
Stichting Hurmes Dierenthoes                                                                                                 

 

Beleidsplan Stichting Hurmes Dierenthoes 2017 

 

 

  



Pagina 2 van 6 
 

Inhoud 
1. Inleiding ............................................................................................................................................... 3 

2. Doelstelling ......................................................................................................................................... 3 

2.1   Kernprincipes van de instelling ................................................................................................... 3 

3. Aanpak en uitvoering .......................................................................................................................... 4 

3.1   Werkzaamheden ......................................................................................................................... 4 

3.2   Werving en beheer gelden .......................................................................................................... 5 

3.3 Vermogen van de instelling .......................................................................................................... 5 

3.4   Bestedingsbeleid ......................................................................................................................... 5 

3.5 Beschikken over het vermogen van de instelling ......................................................................... 5 

4. Overige ................................................................................................................................................ 5 

4.1 Beloningsbeleid ............................................................................................................................. 5 

4.2   Beschrijving administratieve organisatie .................................................................................... 5 

4.3   Publicatieplicht ............................................................................................................................ 5 

5. Bestuurlijke organisatie ...................................................................................................................... 5 

6. Begroting ............................................................................................................................................. 6 

7. Contactgegevens ................................................................................................................................. 6 

 
 

  



Pagina 3 van 6 
 

1. Inleiding 
Stichting Hurmes Dierenthoes biedt dieren met een verhaal een permanent thuis. Dieren die om 
verschillende redenen al een hele reis, vaak in hun korte leventje, erop hebben zitten. Dieren die geen 
thuis meer kunnen vinden vanwege hun afwijking worden helaas vaak gedumpt of zijn ten dode 
opgeschreven. 
Helaas is de maatschappij van tegenwoordig zo ingericht dat alles snel en sneller moet gebeuren. Ook 
de aanschaf van een (huis)dier gebeurt vaak te snel en ondoordacht. Deze dieren zijn vaak op den 
duur ongewenst, en worden gedumpt in het bos, langs de weg of simpelweg achtergelaten. 
Het Dierenthoes is het Forever Home voor die dieren die het nodig hebben. Alle dieren verdienen 
respect en een waardig leven. Wij komen op voor die dieren die het niet meer krijgen vanwege hun 
gezondheid, leeftijd of handicap. Wij vinden dat alle dieren oud, ziek, gehandicapt of met een 
gebruiksaanwijzing ook recht hebben op een respectvol en waardig leven met de zorg die afgestemd 
is op hun benodigdheden. 
 
Helaas kan niet iedereen hiervoor zorgen. Veel voorbeelden zien wij van ouderen die naar een 
verzorgingstehuis moeten of die komen te overlijden en hun zo lang geliefde huisdier, vaak ook al op 
leeftijd kan niet bij de familie terecht. Deze dieren die hun hele leven vertroeteld zijn, worden 
gedumpt in het asiel. Dit is toch niet wat hun baasje voor hun wilde. 
Of de kale kippen uit een legkippenstal, die niet eens weten hoe ze moeten scharrelen in de vrije 
buitenlucht, het schaap dat geen lammeren meer kan krijgen en hierdoor dus niks meer oplevert of 
de pony die zijn hele leven lang de ideale kindervriend was en nu hij oud is en niet meer gebruikt kan 
worden als rijpony op weg naar het slachthuis. 
 
Stichting Hurmes Dierenthoes biedt aan deze dieren een liefdevol permanent thuis. Hun reis eindigt 
in ons Dierenthoes, maar hun echte leven start hier pas! 
Dierenthoes is een thuis voor afgedankte kleine huisdieren, zoals cavia’s konijnen, volièrevogels, 
honden en katten, pluimvee en kleine hoefdieren zoals geiten, schapen en pony’s. De dieren die 
opgevangen worden, worden niet meer herplaatst. Bewust fokken met de aanwezige dieren vindt 
niet plaats. 

2. Doelstelling 
2.1   Kernprincipes van de instelling 
Wij vinden dat alle dieren respect en een waardig leven verdienen. Wij komen op voor die dieren die 
het niet meer krijgen vanwege hun gezondheid, leeftijd of handicap en helpen deze dieren door de 
zorg te bieden die zij nodig hebben aangeboden in ons Dierenthoes.  
 

Stichting Hurmes Dierenthoes heeft de volgende statutionaire hoofddoelstelling: 

-de exploitatie van een dierenopvang voor de opvang van (huis)dieren, het bevorderen van de 
bewustwording van personen voor het aanschaffen van een (huis)dier alsmede het leren omgaan en 
het in contact brengen met (huis)dieren, met name op het gebied van de verzorging van dieren, een 
en ander in de meest ruime zin van het woord, 

-het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
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Bovenstaande betekent dat wij een permanent thuis bieden aan: 

- Dieren die oud, ziek of gehandicapt zijn 

- Dieren die met de dood bedreigd worden door hun probleem.  

- Dieren die geen kans maken op adoptie vanwege hun probleem of dieren die al maanden 

in het asiel zitten,  

- Dieren die wegkwijnen in het asiel, 

- Dieren die hun leven lang bij hun baasje hebben gewoond en als hun baasje overlijdt in 

het asiel worden gedumpt omdat de familie ze niet kan/wil overnemen en die dan 

geen/moeilijke kans hebben op een adoptie 

Wat doen we niet: 

• Gezonde dieren opvangen die de mogelijkheid hebben om op een normale manier en 

binnen een redelijke termijn te kunnen worden geadopteerd 

• Agressieve dieren opvangen (gevaarlijk voor hun zelf, voor hun omgeving of voor de 

andere dieren) 

• Exotische dieren, roofvogels, reptielen, amfibieën opvangen 

• Met dieren fokken 

• Dieren verkopen 

In 2017 wordt er gewerkt aan het volgende: 

- Bekend maken van Hurmes Dierenthoes, de doelen van Hurmes Dierenthoes delen en 
promoten en opbouwen van een goede naamsbekendheid, 

- Uitbreiden, renoveren en perfectioneren van de dierenverblijven, afrastering weides 
klaarmaken, schuilstallen gereedmaken, 

- Ontwikkelen website, 
- Werven donateurs. 

Onderscheidend karakter van Stichting Hurmes Dierenthoes 

Stichting Hurmes Dierenthoes onderscheidt zich van andere stichtingen die opkomen voor de 
belangen van dieren door het opvangen van die dieren die nergens anders terecht kunnen. Die dieren 
die het het hardste nodig hebben, worden opgevangen in een huiselijke omgeving en met de ruimte, 
zorg en aandacht die ze nodig hebben en verdienen. 

Afwezigheid winstoogmerk 
Stichting Hurmes Dierenthoes heeft geen winstoogmerk. Alle gelden komen ten goede aan de opvang 
en verzorging van de dieren die wonen in het Dierenthoes. 

3. Aanpak en uitvoering 
3.1   Werkzaamheden 
Binnen de stichting vinden de volgende dagelijkse werkzaamheden plaats: 

- opvang van dieren, 

-verzorging van de dieren, waaronder de dagelijkse voedsel en drinkwatervoorziening, het 
schoonmaken van de dierenverblijven, monitoring van de gezondheid van de dieren, waar nodig de 
dierenarts inschakelen, 

-onderhoud aan de dierenverblijven. 
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3.2   Werving en beheer gelden 
De stichting zal gelden werven middels het aanvragen van sponsorgelden, subsidies en vrijwillige 
bijdragen van derden. Dit kan bestaan uit gelden, maar ook uit voer, strooisel enz. 

3.3 Vermogen van de instelling 
Het vermogen van de stichting wordt besteed aan het behalen van de doelstelling van de stichting te 
weten het zorgdragen dat elk dier zijn benodigde voer en veterinaire aandacht en de juiste 
huisvesting krijgt. 

3.4   Bestedingsbeleid  
De inkomsten worden besteed aan: 

- Het benodigde voedsel 
- Strooisel 
- Veterinaire zorg 
- Onderhoudsmateriaal voor de huisvesting van de dieren 
- Alle verdere voorkomende benodigdheden om de verzorging van de aanwezige dieren 

mogelijk te maken 

3.5 Beschikken over het vermogen van de instelling 
Het bestuur heeft geen beschikking over het vermogen van de stichting.  

4. Overige 
4.1 Beloningsbeleid 
De vrijwilligers en bestuursleden ontvangen geen onkostenvergoeding of beloning in welke vorm dan 
ook.  
 

4.2   Beschrijving administratieve organisatie 
De penningmeester zorgt draag voor de administratie van de stichting. 
 

4.3   Publicatieplicht 
Stichting Hurmes Dierenthoes zorgt ervoor dat alle vereiste documenten worden gepubliceerd op de 
website van de stichting www.hurmesdierenthoes.nl  

5. Bestuurlijke organisatie  
Stichting Hurmes Dierenthoes heeft drie bestuursleden. De bestuursleden ontvangen geen financiële 
beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur bestaat uit: 
 
Sandra Dorenberg-Peeters (oprichtster Hurmes Dierenthoes)  Voorzitter 
Debby Peeters        Secretaris 
         Penningmeester  
Petra Dorenberg       Algemeen bestuurslid en PR 
 
Bestuursleden vergaderen minimaal 6 keer per jaar of zoveel vaker dan nodig. 
 
 
 
 

http://www.hurmesdierenthoes.nl/
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6. Begroting 
In onderstaande tabel is de begroting opgenomen voor 2017. 

Inkomsten  Uitgaven   

Donateurs  
 
 
 
 
 
 
 
 

25.500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.500 
 

Voer 
Medische zorg 
Strooisel 
Hooi 
Algemene 
verzorging 
dieren 
Afscheid dieren 
Oprichting 
stichting 
 

11.800 
  6.500 
  3.000 
  2.000 
 
  1.000 
 
     700 
 
     500 

25.500 

 

7. Contactgegevens 
Stichting Hurmes Dierenthoes 
Vestigingsadres: 
Lochtstraat 22 
6039 RV Stramproy 

KVK inschrijving 69258384 

Rekeningnummer:  ABN AMRO Bank NL 80 ABNA 0248648144 

 
Contactpersoon: Sandra Dorenberg-Peeters 06-15325526 
 
Website: www.hurmesdierenthoes.nl 
  
 
Email: hurmesdierenthoes@gmail.com  
 
 

http://www.hurmesdierenthoes.nl/
mailto:hurmesdierenthoes@gmail.com

