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 Stichting Bedenk 

Doelstelling 

Het ondersteunen (in de ruimste zins des woords) van de opvang van kleine huisdieren (in de eerste 

plaats knaagdieren en konijnen). Dit gaat samen met het geven van educatie en het verspreiden van 

informatie. Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen. Stichting 

Bedenk heeft geen winstoogmerk. De financiële middelen die door de opvang worden gegenereerd 

worden gebruikt voor de verzorging van de afstandsdieren . 

Bestuurssamenstelling 

Het bestuur van stichting Bedenk bestaat sinds 1 januari 2016 uit  de volgende personen: 

Tessa Kamstra, voorzitter 
Sander Zonneveld, penningmeester 
Nancy Bromet , secretaris 
Chantal van Keulen, algemeen bestuurslid 
Daisy de Waal Malefijt, PR medewerker 
 
Beloningsbeleid 

de bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.  Er wordt ook geen 

vacatiegeld betaald. Alleen de uit hoofde van hun functie gemaakte kosten kunnen op declaratie 

basis aan hun worden vergoed mits niet bovenmatig. Op dit moment heeft de stichting geen 

personeel in dienst.  

Activiteitenverslag 
 
Stichting Bedenk verricht de volgende werkzaamheden ter realisatie van de doelstellingen 

Opvang 

Stichting Bedenk vangt kleine huisdieren op voor zowel de lange als de korte termijn. De opvang richt 

zich op vakantieopvang en opvang van dieren waarvan afstand is gedaan inclusief dieren die als 

vondeling binnen worden gebracht. De dieren waarvan afstand is gedaan worden herplaatst in een 

geschikt huishouden of op een andere locatie. Er worden jaarlijks meer dan 100 afgestane dieren 

herplaatst. 
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Educatie en Informatie 

De stichting Bedenk richt zich op het verhogen van dierenwelzijn door middel van het overdragen 

van kennis over het houden en verzorgen van kleine huisdieren bij (toekomstige) eigenaren. Om dit 

te waarborgen zorgt de stichting voor goede en actuele kennis bij haar medewerkers. 

Educatie en informatie wordt verstrekt via de medewerkers, website en sociale media. Bij de 

educatie en informatie wordt samengewerkt met het Huisdierencentrum (HDC) gevestigd op 

hetzelfde adres. Het HDC is onderdeel van afdeling NME (gemeente Haarlem). Het HDC beschikt over 

leskisten en informatiefolders, organiseert themadagen en workshops waarbij Bedenk aansluit. 

Verkorte staat van baten en lasten over 2014 en balans 2014 

 

 

Uit het  beleidsplan, inkomsten en uitgaven 

Het beleid van stichting Bedenk is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling. Dit wordt 

mogelijk gemaakt door voor zowel vakantie/tijdelijke opvang als langdurige opvang/ afstand van 

dieren een vergoeding te vragen. De stichting streeft er naar om de dagelijkse kosten van de opvang 

van de dieren (voeding, huisvesting, dierenarts) te kunnen dekken grotendeels vanuit deze 

inkomsten. Dit wordt aangevuld door verkrijging van gratis beschikbaar gesteld voer of 

verzorgingsproducten en door gelden ontvangen van donateurs. 

Staat van Baten en Lasten 2014

BATEN Cijfers Toelichting

Dier 1.011€         inkomsten uit adoptie en afstand

Dierbenodigheden 1.039€         inkomsten uit verkoop voer en hokken bij adoptiedieren 

Overige Opbrengsten 39€               

Schenkingen 287€             

Stalling 6.657€         inkomsten uit vakantieopvang

9.033€         

LASTEN

Cijfers Toelichting

Overige Kosten 1.003€         

Dier 116€             zeer lage kosten, gemeente betaalde  vrijwel alle kosten

Dierbenodigheden 3.843€         voornamelijk jaarlijkse afschrijving investering buitenhokken 

Huur, gas, licht water, onderhoud -€             volledig door de gemeente ter beschikking gesteld

Toevoeging algemene Reserves 4.071€         Resultaat 2014

9.033€         

Balans 31/12/2014

Actief Passief

inventaris buitenhokken 7.766€         Algemene  Reserves 13.903€   

Kas saldo 31/12/2014 69€               

Banksaldo  31/12/2014 6.068€         

voorraden -€             schulden -€          

13.903€       13.903€   
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Ter dekking van de kosten van educatie en informatie worden diverse promotionele activiteiten 

georganiseerd waarbij toegang wordt betaald of een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. 

Voor investeringen in huisvesting, apparatuur, en opleiding vrijwilligers werft de instelling gelden 

vanuit  fondsen. De stichting zal fondsen aanschrijven welke in overeenstemming zijn met de doelen 

van de stichting.  

De overhead van de stichting is zeer laag, vrijwel  alle inkomsten komen  geheel ten goede aan de 

dieren.  Al het werk wordt verricht door vrijwilligers die hiervoor geen vergoeding ontvangen.  
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