verzorgen	van	dieren	en	vergeet	dat	anderen	daar	veel	minder	
mee	bezig	zijn.		
	
Soms	worden	de	verhoudingen	tussen	gemeenten	en	lokale	organisaties	verstoord	door	
landelijk	opererende	organisaties	die	proberen	om	ook	het	gemeentelijk	beleid	inzake	
dierenwelzijn	te	dicteren,	vaak	ten	koste	van	de	bestaande	lokale	organisaties.	
DierenLot	is	ervan	overtuigd	dat	het	dierenwelzijn	in	Nederland	het	meest	gebaat	is	met	
een	fijnmazig	netwerk	van	lokale	opvang	en	vervoer	organisaties.	Deze	organisaties	
dienen	te	worden	ondersteund	in	de	kwaliteit	van	hun	werk,	hun	kennisontwikkeling,	
hun	financiën,	zelfredzaamheid	en	de	versterking	van	hun	lokale	wortels.	Immers	ook	
vrijwilligers	en	donateurs	opereren	(liefst)	lokaal.		



	

RvT okt 2021 Pagina 5 v14-10-2021	 5	

	
Daarbij	komt	dan	ook	nog	dat	lokale	dierenwelzijnsorganisaties	vaak	ruimte	geven	om	
werkervaring	op	te	doen	of	in	anderszins	nuttige	dag	bezigheden	voorzien.	Dit	terwijl	
daarmee	de	dieren	geholpen	worden	en	de	kosten	relatief	laag	gehouden	kunnen	
worden.	Lokaal	georganiseerd	zijn	er	derhalve	veel	meer	opbrengsten	voor	de	
maatschappij	dan	centraal	gereguleerd.	Elke	tussenstap	vraagt	meer	organisatie	en	
brengt	meer	kosten	met	zich	mee.	Om	het	belang	van	dier	én	mens	onder	de	aandacht	te	
brengen	heeft	DierenLot	alle	organisaties	voorzien	van	een	lijst	met	hoofdpunten	ter	
ondersteuning	in	hun	gesprekken	met	lokale	overheden.	
	
	
Voorlichting	en	bewustwording	
In	Nederland	worden	nog	steeds	veel	meer	dieren	mishandeld,	verwaarloosd	of	in	de	
steek	gelaten	dan	algemeen	wordt	gedacht.		Door	de	voorlichtingscampagne	van	
DierenLot	opgevolgd	door	het	uitbrengen	van	voorlichtingsboekjes	zoals	de	honden	en	
kattenweetjes,	#Samenvoordieren	en	dieren	EHBO	probeert	DierenLot	ervoor	te	zorgen	
dat	het	aantal	dieren	dat	gewond	raakt	of	verwaarloosd	wordt	verminderd.	Immers	een	
bewuste	keuze	voor	een	huisdier	voorkomt	dat	het	dier	in	korte	tijd	weer	wordt	
afgedankt	of	erger.	Handvat	voor	de	monitoring	van	dit	onderdeel	vormt	het	onderzoek	
van	het	ministerie	van	VenJ	“Feiten	en	Cijfers	Gezelschapsdierenbranche”	waarin	onder	
meer	het	aantal	opgevangen	dieren	in	de	asielen	is	vastgelegd.	Het	onderzoek	vindt	
periodiek	plaats	door	de	HAS	Den	Bosch	i.s.m.	de	faculteit	diergeneeskunde	te	Utrecht.	
Ook	het	rapport	“hoe	lopen	de	hazen”	gaat	in	op	de	stand	van	zaken	op	het	gebied	van	
dierenwelzijn	in	Nederland.	DierenLot	was	tot	dusver	niet	bij	de	totstandkoming	
hiervan	betrokken.		Ook	de Pet Monitor die i.s.m. de huisdiersector is vastgesteld biedt 
inzichten in dataverzameling  over de aankoop van dieren, het dumpen en afstand doen van 
huisdieren, inclusief de motivaties van eigenaren om dieren weg te doen. Zie: Pet	Monitor	
2021:	De	gezelschapsdierensector	in	2030	(aereshogeschool.nl).		
	
Nog	steeds	is	het	zo	dat	niet	alle	gemeenten	binnen	Dierenwelzijn	hun	gemeentelijke	rol	
zien,	laat	staan	hun	financiële	rol.	De	meeste	mensen	staan	hier	niet	bij	stil.	Vaak	lijkt	het	
op	papier	geregeld	maar	werkt	het	in	praktijk,	onder	meer	door	de	geografische	afstand,	
in	het	geheel	niet.	De	lokale	dierenorganisaties	die	beneficiant	zijn	van	DierenLot	
besteden	zelf	ca	45	mln.	aan	dierenwelzijn.	Ze	hebben	ca	10.000	vrijwilligers	en	
gemiddeld	35	collectanten.	Daarnaast	zijn	er	nog	organisaties	die	geen	beneficiant	zijn	
en	ook	geen	onderdeel	van	de	Dierenbescherming.	Een	gedeelte	van	de	organisaties	
krijgt	een	bijdrage	van	de	gemeente,	voor	een	deel	loopt	dit	via	de	Dierenbescherming	
en	een	deel	moet	alles	op	eigen	kracht	doen.	Het	streven	van	DierenLot	is	dat	de	
gemeenten	rechtstreekse	(financiële)	relaties	aangaan	en	onderhouden	met	de	eigen	
gemeentelijke	dierenwelzijnsorganisaties.	Alhoewel	dit	soms	iets	meer	werk	lijkt	(of	
zelfs	in	aanvang	is)	past	dit	volledig	in	het	als	gemeente	verantwoordelijkheid	nemen	
voor	gemeentelijke	taken	op	het	gebied	van	dierenwelzijn.	Om	dit	te	bewerkstelligen	is	
het	van	belang	dat	de	kiezers	en	(potentiële)	raadsleden	ook	weten	hoe	het	veld	in	
elkaar	zit.	Tegelijkertijd	probeert	DierenLot	lokale	organisaties	te	helpen	met	de	
invulling	van	hun	rol	naar	de	gemeente	en	politiek.	DierenLot	maakt	het	mogelijk	om	
landelijk	de	belangen	van	lokale	organisaties	zichtbaar	te	maken.		
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Last	but	not	least	zal	DierenLot	de	verschillende	overheden	gaan	aanspreken	op	hun	
wettelijke	en	morele	verantwoordelijkheden.	Het	is	op	dit	moment	niet	bekend	hoeveel	
gemeenten	structureel	rechtstreekse	relaties	onderhouden	en	met	welke	bedragen.	In	
de	komende	jaren	zal	DierenLot	dit	gaan	monitoren	om	dit	in	kaart	te	brengen	en	te	zien	
hoe	de	inspanningen	van	DierenLot	uitwerken.		
	
Lokale	organisaties	werken	veel	met	vrijwilligers	en	mensen	die	wellicht	(in	het	geheel)	
niet	aan	het	arbeidsproces	kunnen	deelnemen.	Lokale	opvangen	en	ambulances	hebben	
daardoor	ook	een	sociale	functie.	Het	creëert	een	geweldige	mogelijkheid	om	lokaal	
dierenwelzijn	en	sociaal	welzijn	hand	in	hand	te	laten	gaan.	Voor	een	gemeente	is	dit	
eigenlijk	een	ideale	situatie.	Deze	bijdrage	aan	de	maatschappij	wordt	vaak	over	het	
hoofd	gezien,	zelfs	door	lokale	organisaties	zelf	die	het	meestal	als	de	gewoonste	zaak	
van	de	wereld	beschouwen.	DierenLot	probeert	de	bewustwording	omtrent	en	de	
uitbreiding	van	deze	gewenste	combinaties	te	vergroten.	
	
Inmiddels	staan	de	kleine	organisaties	steeds	beter	op	het	netvlies	van	de	Ministeries	
van	Justitie	en	Landbouw.	Zij	vertegenwoordigen	het	grootste	gedeelte	van	
Dierenopvang	en	Vervoer	in	Nederland	(ca	70%)	De	campagnes	van	DierenLot	
benadrukken	het	belang	van	de	lokale	organisaties	en	het	werk	wat	zij	doen	met	onze	
ondersteuning.	Al	dan	niet	met	behulp	van	de	bemiddeling	van	DierenLot	worden	
Dierenorganisaties	meer	en	meer	gezien	door	het	ministerie	van	LNV.	Zij	hebben	
immers	onmiskenbare	kennis	en	ervaring	op	dit	gebied.	
	
In	het	geval	van	natuurdieren	is	het	ingewikkelder.	Vergoedingen	hiervoor	zijn	vaak	niet	
beschikbaar.	Als	een	Dierenambulance	ter	plaatse	komt	moet	deze	vanuit	de	ethiek	en	
de	Wet	een	gewond	dier	helpen,	tegelijkertijd	mag	een	natuurdier	wettelijk	niet	
geholpen	worden	door	de	ambulance	medewerkers.	DierenLot	spant	zich	in	om	ook	in	
dit	kader	meer	begrip,	mogelijkheden	en	financiën	beschikbaar	te	krijgen	zodat	ook	
natuurdieren	gewoon	geholpen	kunnen	worden.	In	principe	door	de	eerst	aanwezige	
hulporganisatie.		
	
Regelmatig	blijkt	dat	de	144	hulplijn	niet	de	(goede)	dierenambulance	bereikt.	Of	dat	de	
geregistreerde	ambulance	niet	rijdt.	DierenLot	vult	de	bestaande	lijst	regelmatig	aan	
met	de	ons	bekende	onafhankelijke	ambulances.	DierenLot	bewaakt	dit	proces	en	zal	op	
regelmatige	basis	met	de	organisatie	achter	144	contact	zoeken.	
	
DierenLot	is	inmiddels	ruimschoots	de	grootste	Dierenwelzijnsorganisatie,	gemeten	in	
donateurs	en	achterban	op	de	social	media.	Adel	verplicht,	zodat	voor	continue	aandacht	
voor	het	bewustwordings-	en	voorlichtingstraject	naar	publiek	en	gemeenten	ook	de	
functie	van	lobby	dierenwelzijn	wordt	ingevuld.	
	
Om	ontwikkelingen	in	de	bovenstaande	situaties	en	daarmee	de	invloed	van	de	
activiteiten	op	dit	gebied	van	DierenLot	in	kaart	te	brengen	en	te	kunnen	monitoren	zal	
DierenLot	de	beneficianten	op	deze	punten	jaarlijks	bevragen.		
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Het	uiteindelijke	doel	is	dat	de	gemeenten	altijd	rechtstreeks	in	zee	gaan	met	hun	eigen	
lokale	organisatie,	dan	wel	de	dichtstbijzijnde	en	daarvoor	ook	voldoende	budget	ter	
beschikking	stellen.	Het	gaat	immers	om	dieren	uit	hun	gemeentelijk	gebied,	hun	eigen	
inwoners	en	vrijwilligers	uit	de	gemeente	zelf.	
	
Bewustwording	bij	het	Nederlandse	publiek,	overheid	en	politiek		
DierenLot	heeft	voor	het	publiek,	beneficianten	en	lokale	en	regionale	instanties	een	
Dierenwelzijnsloket	geopend	waar	men	met	vragen	over	dierenwelzijn	terecht	kan.	
Daarnaast	is	DierenLot	voornemens	een	landelijke	dierenwelzijnsmonitor	te	
ontwikkelen,	die	op	basis	van	objectieve	parameters	de	impact	van	haar	werk	en	de	
ontwikkeling	van	het	welzijn	van	huis-	en	natuurdieren	weergeeft.	Zo	wordt	
bijvoorbeeld	onderzocht	waarom	dieren	in	dierenopvangcentra	belanden	en	wordt	
daarbij	het	aantal	gevallen	van	dierenmishandeling	in	kaart	gebracht.		
	
Daarmee	neemt	DierenLot	een	waardevolle	positie	in	als	het	gaat	om	praktisch	meten	en	
het	delen	van	kennis	op	het	gebied	van	dierenwelzijn.	DierenLot	neemt	op	het	gebied	
van	beleidsbeïnvloeding	heldere	standpunten	in	als	het	gaat	om	verantwoord	
huisdierbezit	en	de	noodzaak	van	een	fijnmazig	netwerk	van	
dierennoodhulporganisaties,	maar	komt	bijvoorbeeld	ook	op	voor	de	sociale	aspecten	
van	vrijwilligerswerk.	DierenLot	zorgt	voor	voorlichting	via	diverse	kanalen,	waaronder	
het	bijwonen	c.q.	organiseren	van	diverse	evenementen,	waarbij	het	publiek	bewust	
wordt	gemaakt	van	de	verantwoordelijkheden	die	uit	de	aanschaf	en	de	verzorging	van	
een	huisdier	voortvloeien.		
	
DierenLot	gaat	waar	mogelijk	en	wenselijk	samenwerkingen	aan	met	organisaties	die	
bijdragen	aan	het	behalen	van	haar	doelstellingen.	Zo	is	DierenLot	vertegenwoordigd	in	
het	bestuur	van	de	Dierencoalitie,	waarin	15	dierenbeschermingsorganisaties	zich	sterk	
maken	voor	politieke	belangenbehartiging	op	het	gebied	van	dierenwelzijn	issues.			
	
Door	meerdere	keren	in	het	jaar	een	landelijke	bijeenkomst	dierenhulpverlening	te	
organiseren,	draagt	DierenLot	direct	bij	tot	het	verhogen	van	het	kennis-	en	
kwaliteitsniveau	van	haar	beneficianten.	Er	worden	daarnaast	regelmatig	workshops	en	
trainingen	georganiseerd	voor	beneficianten	die	bijdragen	aan	de	zelfredzaamheid	van	
deze	organisaties.			
	
Om	het	werk	van	DierenLot	te	kunnen	blijven	doen	is	draagvlak	nodig.	Dat	wordt	
voornamelijk	gevormd	door	onze	donateurs,	maar	ook	door	onze	volgers	op	de	social	
media.	Draagvlak	is	enerzijds	belangrijk	om	aan	te	kunnen	geven	wat	er	in	Nederland	
allemaal	gebeurt	op	het	gebied	van	dierenhulp.	Ook	naar	beleidsmakers	is	het	draagvlak	
belangrijk	om	ervoor	te	zorgen	dat	al	die	kleine	lokale	organisaties	zoveel	mogelijk	
ongehinderd	hun	werk	kunnen	doen.	Een	grote	‘achterban’	via	de	social	media	helpt	om	
gehoord	te	worden	en	om	sneller	bij	eventuele	problemen	te	kunnen	helpen.		
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DierenLot	maakt	daarvoor	gebruik	van	Social	Media	als	Facebook,	LinkedIn,	Instagram,	
en	YouTube	om	de	doelstellingen	van	DierenLot	uit	te	dragen,	ondersteuning	te	krijgen	
en	de	publieke	opinie	te	beïnvloeden.	Vanuit	het	oogpunt	bewustwording	en	
voorlichting	blijkt	met	name	ook	Facebook	heel	nuttig	te	zijn.		
Anderzijds	zijn	al	deze	contacten	zeer	belangrijk	voor	het	organiseren	van	(financiële)	
hulp	indien	er	noodsituaties	ontstaan.		
	
Veel	meer	dieren	dan	algemeen	wordt	aangenomen	lijden	een	slecht	bestaan.	Het	is	
belangrijk	dat	men	zich	bewust	is	van	dit	fenomeen.	Dat	men	weet	dat	het	voorkomt	en	
wat	eraan	gedaan	wordt	en	moet	worden.	DierenLot	treedt	hiervoor	steeds	meer	naar	
buiten.	In	de	media	wordt	met	name	hulp	gevraagd	voor	de	lokale	organisaties.	Voor	
diegene	die	dat	niet	kan	of	wil	is	indirecte	ondersteuning	via	DierenLot	mogelijk.	DRTV	
is	het	belangrijkste	kanaal	voor	bewustwording	op	dit	moment.		
	
Door	de	opgebouwde	expertise	wordt	de	boodschap	steeds	gerichter	ingezet.	Zendtijd	is	
een	belangrijke	kostenpost.	Het	is	dus	belangrijk	de	meest	effectieve	zenders	en	
programma’s	te	kiezen,	met	het	hoogst	mogelijke	bereik	in	de	doelgroep,	tegen	zo	laag	
mogelijke	kosten.		
	
De	digitale	aanwezigheid	langs	de	snelweg	is	vooral	ondersteunend	bedoeld	voor	lokale	
organisaties	en	ter	bewustwording	van	het	grote	publiek.	
	
DierenLot	is	op	de	social	media	ruimschoots	actief	en	volgt	dagelijks	wat	over	ons	
gecommuniceerd	wordt.	Om	in	contact	te	blijven	met	donateurs	en	beneficianten	en	
voor	het	uitdragen	van	onze	doelstelling	zijn	de	social	media	een	belangrijk	middel.	
DierenLot	is	in	de	benchmark	met	andere	Dierendoelen	inmiddels	de	leidende	
organisatie	met	medio	2021	ca.	400.000	volgers	en	likes.	Dit	is	belangrijk	omdat	de	
omvang	van	de	achterban	van	DierenLot	ook	bepaalt	hoe	serieus	onze	stichting	
genomen	wordt	in	de	politiek	en	op	de	Ministeries	in	Den	Haag.		
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Verandertheorie	
Ten	aanzien	van	de	ambities	en	het	hoe	en	waarom	van	de	werkwijze	van	de	stichting	is	
eind	2018	een	strategisch	plan	geschreven	met	de	(verander)theorie	waarin	is	
beschreven	hoe	wij	denken	dat	wij	een	verschil	kunnen	maken	en	waarvan	u	de	
samenvatting	hieronder	aantreft.	

	
	

	
	
	
	
	

Voorkomen van onnodig lijden van gezelschaps- en natuurdieren (in NL)  

Een wereld zonder dierenleed Visie

Missie

Outcomes

Actoren

Onze Outputs

Lokale en regionale 
dierenorganisaties I
• Vormen een fijnmazig 

netwerk

• Werken op behoorlijk 
kwaliteitsniveau

• Bezitten en vergroten  
kennis en kunde

• Gebruiken goede  

middelen, (o.a. 
ambulances)

• Hebben goede 
(werk)relaties met  
overheden

Nederlandse publiek II
• Heeft meer kennis over 

dierenwelzijn en –leed en 
de oorzaken daarvan

• Werkt aan het welzijn van 
dieren en gaat dierenleed 

tegen

Politiek III
• Neemt 

verantwoordelijkheid 
voor beperken van 

dierenleed
• Stelt kaders

• Gaat dialoog aan met 
relevante stakeholders

Overheid IV
• Ondersteunt 

lokale/regionale 
dierenorganisaties

• Stelt genoeg middelen 
ter beschikking

• Neemt aandeel in 
publieksvoorlichting

• Hebben goede 

(werk)relaties met  
dierenorganisaties

Kenniscentra, wetenschap 
V
• Leveren kennis en 

onderzoek

• Ondersteunen 
beleidsontwikkeling

• Monitoren effectiviteit 
van beleid en praktijk

Lokale en regionale 

dierenorganisaties 
helpen dieren

Nederlandse publiek gaat 

bewust(er) om met (aanschaf 
en verzorging van) dieren en 
komt zo nodig in actie tegen 

dierenleed

Politiek werkt aan het 

voorkomen en 
verminderen van 
dierenleed

Overheden werken direct 

aan voorkomen van 
dierenleed en 
ondersteunen lokale 

organisaties

Kenniscentra en 

wetenschap dragen bij aan 
kennisvergroting  bij 
stakeholders, beter beleid 

en effectieve praktijk

Financiële bijdragen

Kennisdeling

Ambulances

Materialen

Diervoer

Vakblad Dierenwelzijn

Landelijke dagen 

dierenwelzijn

Erkenning DierenLot-

beneficianten

Ondersteunen NKD

Dierenhulpverlener van het 

jaar

Publiekstijdschrift  

(#samenvoordieren)

Socialmedia (facebook, insta 

etc)

Vakblad dierenwelzijn

Gesprekken en informatie

Landelijk congres 

Dierenwelzijn

Verkiezing diervriendelijke 

gemeente 

Vakblad dierenwelzijn

Faciliteren organisaties met 

info en documenten

Landelijke dagen dierenwelzijn

Verkiezing diervriendelijke 

gemeente 

Ondersteuning ST vrienden VU

Ondersteuning LED

Ondersteuning vakgroep 

Shelter Medicine

Faciliteren cursussen en 

kennisdeling

Landelijke dagen dierenwelzijn

Preventie
NL bevolking voorlichten en mobiliseren om 
dierenleed tegen te gaan via educatie en 
awareness campagnes

Opvang
Via fijnmazig netwerk van lokale dierhulp 
organisatie bieden opvang en zorg voor dieren

Lobby
Zorgen voor goede omstandigheden voor 
gezelschaps- en natuurdieren, een adequaat 
wettelijk kader voor veilig, verzorgd en
comfortabel leven van dieren

Strategieën

Samenwerking met diverse partners om dierenleed te voorkomen en aan te pakken Overall strategie

Er is dierenleed in NL door onwetendheid, ontoereikende wetgeving en onvoldoende capaciteit voor goede opvang en zorg van dieren Maatschappelijk 
vraagstuk
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Uitkeringen	
	
Veel	Dieren(ambulance)organisaties	hebben	moeite	om	het	hoofd	boven	water	te	
houden.	Vaak	wordt	er	met	weinig	middelen	zoveel	mogelijk	gedaan	voor	de	dieren.	
Soms	wordt	de	hulp	aan	de	dieren	zelfs	nog	gesteld	boven	het	eigen	welzijn.	Uit	de	vele	
aanvragen	voor	ondersteuning	bleek	dat	met	name	het	vervoer	veel	(financiële)	
aandacht	vroeg.	Door	het	gebrek	aan	financiële	armslag	komen	het	vervoer,	de	
vervoermiddelen	en	soms	zelfs	de	veiligheid	van	de	vervoerders	in	het	gedrang.		
	
De	(huidige)	houding	van	veel	lokale	overheden	inzake	de	vergoeding	voor	de	wettelijke	
taken	inzake	het	ophalen/opvangen	van	loslopende	of	dode	dieren	is	vaak	een	factor	die	
de	continuïteit	van	de	organisaties	op	het	spel	zet.	Ook	zijn	er	partijen,	die	onder	het	
mom	van	hulp	aan	de	lokale	overheden	uitgewerkte	contracten	voorleggen	met	een	
lagere	prijs	dan	nu	betaald	wordt.	Alhoewel	gemeenten	verplicht	zijn	een	vergoeding	te	
betalen	voor	het	ophalen	van	dieren	zijn	deze	gretig	op	het	betalen	van	een	lagere	
vergoeding	en	willen	ze	ontzorgd	worden.	Echter	is	er	vaak	geen	andere	dan	de	al	
bestaande	organisatie	actief	in	de	regio	en	de	“hulpvaardige	organisatie”	van	buiten	
heeft	geen	vervoer	in	de	regio	waardoor	zij	weer	onder	aanbesteden.	De	bestaande	
organisatie	wordt	zodoende	gedwongen	om	een	nog	lagere	vergoeding	te	accepteren.	Zij	
wordt	moreel	gedwongen,	omdat	zij	de	dieren	die	geholpen	moeten	worden	niet	aan	
hun	lot	willen	overlaten	terwijl	dit	vanuit	economisch	oogpunt	bijna	een	onmogelijke	
opgave	aan	het	worden	is.	Gevonden	dieren	worden	volgens	de	wet	beschouwd	als	
gevonden	voorwerpen.	Veel	gemeenten	zien	de	wettelijke	zorgtaak	helemaal	niet	of	zien	
de	dieren	slechts	als	kostenpost.	Het	is	aan	de	lokale	organisaties	om	de	gemeenten	
duidelijk	te	maken	dat	kiezen	voor	een	centrale	oplossing	slechts	een	tijdelijke	of	
schijnoplossing	is.	De	gemeentelijke	verantwoordelijkheid	ligt	binnen	de	gemeente,	het	
is	om	veel	redenen	verstandig	om	met	de	organisaties	in	de	gemeente	in	zee	te	gaan.	
	
Afhankelijk	van	de	aard	van	de	aanvraag	wordt	zoveel	mogelijk	gezocht	naar	de	eigen	
wervingscapaciteit	van	organisaties.	Vaak	worden	aanvragen	voor	50%	gehonoreerd,	
met	het	advies	om	een	actie	op	te	zetten	met	de	Donatieverdubbelaar	of	de	kledingactie	
ter	hand	te	nemen.	Hierdoor	leren	organisatie	ook	hun	eigen	activiteiten	te	ontwikkelen	
zodat	ze	op	termijn	minder	afhankelijk	zijn	van	anderen	en	met	hun	eigen	
mogelijkheden	veel	problemen	zelf	kunnen	oplossen.	Dit	maakt	de	sector	sterker	en	
minder	afhankelijk	van	incidentele	giften.	Het	leidt	er	ook	toe	dat	deze	‘ontwikkelde’	
organisaties	minder	een	beroep	zullen	doen	op	de	financiële	mogelijkheden	van	
DierenLot	of	andere	Fondsen.	
	
	
Dierenwelzijnsorganisaties	in	Nederland	
Het	veld	van	Dierenwelzijn	is	constant	in	beweging.	Omdat	de	Dierenbescherming	
gecentraliseerd	is,	is	er	één	grote	organisatie	ontstaan	die	een	zakelijk	belang	heeft	in	de	
“markt”	van	dierenwelzijn	en	die	ca	30%	van	de	Dierenwelzijnssector	(i.c.	
gezelschapsdieren)	beslaat.	Alle	vogel	en	wildopvangen	in	Nederland	zijn	onafhankelijk.	
Samenwerking	met	de	DB	op	landelijk	niveau	wordt	door	hen	afgehouden	en	is	
moeizaam	zo	niet	onmogelijk.		
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Op	lokaal	niveau	gaat	samenwerking	tussen	de	mensen	in	de	praktijk	op	veel	plaatsen	
vaak	beter,	zij	moeten	immers	ook	direct	en	hands	on	het	welzijn	van	het	dier	
waarborgen.	
	
Verreweg	het	grootste	deel	van	de	opvang	en	het	vervoer	van	dieren	(>70%)	vindt	
echter	plaats	door	onafhankelijke	lokale	organisaties.	Deze	onafhankelijkheid	blijft	
onzes	inziens	noodzakelijk	voor	de	instandhouding	van	een	fijnmazig	netwerk	van	
vervoer	en	opvang	ten	gunste	van	dieren	in	nood.	Samen	met	andere	dierfondsen	maakt	
DierenLot	zich	zorgen	over	het	voortbestaan	van	lokale	initiatieven,	hier	is	immers	veel	
in	geïnvesteerd,	door	fondsen,	vrijwilligers	en	donateurs.	Behalve	een	rol	op	het	gebied	
van	dierenwelzijn	vervullen	de	lokale	opvangen	ook	een	belangrijke	rol	voor	de	sociale	
cohesie	in	hun	omgeving.		
	
DierenLot	zal	meer	en	meer	de	lokale	organisaties	in	hun	contacten	naar	hun	eigen	
gemeenten	toe	ondersteuning	bieden	met	kennis	en	informatie.	DierenLot	is	echter	geen	
belanghebbende	partij.	DierenLot	heeft	immers	geen	opvangfaciliteiten	en	verricht	geen	
vervoer.	De	noodzaak	voor	deze	ondersteuning	wordt	steeds	groter	zodat	Dierenlot	de	
komende	jaren	verder	in	deze	vorm	van	ondersteuning	zal	moeten	investeren.	
	
	
Evenementen	
Een	van	de	belangrijkste	aandachtspunten	voor	een	charitatieve	instelling	is	het	contact	
met	de	donateurs.	Dit	is	ook	de	reden	dat	een	evenemententeam	is	ingesteld	waarmee	
verschillende	evenementen	worden	bezocht.	Enerzijds	om	contact	te	leggen	met	
(potentiële)	donateurs,	zoals	bij	het	Animal	Event,	de	50	plus	beurs,	Libelle-week	enz.	
anderzijds	het	contact	met	(potentiële)	beneficianten	te	vergroten	door	aanwezig	te	zijn	
op	open	dagen	en	andere	dierenevenementen.	De	bezoeken	leveren	veel	kennis	en	
ervaring	op.	Ook	wordt	duidelijk	waar	onze	aanwezigheid	wel	of	juist	geen	zin	heeft.	
Begin	2022	wordt	de	nieuwe	agenda	voor	het	evenementen	team	vastgesteld.	In	de	
coronajaren	hebben	er	geen	evenementen	plaatsgevonden,	maar	vanaf	eind	2021	gaan	
we	er	weer	vol	tegenaan.	
	
	
Capacitybuilding	
Hiermee	bedoelen	wij	het	vergroten	van	de	zelfredzaamheid	van	lokale	organisaties	
door	het	vergroten	van	kennis,	kunde	en	vaardigheden.	Dit	om	op	langere	termijn	het	
voortbestaan	van	het	lokale	initiatief	te	zekeren	en	zo	mogelijk	kwalitatief	te	verbeteren.	
Dit	geldt	voor	het	financiële	gedeelte	maar	ook	voor	de	inrichting	van	de	organisatie,	de	
vrijwilligers,	de	aanwezige	kennis	omtrent	dierenwelzijn	en	de	mogelijkheden	van	het	
lokale	initiatief.		
	
Een	van	de	meest	duurzame	bijdragen	aan	of	investering	in	de	charitatieve	sector	is	die	
sector	te	leren	voor	zichzelf	te	zorgen.	Dit	wordt	gerealiseerd	door	mensen	te	(laten)	
trainen	en	te	stimuleren	om	passief	en	actief	kennis	te	vergaren	en	te	delen	op	het	
gebied	van	Fondsenwerving.	Beneficianten	worden	zoveel	mogelijk	gestimuleerd	het	
vak	Fondsenwerving	te	leren.		
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Landelijke	Bijeenkomst	Dierenhulpverlening	(LBDH)	
Als	belangrijke	bron	van	informatie	wordt	vaak	vergeten	dat	collega’s	dezelfde	
problemen	tegen	komen	en	er	oplossingen	voor	bedenken.		In	de	Dierenwereld	vond	er	
geen	tot	zeer	beperkte	informatie-uitwisseling	plaats.	DierenLot	organiseert	speciaal	
voor	haar	beneficianten	tweemaal	per	jaar	een	bijeenkomst	waarin	(spontane)	
uitwisseling	van	kennis	tussen	collega-organisaties	wordt	gestimuleerd.	De	
bijeenkomsten	met	1100+	bezoekers	voorzien	daarbij	ook	duidelijk	in	een	behoefte.	Op	
de	bijeenkomsten	wordt	behalve	inhoudelijke	kennis	over	het	omgaan	met	dieren	ook	
kennis	over	het	werven	van	middelen	uitgedragen	en	gedeeld.	Deze	bijeenkomsten	
worden	gratis	aangeboden.	Het	ligt	in	de	lijn	der	verwachting	dat	deze	evenementen	
steeds	verder	zullen	groeien	en	dat	ook	diegenen	die	eerder	wat	afstandelijk	waren	er	
niet	meer	aan	zullen	ontkomen	dat	deze	bijeenkomsten	zeer	interessant	kunnen	zijn	
voor	alle	vrijwilligers	en	bestuurders.	Dit	zal	er	uiteindelijk	toe	leiden	dat	de	
bijeenkomsten	door	de	hele	sector	nuttig	gebruikt	kunnen	worden	en	het	aantal	
deelnemers	gestaag	zal	groeien.	
	
De	evenementen	geven	een	uitgebreide	mogelijkheid	tot	netwerken	en	contacten	leggen	
met	‘vakgenoten’	en	partijen	in	het	veld.	Met	name	het	delen	van	kennis	en	ervaringen	
blijkt	een	geweldige	manier	te	zijn	om	elkaar	te	helpen	de	kwaliteit	en	efficiency	van	
werkzaamheden	te	verbeteren.	Tevens	worden	workshops	aangeboden	op	de	
verschillende	gebieden,	variërend	van	fondsenwervingskansen	voor	kleine	organisaties	
tot	het	omgaan	met	specifieke	diersoorten.	Ook	is	er	ruimte	voor	meer	algemene	
informatiesessies	zoals	de	presentatie	van	het	NKD,	de	Dierenpolitie,	brandweer,	ANWB,	
de	Vakgroep	Shelter	Medecine	van	de	Universiteit	van	Utrecht	etc.	
	
Natuurlijk	is	iedere	lokale	of	regionale	dierenhulpverleningsorganisatie	welkom	op	de	
landelijke	dagen.	Ook	als	ze	(nog)	geen	beneficiant	zijn	van	DierenLot.	Het	gaat	ons	om	
het	welzijn	van	dieren	en	al	deze	organisaties	leveren	daar	een	bijdrage	aan.	
	
De	netwerken	en	de	mogelijkheden	van	overleg	met	vakgenoten	heeft	er	mede	toe	
geleid	dat	er	een	Nationaal	Keurmerk	Dierenambulances	en	een	federatie	van	
onafhankelijke	dierenopvangen	(NFDO)	is	ontstaan.	De	landelijke	dagen	faciliteren	dit	
soort	overleggen	als	daar	behoefte	aan	is.		
	
	
DierenLot	Academie	
Tijdens	de	Landelijke	dagen	bleek	dat	er	veel	meer	behoefte	was	aan	kennis	(deling)	bij	
de	lokale	organisaties.	Op	basis	van	die	behoefte	faciliteert	DierenLot	bijna	dagelijks	
cursussen	en	opleidingen	op	allerlei	(deel)gebieden	van	het	Dierenwelzijn	voor	
Dierenwelzijnsorganisaties	maar	ook	voor	overheden	in	Arkel	bij	de	DierenLot	
Academie.	Toegang	is	voor	beneficianten	gratis.	
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Dierenhulpverlener	van	het	jaar	
In	de	lokale	organisaties	zijn	veelal	vrijwilligers	actief.	Veel	met	hart	en	ziel	betrokken	
en	inzetbaar.	Sommigen	doen	dat	al	vele	jaren	zijn	en	ontwikkelen	zich	tot	boegbeeld	
en/of	drijvende	kracht	van	hun	organisatie	en	strekken	daarmee	tot	voorbeeld	voor	de	
hele	dierenwelzijnssector.	Jaarlijks	vraagt	DierenLot	aan	de	organisaties	en	duizenden	
vrijwilligers	wie	in	aanmerking	zou	komen	voor	de	titel	dierenhulpverlener	van	het	jaar.	
Uit	de	voorgedragen	hulpverleners	worden	drie	mensen	gekozen.	De	winnaar	krijgt	
behalve	de	titel	een	herinneringsmedaille	en	speld	vooral	de	erkenning	van	de	collega’s	
uit	de	sector	voor	al	het	vrijwilligerswerk	dat	hij	of	zij	heeft	gedaan.	De	winnaar	
ontvangt	de	Hessel	Wiegman	prijs	van	€	10.000	(in	2021)	te	besteden	voor	zijn	of	haar	
organisatie.		
	
	 Naam	 Organisatie	
2019 Susan de Waal Dierennoodhulp Flevoland 
2018 Peter Kerssemakers en Patrice 

Verschoor 
Fundashon Kunuku Kakelvers 

2017	 Charles	Brosens	 ST	Vogelrevalidatiecentrum	
Zundert	

2016	 John	Stout	 St	Dierennoodhulp	West	
Nederland	

2015	 Hessel	Wiegman	 Zeehondenredder	Terschelling	
2014	 Toon	en	Petra	Lesterade	 Stichting	Opvang	Noach	
2013	 Els	Adams	 Stichting	Dier	en	Project	
	
Sinds	enige	jaren	organiseert	DierenLot	ook	de	verkiezing	van	de	diervriendelijke	
gemeente	van	het	jaar.	Deze	erkenning	heeft	al	meerdere	gemeenten	aangezet	een	extra	
stapje	te	doen	om	hun	activiteiten	en	beleid	op	het	gebied	van	dierenwelzijn	te	
verbeteren.	
	
Financiële	ondersteuning	
DierenLot	probeert	dieren	in	nood	te	helpen	door	ondersteuning	van	lokale	en	regionale	
dierenorganisaties	in	Nederland.	Organisaties	dienen	aan	een	aantal	criteria	te	voldoen	
om	Erkend	DierenLot	Beneficiant	te	worden.	In	3	tot	4	aanvraagrondes	per	jaar	worden	
aanvragen	van	deze	organisaties	beoordeeld	en	voor	zover	mogelijk	binnen	de	gestelde	
kaders,	wordt	een	financiële	bijdrage	toegekend.	Deze	aanvragen	dienen	bij	voorkeur	en	
zoveel	mogelijk	Diergericht	te	zijn.	DierenLot	waakt	ervoor	dat	deze	aanvraagprocedure	
zo	laagdrempelig	mogelijk	blijft.	Afhankelijk	van	de	omvang	van	de	aanvraag	wordt	een	
administratieve	verantwoording	gevraagd.		
	
Het	spreekt	dan	ook	voor	zich	dat	een	aanvraag	van	€	250,-	een	minder	uitgebreide	
onderbouwing	en	verantwoording	vergt	dan	een	van	€	5.000,-.	Tegelijkertijd	zorgt	
DierenLot	ervoor	dat	ze	gemakkelijk	benaderbaar	en	vindbaar	is	door	uitgebreide	
aanwezigheid	op	de	social	media	en	internet.	Tevens	is	het	kantoor	van	DierenLot	
eenvoudig	bereikbaar	per	telefoon	en	e-mail.	
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DierenLot	heeft	er	uitdrukkelijk	voor	gekozen	dat	de	hoogste	prioriteit	het	helpen	van	
dieren	in	nood	is.	De	administratie	en	verantwoording	volgt	deze	prioriteit.	Het	door	
DierenLot	opgezette	noodfonds	kan	zelfs	binnen	maximaal	3	(werk)dagen	tot	uitkering	
komen.	In	noodgevallen	is	de	hoogste	prioriteit	immers	het	welzijn	van	de	Dieren.	Alle	
formaliteiten	volgen	daarna.	Dit	noodfonds	kan	worden	aangesproken	bij	brand,	
stormschade,	een	olieramp,	extreme	kou	of	hitte,	total-loss	van	een	dierenambulance,	of	
andere	onvoorzienbare	noodsituaties	
	
	
Dierenambulances	
In	de	beginjaren	van	DierenLot	werd	langzamerhand	duidelijk	dat		er	veel	behoefte	was	
aan	goed,	veilig	en	economisch	verantwoord	vervoer	voor	(nood)hulp	aan	dieren.	Veel	
aanvragen	betroffen	reparaties,	herstel	of	uitrusting	van	‘dierenambulances’.	Uit	de	
verzamelde	aanvragen	bleek	dat	in	Nederland	sprake	is	van	een	heel	palet	aan	
dierenambulances	en	dierenambulanceorganisaties.	De	overtuiging	ontstond	dat	aan	
deze	sector	een	wezenlijke	bijdrage	geleverd	kon	worden	door	het	beschikbaar	stellen	
van	veilig	en	deugdelijk	vervoer	voor	hulp	aan	dieren.	
	
De	auto	en	uitrusting	zal	voor	90-95	%	voldoen	aan	de	eisen	van	alle	dierenambulance	
organisaties.	Specifiek	voor	een	gebied	of	organisatie	kan	de	uitrusting	door	de	
ontvangende	organisatie	worden	aangevuld.		
	
De	ambulance	wordt	volledig	ter	beschikking	gesteld	aan	de	ontvangende	organisatie.	
Deze	dragen	zelf	zorg	voor	onderhoud,	reparatie	en	(de	via	DierenLot	lopende)	
verzekering.	Zowel	de	ontvangende	organisatie	als	DierenLot	zelf	heeft	belang	bij	het	zo	
lang	mogelijk	in	goede	conditie	houden	van	het	voertuig.	DierenLot	draagt	in	principe	
dan	ook	bij	in	de	kosten	van	het	onderhoud	(50%)	als	de	auto	ouder	wordt	dan	3	jaar	of	
meer	dan	100.000	km	heeft	gereden.	
	
De	kwaliteit	van	de	ambulance(organisaties)	wordt	tweemaal	per	jaar	getoetst	door	de	
stichting	Nationaal	Keurmerk	Dierenambulance.		
	
DierenLot	verwacht	een	gestage	groei	of	vernieuwing	in	het	aantal	ter	beschikking	
gestelde	auto’s	van	ca	15-20	auto’s	per	jaar.	Alhoewel	het	geen	doel	op	zich	is	om	de	
Dierenambulance	wereld	te	domineren	met	de	manier	waarop	DierenLot	efficiënt	
vervoer	beschikbaar	stelt,	is	er	ook	bij	de	organisaties	die	niet	aanvragen	bij	DierenLot	
een	beweging	te	zien	naar	kleiner	en	efficiënter	vervoer.		
	
Het	ligt	in	de	lijn	der	verwachting	dat	het	aantal	ter	beschikking	gestelde	
Dierenambulances	langzaam	verder	zal	groeien.	Voor	een	compleet	overzicht	van	de	
ambulancesector	verwijzen	we	graag	naar	de	bijlage.	
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Faciliteren	is	een	must	
	
Kleding	actie	
Behalve	ondersteuning	met	geld	en	middelen	levert	DierenLot	ook	ondersteuning	door	
te	faciliteren.	In	2014	is	de	kledingactie	ontwikkeld.	Gebruikte	kleding	is	geld	waard.	
Gebruikte	kleding	geven	aan	een	goed	doel	is	bovendien	een	laagdrempelige	gift.	Het	te	
gelde	maken	en	inzamelen	van	kleding	is	echter	een	bewerkelijk	en	complex	proces.	
Door	als	landelijke	organisatie	dit	de	faciliteren	voor	alle	beneficianten	ontstaat	er	in	
een	keer	een	nieuwe	inkomsten	mogelijkheid	voor	veel	lokale	goede	doelen.	Het	
inzamelen	van	kleding	is	een	relatief	eenvoudig	proces	als	een	stuk	van	de	(landelijke)	
marketing,	de	hardware	en	de	logistiek	al	wordt	verzorgd.	Beneficianten	krijgen	het	
volledige	bedrag	per	opgehaalde	kilo	gewoon	uitgekeerd.	De	kosten	van	het	faciliteren	
vallen	onder	doelbesteding	van	DierenLot.	Het	helpt	de	organisaties	aan	een	extra	
inkomstenstroom	die	naar	eigen	inzicht	gebruikt	kan	worden.		
	
Herverdeling	diervoer	en	aanverwante	artikelen	
Voerfabrikanten	hebben	vaak	restanten	voer	over.	Voer	dat	nog	steeds	geschikt	is	voor	
consumptie	maar	niet	meer	voor	verkoop	omdat	de	uiterste	verkoopdatum	voor	de	
(tussen)handel	wordt	bereikt.	Vaak	zijn	deze	restanten	veel	te	groot	voor	een	lokale	
organisatie.	De	organisatie	zal	echter	niet	weigeren	omdat	ze	bang	zijn	dat	ze	anders	
niets	meer	krijgen.	Dit	leidt	ertoe	dat	een	organisatie	blijft	zitten	met	te	veel	voer	of	
onbruikbaar	voer.	Door	het	faciliteren	van	een	logistiek	punt	waar	grotere	
hoeveelheden	voer	kunnen	worden	herverdeeld	onder	beneficianten	lost	DierenLot	dit	
probleem	op	voor	leveranciers	en	ontvangers.	Het	kan	bovendien	publicitair	en	logistiek	
interessanter	zijn	voor	de	fabrikanten	met	een	landelijk	opererende	organisatie	te	
werken	die	vele	lokale	doelen	bediend	dan	met	een	lokaal	doel.	Uiteindelijk	faciliteert	
DierenLot	zo	de	bevoorrading	en	herverdeling	van	“gratis”	diervoer.	De	verwachting	is	
dat	dit	in	de	komende	jaren	verder	zal	groeien	en	een	enorme	kostenbesparing	oplevert	
voor	dierenwelzijnsorganisaties.	Sinds	2018	is	hiervoor	een	klein	eigen	
“distributiecentrum”	geopend.	In	2020	werden	al	2.300	pallets	verdeeld.	
	
In	de	genen	van	DierenLot	zit	de	behoefte	om	de	lokale	doelen	te	helpen	het	fijnmazige	
netwerk	in	stand	te	houden	en	naar	vermogen	te	verbeteren.	Dit	zal	er	in	de	toekomst	
toe	leiden	dat	DierenLot	indien	mogelijk	in	meer	zinvolle	trajecten	zal	faciliteren	naar	de	
lokale	organisaties,	zonder	ze	voor	te	schrijven	hoe	de	organisaties	zelf	gerund	dienen	te	
worden.	
	
Fondsenwerving	lokale	organisaties	
DierenLot	is	groot	voorstander	van	lokale	fondsenwerving	door	de	organisaties	zelf.	Om	
deze	werving	te	bevorderen	kunnen	lokale	organisaties	bijvoorbeeld	gebruik	maken	van	
de	verdubbelaar	op	zelf	geworven	inkomsten	van	een	zelf	bedachte	actie,	meedoen	aan	
de	Christmas	Challenge	(totale	opbrengst	in	2020	€	340.000)	of	meedoen	aan	de	digitale	
collecte	waarvan	de	totale	opbrengst	voor	lokale	organisaties	in	2021	€	500.000	
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bedroeg	(incl	verdubbelaar).	Ook	is	er	bij	Dierenlot	een	lijst	beschikbaar	met	andere	
organisaties	die	uitkeringen	doen	op	het	gebied	van	dierenwelzijn.		
	
	
DierenLot	zal	in	de	komende	jaren	voor	meer	deelnemende	organisaties	en	meer	lokale	
opbrengsten	deze	activiteiten	stimuleren	en	faciliteren.	
	
	
Scholing	en	advies	
DierenLot	vindt	het	belangrijk	dat	de	kennis	over	het	houden	van	gezelschapsdieren	in	
groepsverband	(Shelter	Medecine)	zo	breed	mogelijk	beschikbaar	komt.	Om	dit	te	
bereiken	heeft	DierenLot	zich	verbonden	aan	de	Universiteit	van	Utrecht	om	het	o.m.	
uitdragen	van	specifiek	deze	kennis	mogelijk	te	maken.		
	
Voor	de	beneficianten	die	zich	verder	willen	bekwamen	in	het	vak	fondsenwerving	
bestaat	er	de	mogelijkheid	om	diverse	workshops	te	volgen,	waarbij	DierenLot	de	
kosten	achteraf	vergoed.	Het	is	ook	mogelijk	voor	de	fondsenwervers	van	de	(grotere)	
organisaties	om	zich	te	bekwamen	in	het	vak	fondsenwerving	door	het	volgen	van	de	
Beroepsopleiding	Fondsenwerving	A.	Ook	zijn	er	opleidingen	filantropie	die	worden	
verzorgd	op	de	Hogeschool	Windesheim	en	de	VU	in	Amsterdam.	De	
scholingsmogelijkheden	helpen	organisaties	om	zich	financieel	te	versterken.	Sterkere	
organisaties	hebben	meer	continuïteit	en	kunnen	hun	kwaliteit	van	werken	verbeteren.	
Uiteindelijk	zullen	deze	organisaties	minder	een	beroep	hoeven	te	doen	op	de	financiële	
ondersteuning	van	DierenLot.	
	
Uiteraard	faciliteert	DierenLot	met	de	DierenLot	Academie	en	de	Landelijke	Dagen	
Dierenhulpverlening	overdracht	van	kennis	en	scholing	van	de	vrijwilligers	en	andere	
betrokkenen	van	Dierenwelzijnsorganisaties.	Ook	andere	stakeholders	en	professionals	
zijn	hier	welkom	en	volgen	of	geven	regelmatig	programma’s	aan	de	DierenLot	
Academie.	Niet	alleen	wordt	hierdoor	de	vakinhoudelijke	kennis	in	zake	dieren	en	
dierverzorging	verbeterd,	maar	ook	fondsenwerving,	organisationele	en	bestuurlijke	
zaken	worden	aan	de	DierenLot	Academie	behandeld	en	geleerd.	Hiermee	is	
permanente	educatie	voor	alle	lokale	organisaties	en	andere	stakeholders	gegarandeerd	
en	financieel	haalbaar.	Voor	beneficianten	is	deelname	in	principe	gratis.	
	
	
Bescherming	dieren	
Vele	dierenorganisaties	zijn	kleine,	armlastige	voornamelijk	door	vrijwilligers	gerunde	
organisaties	die	het	belang	van	het	Dier	hoog	in	het	vaandel	hebben.	Niet	altijd	worden	
daar	de	meest	economische,	efficiënte	of	rationele	beslissingen	genomen	omdat	het	
belang	van	het	dier	altijd	prevaleert.		
	
Waar	een	ander	al	opgegeven	zou	hebben	gaan	deze	organisaties	nog	net	iets	verder	om	
het	leven	van	een	dier	te	redden,	een	nieuwe	baas	te	zoeken	of	het	dier	te	resocialiseren.		
	
Niet	altijd	is	pure	logica	de	drijfveer,	maar	de	kans	voor	het	individuele	dier.	Omdat	deze	
organisaties	hierin	verder	gaan,	hebben	ze	ook	bescherming	nodig	als	collectief.	Dit	
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ontstaat	door	gezamenlijk	zaken	te	omarmen	als	haalbare	keurmerken	die	passen	bij	het	
kunnen	en	het	niveau	van	de	organisatie.	De	toegang	tot	informatie	en	advies,	zonder	
een	terechtwijzende	vinger.		
	
Deze	gedachte	staat	aan	de	basis	van	het	faciliteren	van	een	loket	dierenwelzijn	waar	de	
beneficianten	veilig	terecht	kunnen	met	hun	vragen	en	problemen.	
	
Het	ligt	in	de	lijn	der	verwachting	dat	deze	faciliterende	activiteiten	zich	verder	zullen	
ontwikkelen	zolang	er	geen	sterke	koepelorganisaties	zijn	die	dit	leveren.	
	
	
Inkomsten	DierenLot	
Oorspronkelijk	is	DierenLot	als	loterijbeneficiant	begonnen	met	zijn	activiteiten.	Sinds	
2010	is	gekozen	om	de	afhankelijkheid	van	de	Support	Actie	loterij	te	verminderen	en	
ingezet	op	donateurs.	Op	dit	moment	komt	nog	maar	een	klein	percentage	van	de	
inkomsten	uit	loterijdeelnemers.	Het	grootste	gedeelte	van	de	inkomsten	komt	uit	vaste	
donateurs,	eenmalige	giftgevers,	nalatenschappen	en	giften	in	natura	van	bedrijven.	
	
Om	de	doelstellingen	van	stichting	DierenLot	te	kunnen	verwezenlijken	is	een	gestage	
financiële	inkomstenstroom	noodzakelijk.		DierenLot	heeft	in	samenwerking	met	de	
Supportactie	zich	in	eerste	instantie	(2005-	2010)	gericht	op	het	werven	van	loterij	
spelers.	De	deelnemers	aan	de	Supportactie	Dierenloterij	kopen	geoormerkte	loten	van	
€5,50	waarvan	€4,40	is	bestemd	voor	DierenLot.	De	niet	uitgekeerde	20%	zijn	bedoeld	
om	de	kosten	van	de	Loterij	te	dekken.		
	
Het	bleek	dat	niet	iedereen	genegen	is	deel	te	nemen	aan	een	loterij,	zelfs	niet	voor	het	
goede	doel.	Na	de	beginperiode	is	een	start	gemaakt	met	het	werven	van	donateurs.	
Deze	donateurs	geven	in	het	algemeen	een	incassomachtiging	voor	bedragen	van	ca	4-5	
euro	per	maand.	Inmiddels	vormen	de	belangrijkste	inkomstenstromen	voor	de	
ondersteuning	van	al	die	lokale	doelen	de	vaste	donateurs,	eenmalige	giftgevers,	
nalatenschappen	en	giften	van	bedrijven	in	natura.	
	
Alhoewel	DierenLot	groeiende	is	zoeken	we	ook	samenwerking	met	vermogensfondsen	
om	te	kunnen	helpen.	Er	zijn	meerdere	fondsen	actief	in	de	sector	en	gezamenlijk	kan	
men	vaak	eenvoudiger	projecten	financieren.	Met	deze	samenwerking	maakt	men	
bovendien	gebruikt	van	elkaars	expertise	en	ervaringen.	
	
	
Wervingsmethoden	
Tot	2011	is	via	huis	aan	huis	werving	vooral	loterijdeelnemers	geworven.	Daarna	is	
DRTV	in	eerste	instantie	ingezet	voor	loterijdeelnemers,	later	werd	de	campagne	meer	
gericht	op	het	interesseren	van	donateurs.	Op	dit	moment	wordt	vooral	ingezet	op	
ondersteuning	van	lokale	organisaties.	In	alle	gevallen	worden	de	spots	gebruikt	om	het	
besef	bij	het	publiek	te	vergroten	dat	er	nog	steeds	veel	dieren	in	Nederland	een	slecht	
bestaan	hebben.	
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Voorts	worden	social	networks,	nieuwsbrieven	en	de	site	gebruikt	voor	het	binden	van	
medestanders	die	kunnen	kiezen	voor	loterijdeelname	of	donaties.	Door	onze	
awareness	campagnes	op	Tv	en	Social	Media	ontstaan	ook	veel	particuliere	initiatieven.		
	
	
Hierdoor	ontvangt	DierenLot	inmiddels	ook	bruiloftsgiften	en	afdrachten	uit	
evenementen	of	acties.	In	principe	gaat	DierenLot	ervan	uit	dat	een	gemiddelde	
donateur	7-8	jaar	donateur	blijft.	In	wervingstermen	levert	elke	geïnvesteerde	euro	het	
zevenvoudige	op.	
	
Op	dit	moment	wordt	ook	geïnvesteerd	in	het	verwerven	van	Nalatenschappen.	Hiertoe	
worden	mensen	in	de	doelgroep	benaderd	met	de	vraag	of	zij	na	hun	dood	aan	
DierenLot	willen	schenken.	Zowel	uit	de	praktijk	van	de	Notarissen	als	uit	de	gegevens	
van	de	Dierenbescherming	blijkt	dat	mensen	genegen	zijn	om	de	Dieren	te	begunstigen	
in	hun	nalatenschap.	Het	aantal	nalatenschappen	dat	DierenLot	ontvangt	zal	op	termijn	
groeien.	Voorlopig	worden	nalatenschappen	voorzichtig	als	begrotingspost	
meegenomen.	Nalatenschappen	kunnen	worden	ingezet	voor	de	verdere	groei	van	de	
activiteiten	of	voor	een	specifieke	besteding,	indien	gelden	geoormerkt	worden	gegeven.		
	
Structuur	organisatie	
Stichting	DierenLot	heeft	een	bestuur	van	twee	bestuurders.	Op	de	Stichting	en	het	
bestuur	wordt	toezicht	gehouden	door	een	Raad	van	Toezicht.	
	
DierenLot	wil	zo	efficiënt	mogelijk	de	(bureau)organisatie	inrichten.	Dit	houdt	in	een	
minimale	personele	invulling	binnen	de	Stichting	zelf.	Expertise	en	diensten	worden	
zoveel	mogelijk	extern	ingehuurd.	Het	voordeel	hiervan	is	dat	alleen	die	uren	worden	
ingehuurd	die	noodzakelijk	zijn.	Nadeel	is	dat	er	niet	aftrekbare	BTW	betaald	moet	
worden	over	deze	uren.	Indien	werkzaamheden	genoeg	omvang	krijgen	wordt	het	
rendabel	om	hiervoor	personeel	in	dienst	te	nemen.	Door	het	in	zetten	van	een	groot	
aantal	part-time	krachten	kan	het	aantal	FTE’s	beperkt	blijven,	terwijl	de	benodigde	
specialisaties	wel	beschikbaar	zijn.	
	
DierenLot	is	een	organisatie	die	op	veel	terreinen	tegelijk	actief	is.	Dit	vergt	zowel	intern	
als	extern	verschillende	expertises	en	aansturing.	Ook	is	er	sprake	van	een	grote	
hoeveelheid	maar	ook	een	enorme	diversiteit	van	beneficianten.	Om	het	brede	scala	aan	
benodigde	expertises	te	accommoderen	is	er	gekozen	om	een	multidisciplinaire	directie	
in	te	zetten.	De	noodzakelijke	kennis	en	kunde	en	de	aansturing	van	de	organisatie	is	
verdeeld	over	twee	directeuren,	die	een	all-in	vergoeding	krijgen.	Het	spreekt	voor	zich	
dat	de	beloningscriteria	opgesteld	door	het	VFI	naar	aanleiding	van	de	code	Wijffels	
hierbij	niet	overschreden	worden.		
	
Tevens	heeft	DierenLot	gekozen	voor	een	organische	groei.	Dat	wil	zeggen	dat	zoveel	
mogelijk	kosten	en	risico’s	gedeeld	en/of	geminimaliseerd	worden.	Afhankelijk	van	de	
gerealiseerde	groei	van	DierenLot	zal	de	organisatie	meer	en	meer	zelfstandig,	minder	
externe	hulp	inhuren	en	meer	een	eigen	bureauorganisatie	opbouwen.	
	
Personeel	



	

RvT okt 2021 Pagina 19 v14-10-2021	 19	

Binnen	de	DierenLot	organisatie	werd	zoveel	mogelijk	gewerkt	met	externe	invulling	
van	functies.	Hierdoor	is	DierenLot	heel	flexibel	en	tevens	in	staat	precies	die	expertise	
in	te	huren	die	op	dat	moment	nodig	is.		
	
	
Om	deze	reden	zijn	er	voor	de	meest	voorkomende	en	essentiële	werkzaamheden	
mensen	in	vaste	dienst.	De	arbeidscontracten	zijn	veelal	op	parttimebasis	en	vallen	niet	
onder	een	cao.	De	Stichting	streeft	naar	een	kleine	bemanning	van	de	organisatie.	
DierenLot	volgt	geen	cao,	maar	probeert	wel	fulltime	arbeidsovereenkomsten	te	
voorkomen.	Niet	fulltime	belasting	van	mensen	leidt	tot	een	groter	welzijn	van	
medewerkers,	een	betere	balans	tussen	werk	en	privé	en	daarmee	tot	minder	verzuim.	
DierenLot	heeft	een	collectieve	pensioenregeling	bij	Nationale	Nederlanden.	
	
	
Publieke	verantwoording	
De	werving	van	DierenLot	en	daarmee	ook	het	voortbestaan	van	de	organisatie	is	
gestoeld	op	de	goede	naam	van	de	organisatie.	De	organisatie	dient	dan	ook	te	voldoen	
aan	de	algemene	eisen	die	aan	een	goed	doel	worden	gesteld.	In	het	kader	van	het	door	
de	overheid	met	de	charitatieve	sector	afgesloten	convenant	heeft	een	algehele	
heroverweging	plaatsgevonden	van	het	toezicht	op	fondsenwervende	instellingen.	Dit	
heeft	geleid	tot	het	ontstaan	van	een	nieuw	valideringsstelsel	voor	goede	doelen.	
DierenLot	heeft	toegezegd	zich	hieraan	te	conformeren	en	is	inmiddels	gevalideerd	en	
heeft	een	erkenning	van	het	CBF.		
	
Via	de	site	of	telefonisch	is	een	financiële	verantwoording	aan	te	vragen.		DierenLot	is	
geen	voorstander	van	het	klakkeloos	ter	beschikking	stellen	van	informatie	aan	derden.	
Elke	donateur	heeft	recht	op	inzage	in	de	cijfers	en	krijgt	die	ook	als	hij	deze	vraagt.	
Desalniettemin	zijn	alle	gegevens	direct	te	downloaden	en	in	te	zien	via	de	site,	conform	
de	eisen	die	aan	een	ANBI	(algemeen	nut	beogende	instelling)	worden	gesteld	door	de	
belastingdienst.	
	
DierenLot	is	wars	van	allerlei	(semi-)	journalistieke	ranglijsten	van	goede	doelen	op	
voorhand	onbekende	of	onduidelijke	criteria.	Zeker	nu	de	publicitaire	druk	op	de	goede	
naam	van	allerlei	charitatieve	instellingen	door	de	ongenuanceerde	wildgroei	van	vaak	
niet	op	feiten	gestoelde	meningen	via	social	media	hoog	is,	is	een	strakke	regie	van	
informatieverstrekking	zeer	noodzakelijk.	Het	uitgangspunt	hierbij	voor	DierenLot	blijft	
absolute	transparantie.	Transparantie	is	iets	anders	dan	zoveel	mogelijk	publiceren	of	
online	zetten.	Transparantie	is	wat	ons	betreft	de	mogelijkheid	om	snel	op	alle	vragen	
een	eerlijk	antwoord	te	kunnen	geven.	
	
DierenLot	is	de	stem	van	het	gezonde	verstand	en	de	redelijkheid.	In	de	wereld	van	
dierenwelzijn	werken	gepassioneerde	mensen	en	daarom	lopen	de	gemoederen	nog	wel	
eens	op.	DierenLot	stelt	zich	neutraal	op,	ook	naar	de	afdelingen	van	de	
Dierenbescherming.	Het	belang	van	het	dier	gaat	altijd	voor.	
	
DierenLot	gebruikt	de	mogelijkheden	die	er	zijn	in	tegenstelling	tot	het	via	bureau-
theorieën	bouwen	van	dure	en	onnodige	oplossingen	voor	problemen	die	er	niet	of	
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slechts	gedeeltelijk	zijn.	We	waarderen	en	stimuleren	de	inzet	die	op	allerlei	plaatsen	in	
Nederland	wordt	gepleegd	ten	behoeve	van	Dierenwelzijn.	Het	omarmen	van	lokale	
initiatieven	en	ze	zoveel	mogelijk	ondersteunen	en	ontwikkelen,	rekening	houdend	met	
hun	eigen	mogelijkheden,	financiële	en	personele	middelen	en	specifieke	situatie.		
	
Deze	insteek	zal	op	termijn	de	sector	in	de	breedte	in	kwaliteit	en	duurzaamheid	
ontwikkelen	zonder	uitsluitingen	op	basis	van	denkrichtingen	over	dierenwelzijn.	
	
	
Erkenningsegeling	goede	doelen	
DierenLot	is,	mede	door	het	lidmaatschap	van	Goede	Doelen	Nederland	verplicht	zich	te	
conformeren	aan	de	erkenningsregeling	voor	goede	doelen.		DierenLot	is	sinds	2018	een	
erkend	goed	doel.	De	directe	kosten	van	een	dergelijke	validatie	bedragen	ca	7.500	per	
jaar.	Het	proces	legt	ook	beslag	op	de	beschikbare	administratieve	capaciteit.	DierenLot	
verwacht	dat	dit	ook	op	termijn	noodzakelijk	zal	zijn	om	blijvend	als	goed	doel	te	
kunnen	functioneren.	
	
DierenLot	heeft	een	“geen	woorden	maar	daden”	mentaliteit	en	is	daar	trots	op.	Hiermee	
wordt	de	administratieve	druk	laag	gehouden	en	de	bewegingsruimte	wordt	zo	groot	
mogelijk	gehouden.	Het	vooraf	uitschrijven	wat	er	allemaal	gebeuren	moet	is	met	zo’n	
insteek	wat	lastiger.	Wij	hebben	er	echter	vertrouwen	in	dat	we	aan	alle	administratieve	
eisen	voor	de	erkenning	blijvend	voldoen.	
	
DierenLot	rapporteert	conform	richtlijn	650	voor	fondsenwervende	instellingen	en	
volgt	de	ANBI	en	CBF-regels	voor	wat	betreft	beschikbaarheid	van	informatie	voor	het	
publiek	door	publicatie	op	onze	site.	
	
Tevens	onderschrijft	DierenLot	de	richtlijnen	van	de	DDMA	en	de	privacyrichtlijnen	
inzake	de	gegevens	van	donateurs.	Donateur	gegevens	worden	niet	aan	derden	ter	
beschikking	gesteld	en/of	uitgewisseld.	
	
	
Risicomanagement	
Voor	een	goed	doel	vormt	reputatieschade	het	belangrijkste	risico.	Ook	negatieve	
publiciteit	over	andere	goede	doelen	kan	weerslag	hebben	op	Stichting	DierenLot.	
Stichting	DierenLot	werkt	hard	aan	de	beperking	van	dit	risico	door	te	zorgen	voor	een	
goede	interne	organisatie	en	processen.	Om	eventuele	klachten	snel	te	kunnen	oplossen	
is	in	een	formele	klachtenprocedure	opgesteld.		
	
Op	regelmatige	basis	is	er	contact	met	(potentiële)	beneficianten,	collega	goede	doelen	
en	(lokale)	overheid.	Van	de	activiteiten	wordt	verslag	gedaan	in	de	email-	en	papieren	
nieuwsbrief	aan	donateurs	en	nieuwsbrief	aan	beneficianten.		
	
Terugkoppeling	op	de	nieuwsbrief	en	rapportages	wordt	gebruikt	om	de	organisatie	en	
haar	activiteiten	te	verbeteren.	Het	operationele	risico	is	gering.	De	interne	organisatie	
is	klein	en	uiterst	flexibel.		
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Het	financiële	risico	is	beperkt.	In	het	uiterste	geval	dat	door	een	plotselinge	terugloop	
in	donateurs	minder	inkomsten	binnenkomen	heeft	de	Stichting	geen	langlopende	
financiële	verplichtingen,	behalve	de	huurverplichting	en	de	personele	verplichtingen.		
	
	
Frauderisico	wordt	beperkt	door	de	consequente	toepassing	van	het	vierogen	principe	
in	de	administratieve	organisatie.	Betalingen	behoeven	de	goedkeuring	van	het	bestuur.	
Bedragen	boven	de	€	10.000	worden	door	beide	bestuurders	geaccordeerd.	
	
De	privacywetgeving	wordt	voortdurend	aangescherpt.	Met	de	leveranciers	zijn	ook	de	
verwerkersovereenkomsten	aangescherpt,	met	het	oog	op	de	in	2018	van	kracht	
geworden	Algemene	Verordening	Gegevensbescherming.		
	
Het	casco	verzekeringsrisico	wordt	opgevangen	door	de	reservering	voor	de	
verzekeringen.	DierenLot	voert	actief	beleid	op	het	onderhoud	en	goed	gebruik	van	de	
auto’s	door	o.m.	de	twee	jaarlijkse	controles,	de	schade	administratie	en	monitoring	van	
het	onderhoud.	Indien	meerdere	auto’s	tegelijkertijd	total-loss	raken	kunnen	auto’s	uit	
de	reserve	worden	aangekocht.	In	het	uiterste	geval	schuift	de	uitreiking	van	nieuwe	
auto’s	op	in	de	tijd.	DierenLot	heeft	zich	uitdrukkelijk	niet	verplicht	om	nieuwe	
(vervangende)	auto’s	ter	beschikking	te	stellen	bij	schade	of	na	afloop	van	een	
gebruikerscontract	te	voorzien	in	een	nieuwe	auto.	In	principe	loopt	een	contract	af	als	
de	auto	volgens	DierenLot	economisch	niet	meer	rendabel	is	te	rijden.		Per	geval	wordt	
bekeken	wat	de	beste	opties	zijn.	
	
	
DierenLot	in	een	notendop.	Kerncijfers	prestaties	en	programma’s,	
Stichting	DierenLot	werkt	uitsluitend	op	aanvraag.	We	hebben	daarom	wel	
verwachtingen	maar	geen	doelen	anders	dan	de	genoemde	kwalitatieve.	Als	er	morgen	
geen	(steun)aanvragen	meer	zijn	houden	we	op	(letterlijk).	Er	zijn	echter	nog	steeds	
meer	steunaanvragen	en	een	groeiende	ondersteuningsbehoefte	en	daarom	moeten	we	
nog	steeds	verder	groeien	in	omvang	om	aan	de	groeiende	vraag	om	ondersteuning	te	
kunnen	blijven	voldoen.	De	verwachtingen,	kernpunten	en	kerncijfers	hiervan	zijn	
onderstaand	samengevat	
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Wat	zijn	onze	kernpunten		
Voorkomen	van	onnodig	lijden	van	gezelschaps-	,	zwerf-	en	natuurdieren	is	onze	doel.	
Hierbij	is	een	fijnmazig	netwerk	van	lokale	dierenwelzijnsorganisaties	van	belang	voor	
mens	én	dier.	Dat	netwerk	is	er	al	dus	we	willen	het	in	stand	houden,	versterken	en	
beschermen.	(De	onderstaande	opsomming	is	niet	automatisch	een	volgorde	van	
importantie)		
		
Wat	willen	we	bereiken:		 	

A.		 Publiekelijk,	gemeentelijk,	landelijk	en	politiek	begrip	vergroten	van	de	
huidige	situatie	en	de	werkomgeving	van	lokale	
dierenwelzijnsorganisaties.	Dit	betreft	onder	meer	de	financiering	de	
wetgeving,	de	netwerken	(ketens),	de	ondersteuningsbehoefte	en	de	
uitvoering.	

B.		 Samenwerken	waar	mogelijk	in	de	sector	om	dieren	te	helpen	en	zoveel	
mogelijk	onnodig	lijden	te	voorkomen	

C.		 Gemeenten	dienen	rechtstreeks	contact	te	onderhouden	met	de	
“eigen”	lokale	organisaties	en	dat	niet	via	een	landelijke	organisatie	willen	
laten	lopen.	

D.		 Kennis	en	vaardigheden	van	bestuurders,	fondsenwervers	en	vrijwilligers	
vergroten	

E.		 Continuïteit	van	die	lokale	en	regionale	organisaties	borgen	
		
	
Wat	doen	we	daarvoor.															

1.		 Actief	voorlichten	overheid,	politiek	en	publiek	
2.		 Ondersteunen	financieel	en	in	natura	

		 3.		 Ondersteunen	met	kennis	
4.		 Ondersteunen	contacten	politiek	en	ambtenarij	
5.		 Creëren	van	overleggen	met	organisaties	die	in	de	sector	actief	zijn	en	

tussen	organisaties	zelf	
		 6.		 Belonen	voorbeeld	organisaties	(positief	stimuleren)	

7.		 Belonen	voorbeeld	vrijwilligers	
			 8.		 Benaderen	overheid	en	politiek	

9.	 Benaderen	overheidsdiensten	als	RWS,	NVWA	en	Justitie	 	
10.	 Indien	nodig	zichtbaar	aanwezig	zijn	bij	besluitvormingsprocessen	en	wet	

en	regelgeving	
11.		 Vergroten	achterban	

		
	
Hoe	doen	we	dat:	

I.		 Uitzenden	spotjes	TV	en	Radio	
II.	 Verspreiden	nieuwsbrieven	intern	en	extern	
III.	 Geld,	auto’s,	gereedschappen	en	diervoer	ter	beschikking	stellen	
IV.	 Organiseren	Landelijke	dagen,	scholing	d.m.v.	de	DierenLot	Academie,	

voorlichting,	contacten	leggen	en	dierenwelzijnsloket	
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V.	 Pamfletten	verspreiden	en	ter	beschikking	stellen	ter	verduidelijking	van	
het	belang	van	Dierenambulances	en	Opvangorganisaties	

VI.	 Lobby	en	contacten	met	de	overheid	en	landelijke,	provinciale	en	
gemeentelijke	politiek	onderhouden	om	belangen	lokale	organisaties	te	
beschermen	en/of	te	helpen	

V.	 Actief	in	Dierencoalitie	en	Dierfondsenoverleg.	Helpen	bij	oprichting	van	
samenwerkingsverbanden	zoals	NFDO,	egelopvangen	en	vogelopvangen	

		 VI.		 Uitreiken	droomcheques	voor	bijzondere	organisaties	of	projecten,	
VII.	 Verkiezing	dierenhulpverlener	van	het	jaar	
VIII.	 Verkiezing	diervriendelijke	gemeente	
IX.	 Zorgen	dat	overheidsinstanties	als	RWS,	NVWA	en	Dierenpolitie	zich	

presenteren	en	uitleg	geven	op	de	landelijke	dagen	Dierenhulpverlening	
X.		 In	stand	houden	Dierenwelzijnsloket	met	kennis	en	informatie	en	

eventuele	ondersteuning	in	mankracht	voor	lokale	
dierenwelzijnsorganisaties	bij	lobbyactiviteiten		
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Hieronder staan de prestaties en verwachting van DierenLot in een schematische weergave 
Factsheet DierenLot in cijfers 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2027 
Ondersteunde organisaties 165 179 185 210 215 240 251  300 

Ambulances 87 114 124 140 155 169 186 186 210 

Aantal dieren geholpen 
door ambu 

   >120.000 >98.000 >103.000 >110.000   

Hoeveelheid diervoer in 
pallets 
In maaltijden 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
51 

87.888 

 
142 

248.000 

 
886 

1.500.000 

 
1.523 

2.997.000 

 
2.341 

4.400.000 

 
2.100 

 
2.500 

4.500.000 

w.o. Pallets non-food 
dierenbenodigdheden 

 15   352 456 535 500 600 

Donateurs nb 96.000 110.000 125.000 147.500 171.500 214.000 252.000 500.000 

Bezoekers site nb 559.000 567.000 635.000 502.000 665.800 990.873  1,75 mln 

Bezoekers landelijke 
bijeenkomsten 
dierenhulpverlening 

1.100 1.700 1.850 2.000 2.000 - - 1.500 3.000 

Volgers op soc media 100.000 180.000 240.000 300.000 311.000 340.000 370.000 400.000 600.000 

(Vak)blad(en) 
dierenwelzijn 

       Naar 
behoefte 

Naar 
behoefte 

Rechtstreekse afdrachten 
in € 

527.566 812.660 866.449 927.044 3.260.000 4.593.300 6.116.734 8.400.000 10.000.000 

Kledingactie in kg - 338.959 420.000 413.005 408.205 438.835 421.850 Nnb 400.000 

Kledingactie in €  102.000 104.500 87.374 76.864 52.691 53.786 nnb 55.000 

Deelnemers kledingactie  113 148 137 131 132 126 Nnb 125 

NKD(Nat. Keurmerk Dierenambulances) 
Organisaties 
Auto’s 

 
72 
92 

 
92 

108 

 
84 

120 

 
104 
155 

 
105 
156 

 
109 
182 

 
107 
185 
 

 
nnb- 
nnb 

Alle 
Dierenamb
ulances in 
NL 

Bijdrage aan UvU in € 
(Universiteit van Utrecht) 
Bijdrage LED 

5000,- 25.000 25.000 - 25.000 
 

10.000 

40.000 
 

10.000 

25.000 
 

10.000 

75.000 nnb 

FTE  7,5 8,9 10,4 11,2 13,9 14,5 nb 18 
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Toekomstperspectief	financieel	
Indien	de	groeiverwachtingen	van	stichting	DierenLot	worden	vertaald	in	geld	ontstaat	
onderstaand	beeld	voor	de	komende	jaren.		
	
De	Stichting	heeft	gezien	de	eigen	belangen	in	de	sector	een	relatief	kleine	
continuïteitsreserve	om	ook	duurzaam	de	activiteiten	te	kunnen	garanderen.	Gestreefd	
wordt	naar	een	reserve	van	max	1,5-2	mln.	in	2027.		
	
Indien	de	huidige	groei	wordt	geëxtrapoleerd	met	ca	10%	en	nalatenschappen	
grotendeels	buiten	beschouwing	worden	gelaten	(deze	zijn	immers	niet	in	te	plannen)	
ontstaat	onderstaande	inschatting	van	de	kosten	en	baten	van	de	stichting	in	de	
komende	jaren.	

	

Baten 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
begroot begroot begroot begroot begroot begroot aangepast begroot Resultaat
(x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000)(x1000)

Baten 
Baten van particulieren 19.500 18.000 16.100 14.400 13.000 13.950 9.736
Baten van bedrijven 2.900 2.800 2.700 2.600 2.500 2.500 2.497
Baten van andere org. zonder winststreven 1.150 1.050 950 750 650 150 228
Baten van loterijorganisaties 382 398 415 432 450 1.450 498
Som van de geworven baten 23.932 22.248 20.165 18.182 16.600 18.050 12.959
Baten verkoop goederen 150 150 150 150 150 160 143
Som van de totale baten (A) 24.082 22.398 20.315 18.332 16.750 18.210 13.102

Lasten
Bestedingen aan doelstelling
Uitkeringen Dierenhulporganisaties 10.967 10.208 9.510 8.865 8.420 7.165 5.238
Ambulances DierenLot 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 879
Voorlichting en bewustwording 5.726 5.247 5.042 4.761 4.450 3.700 3.400
Capacitybuilding 1.594 1.488 1.223 1.157 1.000 775 51
Overige bestedingen 800 756 600 350 470 158 134
Totaal bestedingen aan doelstelling (C  ) 20.087 18.699 17.375 16.133 15.340 12.798 9.702

Wervingskosten
Wervingskosten 2.421 2.215 2.021 1.839 1.525 1.175 1.460
Totaal Wervingskosten (D) 2.421 2.215 2.021 1.839 1.525 1.175 1.460

Kosten Beheer en Administratie (E  ) 1.451 1.347 1.264 1.193 1.035 1.060 671

Som van de Lasten (F) 23.959 22.261 20.660 19.165 17.900 15.033 11.833

Saldo van Baten en Lasten 123 137 -345 -833 -1.150 3.177 1.269

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
begroting aangepast begrotingresultaat

Kengetallen
Wervingspercentage (D/A) 10 10 10 10 9 6 11
Bestedings % doelstelling t.o.v. totale baten  (C/A)83 83 86 88 91 70 74
Bestedings % doelstelling t.o.v. totale lasten  (C/F)84 84 84 84 86 85 82
Kosten% beheer en administatie (E/F) 6 6 6 6 6 7 6
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Hiermee	wordt	geen	rekening	gehouden	met	wijzigingen	in	beleid	en	of	
inkomstenstromen.	In	ieder	geval	geeft	het	aan	dat	in	2027	de	totale	inkomsten	dan		
ca	€	25	mln.	bedragen.	Voor	DierenLot	zijn	de	verhoudingen	tussen	kosten	en	
inkomsten,	tussen	kosten	en	bestedingen,	alhoewel	ruim	binnen	de	geldende	normen,	
minder	van	belang	omdat	deze	niet	als	sturingsinstrument	gebruikt	worden.	Overigens	
zal	met	de	extrapolatie	ook	niet	veel	veranderen	aan	deze	ratio’s		
	
Op	deze	manier	zijn	ook	in	de	toekomst	ontvangende	organisaties	verzekerd	van	een	
stevige	en	betrouwbare	organisatie	die	hun	activiteiten	waar	nodig	blijvend	kan	
ondersteunen.		
	
Een	meerjarenplanning	en	begroting	is	slechts	indicatief.	De	ambitie	wordt	hiermee	
weergegeven.	Het	spreekt	voor	zich	dat	als	de	situatie	daarom	vraagt	het	beleid	en	
waarschijnlijk	ook	de	cijfers	en	inzet	van	middelen	wordt	aangepast	aan	hetgeen	op	dat	
moment	noodzakelijk	is.	De	Raad	van	Toezicht	en	bestuur	zullen	hierin	nauw	blijven	
samenwerken.			
	
Het	is	onduidelijk	hoe	de	behoefte	aan	de	mening	van	DierenLot	op	het	politieke	en	
beleidsmatige	vlak	zich	zal	gaan	ontwikkelen	of	in	hoeverre	de	noodzaak	ontstaat	dat	
DierenLot	zich	actief	bemoeid	met	de	meningsvorming.	Op	dit	moment	blijkt	dat	er	een	
behoefte	is	aan	een	organisatie	die	een	onafhankelijke	stem	heeft	in	het	dierenwelzijn	en	
de	partijen	weet	te	verbinden.	DierenLot	is	bereid	en	in	staat	deze	rol	op	zich	te	nemen	
en	de	sector	te	faciliteren,	zonder	een	eigen	lobby	of	belang	na	te	streven.	
	
	
Reserves,	Fondsen	en	beleggingsbeleid	
Stichting	DierenLot	heeft	beleggingen	in	aandelen.	Hiervoor	is	een	beleggingsstatuut	
opgesteld.	Voor	het	zo	goed	mogelijk	beheren	van	de	aanwezige	liquiditeit	zet	DierenLot	
de	gelden	op	een	Nederlandse	spaarrekening,	dit	ondanks	de	lage	of	zelfs	negatieve	
rente.	Het	creëren	van	reserves	is	geen	doel	op	zich	van	Stichting	DierenLot.	Er	zijn	
immers	geen	eigen	projecten	duurzaam	te	financieren.		
	
In	de	loop	der	tijd	zal	echter	wel	een	relatief	kleine	reserve	moeten	worden	
aangehouden	ter	waarborging	van	de	korte	termijn	continuïteit	van	de	organisatie	en	de	
eventuele	afwikkeling	van	organisationele	afspraken.	Er	is	voldoende	behoefte	aan	
ondersteuning	en	er	is	nog	genoeg	te	doen	aan	bewustwording	en	voorlichting	om	te	
voorkomen	dat	er	een	grote	reserve	ontstaat.	Periodiek	zal	men	zich	buigen	over	de	
maximale	hoogte	van	deze	aan	te	houden	continuïteitsreserve.	
	
In	2009	heeft	DierenLot	het	Noodfonds	opgericht.	Hier	kunnen	organisaties	terecht	die	
acuut	ondersteuning	nodig	hebben,	als	gevolg	van	een	calamiteit	als	brand,	storm	of	
andere	plotselinge	onvoorzienbare	noodgevallen.	Een	“plotseling”	exploitatietekort	in	
de	normale	bedrijfsvoering	valt	hier	uitdrukkelijk	niet	onder.		Een	toewijzing	vindt	
plaats	binnen	3	dagen	na	de	ontvangst	van	de	noodaanvraag	en	bedraagt	maximaal		
€	5.000.	De	administratieve	afhandeling	volgt	achteraf.		
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Eventueel	niet	uit	te	betalen	toekenningen	uit	de	reguliere	uitkeringsronde	worden	aan	
het	noodfonds	toegevoegd.	De	Raad	van	Toezicht	heeft	de	maximale	omvang	van	het	
Noodfonds	bepaald	op	€	60.000.	Voor	het	casco	gedeelte	van	de	(collectieve)	
schadeverzekering	van	de	auto’s	is	maximaal	€	100.000	gereserveerd.	
	
De	verwachting	is	dat	DierenLot	uiteindelijk	meer	dan	200	ambulances	zal	faciliteren.	
Hiermee	kunnen	ca	70	%	van	de	dierenambulanceorganisaties	en	tientallen	andere	
dierenhulporganisaties	worden	geholpen.	De	resterende	organisaties	kunnen	voor	
zichzelf	zorgen	of	zullen	zich	tegen	DierenLot	afzetten	dan	wel	willen	om	hen	
moverende	redenen	niet	met	DierenLot	in	zee	gaan.	Wat	ons	betreft	is	dat	ook	niet	het	
doel.		
	
Het	met	medewerking	van	het	Waardige	Dier	en	Abri	voor	Dieren	opgerichte	
Coronacalamiteitenfonds	voor	hulp	aan	lokale	dierenwelzijnsorganisaties	bij	het	
wegvallen	van	inkomsten	en	activiteiten	als	gevolg	van	corona	(maatregelen)	zal	
voorlopig	beschikbaar	blijven.	In	aanvang	kunnen	organisaties	hieruit	lenen.	Indien	
blijkt	dat	de	continuïteit	zeker	is	gesteld,	is	de	bedoeling	om	de	lening	t.z.t.	om	te	zetten	
in	een	gift.	
	
Midden	2021	begonnen	de	brandstof	en	energieprijzen	enorm	te	stijgen.	Om	
organisaties	te	helpen	is	een	brandstoffonds	voor	de	ambulances	met	veel	kilometers	
per	jaar	én	een	verduurzamingsfonds	in	het	leven	geroepen	waar	lokale	
hulporganisaties	onder	voorwaarden	een	beroep	op	kunnen	doen.	Het	
verduurzamingsfonds	is	bedoeld	om	organisaties	te	helpen	hun	energiebehoefte	op	
termijn	te	reduceren.	
	
Het	is	moeilijk	om	in	te	schatten	hoeveel	uiteindelijk	aangevraagd	zal	worden	vanuit	
Dierenhulporganisaties.	Het	streven	is	dat	DierenLot	zoveel	mogelijk	van	die	aanvragen	
volgens	de	opgestelde	richtlijnen	blijvend	zal	kunnen	honoreren.	Er	is	een	tendens	te	
zien	naar	grotere	aanvragen	voor	projecten	die	we	al	dan	niet	gezamenlijk	met	enkele	
fondsen	financieren.		
	
In	beginsel	is	er	geen	behoefte	tot	het	opbouwen	en	aanhouden	van	(substantieel)	
vermogen.	Gelden	die	door	DierenLot	worden	ontvangen	worden	zoveel	mogelijk	
ingezet	voor	hulp	aan	dieren.	Tegelijkertijd	dienen	we	er	voor	zorg	te	dragen	dat	
beneficianten	niet	alleen	van	ons	afhankelijk	zijn,	maar	ook	hun	eigen	boontjes	kunnen	
doppen.	Het	is	daarbij	van	belang	dat	scholing	en	kennisoverdracht	op	het	gebied	van	
dierenwelzijn,	maar	zeker	ook	op	het	gebied	van	bestuurlijke	vaardigheden,	
fondsenwerving,	financiën	en	het	zorgen	voor	vrijwilligers	wordt	gefaciliteerd.	De	
DierenLot	Academie	zal	daar	een	belangrijke	rol	in	spelen.	
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Publieke	opinie	
De	ontwikkeling	van	DierenLot	heeft	zoveel	enthousiasme	teweeggebracht	in	de	kringen	
van	dierenorganisaties,	diereninitiatieven	en	meer	in	het	algemeen	dierenliefhebbers,	
dat	wij	langzamerhand	het	karakter	krijgen	van	een	maatschappelijke	beweging.	Vooral	
tijdens	onze	bijeenkomsten,	op	de	sociale	netwerken	en	aan	het	toenemende	aantal	
spontane	acties	voor	ons	doel,	is	dat	vast	te	stellen.		
	
Om	de	activiteiten	van	de	Stichting	voor	langere	tijd	en	op	de	gewenste	schaal	mogelijk	
te	maken	heeft	DierenLot	de	ambitie	verder	te	groeien	als	grootste	
Dierenhulporganisatie	voor	Nederland.		
	
Indien	de	situatie	Nederland	vergeleken	wordt	met	bijvoorbeeld	de	steun	in	de	UK	voor	
Dierenwelzijn	dan	is	er	voldoende	animo	om	DierenLot,	maar	ook	andere	landelijke	
dierenwelzijnsorganisaties	op	termijn	te	verdubbelen.	
	
Dit	streven	komt	rechtstreeks	voort	uit	de	omvang	van	het	probleem	in	Nederland,	
hoewel	dat	niet	in	brede	kring	is	doorgedrongen.	Toch	maakt	ook	het	instellen	van	
bijvoorbeeld	een	Dierenpolitie	steeds	duidelijker	dat	er	op	dit	gebied	echt	iets	aan	de	
hand	is.	In	het	begin	werd	er	nogal	laatdunkend	gedaan	over	de	Dierenpolitie.	Inmiddels	
is	gebleken	dat	problemen	met	dieren	in	de	huiselijke	sfeer	soms	ook	een	voorbode	zijn	
van	geweld	of	andere	problemen.	De	relatie	tussen	(dieren)politie	en	
Dierenhulpverleners	wordt	daardoor	ook	steeds	belangrijker.	
	
DierenLot	komt	op	voor	mishandelde,	verwaarloosde,	verweesde	en	gewonde	dieren	in	
Nederland,	gezelschapsdieren	en	natuurdieren.		Ook	opvangers	en	redders	van	
Natuurdieren	zijn	bij	DierenLot	welkom	en	ontvangen	in	steeds	grotere	aantallen	
ondersteuning	van	Stichting	DierenLot.	Voorbeelden	hiervan	zijn	de	Zeehondenredders	
en	zeehondenopvangen	(ongeacht	hun	oorsprong)	en	andere	vogel	en	wildopvangen.		
	
Intussen	heeft	DierenLot	een	ambitieuze	groeidoelstelling	om	in	5	jaar	te	groeien	naar	
500.000	donateurs	en	1.000.000	volgers	op	de	social	media.	Met	deze	groei	kunnen	we	
een	belangrijke	bijdrage	leveren	aan	het	welzijn	van	dieren	d.m.v.	een	onafhankelijk	
fijnmazig	en	sterk	netwerk	voor	dierenopvang	en	vervoer.	De	(eenmalige)steun	in	2021	
van	de	Postcodeloterij	voor	onze	groeispurt	met	een	bedrag	van	€	1.000.000	levert	
hieraan	een	belangrijke	bijdrage.		
	
DierenLot	biedt	hulp	bij	contacten	met	gemeenten	en	andere	overheden.	Verwacht	
wordt	dat	de	vraag	naar	hulp	op	dit	gebied	verder	zal	groeien.	Overigens	zien	wij	dat	dit	
van	twee	kanten	het	geval	is.	Het	belang	voor	de	lokale	organisaties	is	groot.	DierenLot	
helpt	hierbij	en	wordt	graag	gezien	als	de	behartiger	van	belangen	van	de	lokale	
organisaties.	Dat	is	ten	dele	waar	maar	het	gaat	hierbij	vooral	om	inhoudelijke	zaken	
zoals	vorming	en	uitvoering	van	gemeentelijk	en	provinciaal	maar	soms	ook	landelijk	
beleid.	Het	is	immers	voor	een	lokale	organisatie	zelf	vrijwel	onmogelijk	om	op	eigen	
kracht	gehoord	te	worden	op	een	Ministerie	of	bij	een	Provincie.	DierenLot	kan	hierbij	
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als	intermediair	optreden.	Uitgangspunt	daarbij	is	dat	beleid	uitvoerbaar	blijft,	maar	ook	
dat	afspraken	en	wetgeving	ook	worden	toegepast	en	uitgevoerd	(aan	beide	zijden).	
	
Omdat	veel	dierenleed	ontstaat	vanuit	onwetendheid	ligt	er	voor	DierenLot	nog	een	taak	
om	(potentiele)	diereneigenaren	laagdrempelig	voor	te	lichten	hoe	om	te	gaan	met	de	
gekozen	gezelschapsdieren.	Dit	bevordert	een	weloverwogen	keuze	maar	ook	kennis	
over	wat	te	verwachten	en	wat	het	dier	eigenlijk	nodig	heeft.	
	
Voor	het	diervriendelijke	terugdringen	van	het	aantal	zwerfkatten	ondersteunt	
DierenLot	activiteiten	van	derden	die	de	problematiek	verminderen	en	oplossen.	Zo	
worden	projecten	op	Texel,	Utrecht	en	in	Zeeland	financieel	maar	ook	beleidsmatig	
ondersteund.	Als	deze	projecten	slagen	zullen	er	hoogstwaarschijnlijk	meer	volgen.	
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Dierenambulancesector 2021 
Hoe ziet de sector eruit? 
 
OVERKOEPELENDE ORGANISATIES 
DierenLot: Ondersteunt ruim 250 zelfstandige, autonome dierenhulporganisaties. 
Dierenbescherming: Centraal geleide organisatie met meerdere vestigingen. 
Federatie Dierenambulances Nederland (FDN): Brancheorganisatie van zelfstandige dierenambulance 
organisaties met 28 leden, 68% (19 leden) is Erkend DierenLot Beneficiant. 
Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO): Vereniging van en voor onafhankelijke 
dierenhulporganisaties met 26 leden, 73% (19 leden) is Erkend DierenLot Beneficiant. 
 
KEURMERKEN VOOR DIERENAMBULANCEORGANISATIES 
• Stichting Nationaal Keurmerk Dierenambulances (NKD) 
• Keurmerk Diervervoer van Stichting Dierkeur 
 
DIERENAMBULANCES: ORGANISATIES EN VOERTUIGEN 
Regelmatig zijn er misverstanden over wat onder een dierenambulance verstaan wordt. De 
organisatie of de speciaal ingerichte auto’s? Ook over hoe een dierenambulancevoertuig uitgerust 
moet zijn, lopen de meningen sterk uiteen. Werkgebied van de dierenambulanceorganisaties en de 
financiële middelen bepalen uiteindelijk de invulling van de organisatie, wagenpark en uitrusting. Is 
het verstedelijkt gebied, (binnen)stad of is het platteland? Is er veel open water, polders met sloten 
of juist ‘droog’ (natuur)gebied? Het NKD en DierenLot onderscheiden 2 hoofdcategorieën 
dierenambulancevoertuigen: 
1. Dieren Noodhulp Ambulances voor dierennoodhulp en veilig diervervoer. 
2. Dieren Transport Ambulances voor veilig diervervoer. 
 
CIJFERS OVER DE SECTOR 
Samengesteld door het NKD en DierenLot, 01 juli 2021 
Ambulanceorganisaties Dieren Noodhulp in Nederland* 
DierenLot (Erkend DierenLot Beneficianten)     60 
Dierenbescherming (Eigen opgave 2021)      22 
FDN (Inclusief 19 overlap met DierenLot en 1 met Dierenbescherming)   28 
NFDO (5 overlappen met DierenLot)       5 
Nergens bij aangesloten        10+ 
TOTAAL AANTAL ORGANISATIES: 100 
 
Organisaties met Dieren Transport Ambulances (DTA) 
Ook in geval van niet acute nood is veilig vervoer van dieren noodzakelijk. Dieren Transport 
Ambulances zijn ingericht voor veilig diervervoer. Van honden en katten t/m vogels en wild. 
Aantal organisaties met DTA’s        70 
Zonder overlap met Noodhulp organisaties     62 
 
ORGANISATIES MET NKD KEURMERK _ TOTAAL: 114 
Zonder DierenLot auto’s        7 
Met DierenLot auto’s 
Dieren Noodhulp (8 met noodhulp en transport)     45 
Dieren Transport         62 
 
ORGANISATIES MET KEURMERK DIERVERVOER VAN STICHTING DIERKEUR _ TOTAAL 30 
 


