Beleidsplan Opvangcentrum de Maashorst

1. De doelstelling en werkzaamheden
De doelstelling van de stichting is het helpen van dieren in nood. Binnen onze stichting hebben
wij twee takken van sport. Wilde dieren, inheemse diersoorten in Nederland, die bij ons
worden gebracht door dierenambulances en particulieren. Hierbij kan het gaan om jonge
vondelingen maar ook om dieren die verwond zijn. Het doel is de dieren jonge dieren groot te
brengen, te verwilderen, zelfredzaam te maken en vervolgens vrij te laten. De dieren die met
verwondingen bij ons binnen komen laten wij revalideren met ook hierbij het doel het dier
terug in de natuur te laten.
Voor de gehouden dieren die bij ons terechtkomen door particulieren of dierenambulances is
het doel herplaatsen. Wij hebben een non-kill beleid. Hiermee bedoelen wij dat dieren waar
een overschot aan is zoals hanen, kippen, geiten of varkens niet zonder medische noodzaak
geëuthanaseerd mogen worden. Wij geloven erin dat problemen die door menselijk aard
worden gecreëerd niet tot sterfte hoeven te lijden. De dieren die wij opvangen zijn ontzettend
uiteenlopend, van knaagdieren tot konijnen tot hoenders.
2. Wijze van werving
Onze inkomsten komen voort uit giften en donaties van betrokken dierenambulances,
particulieren en overige betrokkenen. Tevens vragen wij adoptiekosten of
bemiddelingskosten voor het herplaatsen van dieren.
Tevens zijn we sinds januari 2021 actief bezig met het zorgen voor vaste periodieke inkomsten.
Diverse bedrijven in de regio hebben aangegeven dat zij maandelijks een vast bedrag aan ons
willen doneren. Andere plaatselijk bedrijven hebben aangeboden om bepaalde vaste kosten
op zich te nemen zoals van diervoer. Wij ontvangen momenteel 10 zakken voer van 25
kilogram per maand gratis door deze sponsering.
Verder houden wij jaarlijks een (online) veiling en verkopen we vogel- en egelhuisjes. De
verkoop van dier-gerelateerde producten willen we in 2022 verder gaan uitbreiden.
3. Beheer en besteding van het vermogen
Zoals bij elke stichting worden ook bij ons alle inkomsten gebruikt ten goede van de stichting.
De prioriteit moet ten alle tijden bij de dieren liggen. De uitgaven zijn voornamelijk gericht op
verbeteringen binnen de opvang, zoals nieuwe verblijven. Ook dierenartskosten zijn een
terugkomende post. Veel gewonde en zieke dieren zijn gebaat bij bepaalde medicatie, een
röntgenfoto of operatie waar veel van onze opbrengsten naartoe gaan.
Ook proberen wij veel rekening te houden met onze ecologische voetafdruk. In 2022 streven
wij ernaar om het dak van onze loods te vervangen en het plaatsen van zonnepanelen. Tevens
hopen wij dat we op langere termijn personeel in dienst kunnen nemen (minimaal 1 FTE voor
40 uur) om meer stabiliteit en kennis te krijgen binnen de opvang.
Overige kleine kosten zijn reiskosten die, waar mogelijk/noodzakelijk, worden vergoedt aan
onze vrijwilligers. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de activiteiten die zij doen.

