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Doelstelling :

Onze organisatie vangt gedumpte, achtergelaten en ongewenste kleine huisdieren, knaagdieren en
konijnen op, verzorgen deze en bereiden adoptie voor. Alsmede verzorgen wij vakantieopvang ter
voorkoming van verwaarlozing en ongewenste vrijlatingen.

De organisatie draait volledig op vrijwilligers die met hun inzet het voortbestaan van ons
mogelijk maken. We trachten de zorg voor de dieren en onze vrijwilligers zo optimaal
mogelijk te maken.
Gedrag :
Het gedrag van de vrijwilligers naar elkaar en naar onze clientèle (afstand, adoptie en
pension) is geduldig en respectvol, indien nodig educatief of instruerend.
Seksuele intimidatie of racistische insinuatie worden niet getolereerd. De gevoeligheid met
betrekking tot deze onderwerpen is eveneens een persoonlijke interpretatie en dient
daarom ten aanziens van de persoon te worden gerespecteerd.
Financieel :
Door het verwerven van fondsen en donaties wordt getracht een stabiele inkomstenstroom
te creëren. Deze inkomsten zijn niet alleen gelden maar ook materialen en benodigdheden.
Hierbij is de ANBI-status van belang en deelname aan Geef.nl, Dierenlot en andere
sponsorwervingen. I.v.m. Covid19 wordt er begin 2020 een belcampagne gedaan om de
verloren inkomsten zo veel mogelijk te compenseren. Vanwege de vordering van de
maatschappelijke huur wordt aan de gemeente gevraagd de intentieverklaring om te zetten
in een vaste subsidie ter hoogte van die huur en services kosten.
Voor activiteiten en evenementen worden sponsoren gezocht om de kosten te drukken of
voorzieningen te bekostigen.
Er wordt gestreefd naar een reserve voor de operationele kosten van 1,5 jaar, die mede
wordt opgebouwd door de vergoedingen van de vakantieopvang van kleine huisdieren,
knaagdieren en konijnen. I.v.m. Covid19 wordt een lagere opbrengst verwacht van de
vakantie opvang.
Covid19 :
Voorzorg en gedrag maatregelen worden volgens de RIVM-richtlijnen gehandhaafd.
De financiële consequenties door de beperkende maatregelen kunnen ernstige gevolgen
hebben. Voor alsnog wordt de locatie gesloten voor publiek en wordt er alleen volgens
afspraak gewerkt.
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Media :
De media middelen worden uitgebreid en verbeterd om een grotere bekendheid en
draagvlak te creëren voor het welzijn van kleine huisdieren en ondersteuning van de
activiteiten die de organisatie verricht. Mede hiervoor is een bestuurslid voor marketing en
PR aangetrokken.
Erkenningen en aanmeldingen :
Het behouden van de ANBI status.
De aanmeldingen op GEEF.nl actualiseren en uitbreiden.
De status van beneficiant van Dierenlot handhaven.
SBB erkenning voor het begeleiden van stagiaire van het middelbaar beroeps onderwijs.
Handhaving van de 5 sterren status van de stichting Konijnenbelangen.
Streven naar erkenning van de gemeente Haarlem en anderen als de opvang voor kleine
huisdieren, met name voor knaagdieren en konijnen.
Aanmelden bij instellingen die de organisatie kunnen steunen.
Nauw contact houden met de Vrijwilligerscentrale.
Aanwas van dieren :

Het fokken of toestaan van bevruchtingsmogelijkheden wordt niet gedaan binnen de organisatie.
Mochten er zwangere dieren binnenkomen dan worden de geboren jongen gesekst en in een zo
vroeg mogelijk stadium gescheiden van elkaar. De dieren die ter adoptie worden aangeboden
worden, indien verantwoordt, onvruchtbaar gemaakt.

Er wordt gestreefd naar een balans afhankelijk van de aanvragen tussen opvang en adoptie
dieren. Hiervoor wordt een allocatie van huisvesting bepaald en noodvoorzieningen achter
de hand gehouden.
Voor de opvang en aanname van kleine huisdieren (exoten) wordt door ons de beperking
opgelegd dat er kennis van verzorging aanwezig moet zijn en de juiste huisvesting voor deze
dieren, in andere gevallen sturen we ze door naar geschiktere opvang.

Medische zorg :

Dieren die worden afgestaan of toegewezen worden voor een periode van 14 dagen binnen de
organisatie gehouden voor gezondheid evaluatie en gedrag bepaling. Dieren die in de opvang komen
moeten indien van toepassing zijn ingeënt tegen besmettelijke ziektes. Mocht er sprake zijn van
ongedierte dan wordt dit direct behandeld. Indien er sprake is van acute nood dan wordt er direct
medisch geëvalueerd en ingegrepen. Te nemen beslissingen hieromtrent liggen bij het bestuur.
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Projecten :
De projecten die worden uitgevoerd dienen voor de handhaving van de operationele
capaciteit en verbetering voor het welzijn van de dieren en werkomgeving van de
vrijwilligers. De realisatie van deze projecten hangt sterk af van de financiële ontwikkeling en
de toegestane mogelijkheden door Vastgoed en Facilitair management van de gemeente
Haarlem. Het omzetten van de intentieverklaring naar een gebruiksovereenkomst kan daar
duidelijkheid in scheppen.
•

Onderhoud en herstel.

Voor het onderhoud van bebouwing en inrichting zijn een aantal speerpunten bepaald. In de
oude ren staan de flat Marina en Leandra op de nominatie om te worden vervangen voor
2023. De hemelwaterafvoer van de oude ren zal worden hersteld en voorzien van een
regenton voor spoelwater en bewatering van de planten en installatie van een
verkoelingssysteem voor het dak van de oude ren. Verder worden ontstane gebreken zo
spoedig mogelijk hersteld om de operationele werkzaamheden niet te belemmeren.
•

De technische installatie.

De technische installatie valt onder de verantwoording van facilitair management van de
gemeente Haarlem en dient daarom worden aangemeld zoals beschreven in het
huishoudelijk regelement.
•

Uitbreiding buitenverblijven.

Indien mogelijk en onder bepaalde condities zou een uitbreiding van de buitenverblijven
zeer welkom zijn, op deze locatie of elders. Wat zeker prioriteit heeft is plaats voor 2
noodverblijven die demontabel zijn.
•

Zorg verbetering.

Om de kwaliteit van de zorg voor de dieren en de werkomgeving voor de vrijwilligers te
verbeteren wordt er een ruimte gecreëerd waarin er een scheiding is tussen
spoelen/wassen, voedselbereiding en (medische)zorg voor de dieren. De units van de
inrichting worden allemaal vervaardigd van RVS (304,316). De accessoires worden
vernieuwd. Eventuele instructiebordjes worden gemaakt om ook het verhoogde hygiëne
protocol toe te lichten. Hierbij wordt ook de mening van onze dierenarts gevraagd.
•

Dierenhuisvesting in de wandkast.

De inhoud van de wandkast wordt uitgeruimd en opgeruimd, hiervoor wordt aansluitend
aan de zolder extra opslagruimte gerealiseerd. De dierenhuisvesting wordt ontworpen en
gemaakt om flexibel in te richten (deelbare)hokken te maken die voor verschillende soorten
dieren toepasbaar zijn. De verblijven worden gemaakt van aluminium, kunststof, trespa en
zijn goed afsluitbaar.
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•

Inrichting van het kantoor.

Het workshop/lezingsruimte gebruik is vastgelegd in de huur(gebruik)overeenkomst. Voor
de inrichting en ondersteuning van de administratieve taken zullen laptops nodig blijken.
•

Verbetering van de Buiten rennen.

Voor een betere bescherming tegen de weerselementen worden de buitenverblijven
uitgevoerd met afneembare zonnedoeken tegen te felle langdurige zonneschijn. Voor de
verkoelings-elementen wordt een vriezer aangeschaft.
•

Opslag

We zijn bereid om onze medewerking te geven voor het verplaatsen, verbeteren en
uitbreiden van de voorraad opslag (hooi, stro, bodembedekking en voer) indien dit in goede
samenwerking en gebruik kan gebeuren. De opslag van voer is een belangrijk punt in
verband met de ongewenste komst van ongedierte (waardoor ook onze dieren gevaar
lopen). Hiervoor is ook een eerder genoemd project van belang.

Vrijwilligers en bestuur:
Er zal een focus komen te liggen op het verkrijgen en behouden van vrijwilligers voor
verschillende functies ook thuiswerkfuncties, met name voor het beheer van de
mediaplatforms. Er wordt ook gezocht naar uitbreiding van het bestuur om de werkdruk te
verdelen.
Stages :
Door het verkrijgen van de SBB certificatie kunnen we officieel stagiaires begeleiden en
kunnen we de organisatie inschrijven bij de stagemarkt. De stagiaires zijn welkom voor alle
verschillende niveaus de begeleiding valt onder meer onder de taak van de
dagverantwoordelijke en de beoordeling valt onder het bestuur.

