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Statutaire doelstelling van de 
stichting

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van dieren in het algemeen 
en meer in het bijzonder van gewonde, zieke of vermiste dieren, en voorts al wat met 
een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 
alles in de ruimste zin van het woord.

De Stichting tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door:
• het vervoeren en/of verzorgen van gewonde, zieke of gevonden dieren;
• het onderbrengen van dieren bij een dierenarts, asiel of opvangcentrum;
• het verstrekken van informatie in de ruimste zin van het woord.
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Vrijwilligers
Vrijwillig = niet vrijblijvend

Steeds professioneler

Borging van een goed getrainde en gemotiveerde vrijwilligerspool voor zowel de ambu als overige taken (bestuur, 
werkgroepen, PR/informatie etc.) door middel van events, trainingen en (individuele) evaluatiesessies met (oud) 
vrijwilligers. Gewenste minimale omvang vrijwilligerspool 40-50, meer als we het rijden met een aanvullende auto 
willen realiseren. Belang van uniforme handelswijze en procedures die ook door alle vrijwilligers toegepast worden is 
groot. Vrijwillig = niet vrijblijvend. Werkgroep opleiding heeft een belangrijke verantwoordelijkheid. Aandacht voor 
doorlooptijd opleiding vrijwilligers.

Samen 
werken

Wederzijds vertrouwen

Belang van samenwerking van partners is groot. Waar mogelijk hebben we met regelmaat contact met onze partners 
en nodigen wij hen ook uit op events van de Stichting. Met name richting de beide gemeentes en de 
Dierenbescherming, in het bijzonder het DBCA, moet er onderling vertrouwen zijn. Handhaving van het periodiek 
overleg met het DBCA en Vogelopvang Soest. Samenwerking in de VEV is gericht op onderlinge waarneming, 
kennisdeling en waar mogelijk samenwerking op het gebied van opleiding van vrijwilligers.

Ambulance
24/7 beschikbaar met 
voldoende capaciteit

We rijden momenteel met 1 ambulance. Rijden met een aanvullende kleinere auto, welke te herkennen is als een 
dierenambulance en ook ingericht is om de meeste benodigde taken uit te voeren, is een wens maar hiervoor hebben 
we op dit moment structureel te weinig vrijwilligers. In 2021/2022 onderzoek naar wenselijkheid (noodzakelijkheid?) 
functie centralist en de hiervoor noodzakelijke aanpassingen van onze systemen. Eventuele implementatie per 2023.

Locatie Vast op DBCA

We hebben een eigen vaste locatie onder het DBCA. Centralist krijgt hier mogelijk een vaste werkplaats waarbij dan 
wel gekeken moet worden of de ruimte aangepast kan of moet worden voor langduriger verblijf (leefbaarheid).

We blijven een zelfstandig opererende stichting los van Dierenbescherming/DBCA.

Voorlichting
Informatievoorziening 

dierenwelzijn is 
kernwaarde

De Stichting is meer dan de ambulance zelf.  Er mag meer beleid komen dat voorziet in actieve informatievoorziening 
(aan bijvoorbeeld scholen, notarissen, bejaardenhuizen, politiek en verenigingen) en PR activiteiten door de Stichting. 
Dit conform afspraken met partners.

Financiële 
basis

Gezonde financiële basis, 
donaties en giften zijn 

extra’s

De Stichting is een financieel gezonde organisatie. Inkomsten van ritten van gemeentes en particulieren dekken de 
basiskosten van de stichting. We streven naar een structureel sluitende exploitatie. Donaties en giften en de algemene 
reserve worden gebruikt voor aanvullende wensen eventueel boven begroting. Waar mogelijk maken we gebruik van 
sponsoren. Actief werven naar donateurs en nalatenschappen/legaten is op dit moment niet nodig maar bekijken we 
eind 2022 opnieuw.

Communicatie

Communicatie richting 
(nieuwe) vrijwilligers heeft 

prioriteit

Door het structurele tekort aan vrijwilligers heeft de communicatie richting vrijwilligers prioriteit. Duidelijk en heldere 
communicatie naar bestaande vrijwilligers om hen te behouden en actief communiceren richting potentiële 

vrijwilligers. Hiertoe jaarlijks opstellen en actualiseren communicatieplan met oa aandacht welke kanalen hiervoor het 
best benut kunnen worden. In 2022/2023 kan indien dit op orde is de aandacht ook meer uit naar werving en behoud 

van en communicatie naar donateurs. En natuurlijk aandacht voor ons 25 jarig jubileum in augustus 2022!

Thema’s richting 2023


