Beleidsplan ‘Stichting ter Ondersteuning van de
Dierenambulance - Vogelasiel Regio Leiden’
I. Beleidsplan
In dit beleidsplan geven wij onze ambities weer.
II. Gegevens stichting
Naam:

Stichting ter Ondersteuning van de Dierenambulance-Vogelasiel Regio
Leiden
RSIN:
816093994
Postadres:
Vollersgracht 12, 2312 VL Leiden
Vestiging:
Robijnhof 1, 2332 KJ Leiden (Dierenambulance, tijdelijk)
Telefoon:
071-517.41.41 (Dierenambulance)
KvKnummer:
41166161
IBAN:
NL 29 INGB 0004 3417 03
De stichting is opgenomen in het ANBI-register.
III. Doel van de stichting
De stichting heeft tot doel het vangen, ophalen en vervoeren van op de openbare weg, of
na medewerking van grondeigenaren op privéterrein aangetroffen huisdieren en andere al
dan niet inheemse dieren, waarvan de behandeling door een dierenarts en/of de tijdelijke
opvang vanuit een oogpunt van dierenwelzijn gewenst is.
Tevens heeft de stichting tot doel het opvangen en verzorgen van wilde vogels in een
daartoe adequaat ingericht vogelasiel, totdat deze weer in de vrije natuur kunnen
worden losgelaten.
III. Beleidsambities
De Dierenambulance Regio Leiden zet zich in om 24 uur per dag, 365 dagen per jaar
actief te zijn in de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Lisse, Katwijk, Noordwijk,
Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. De stichting beschikt daartoe
over twee dierenambulances. De werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers,
onder leiding van twee betaalde coördinatoren. De dierenambulance biedt eerste hulp
en vervoer aan zieke en gewonde huisdieren, zwerfdieren en in het wild levende
dieren na meldingen van particulieren, of op verzoek van politie, brandweer, of
gemeenteambtenaren. Daartoe wordt, samengewerkt met dierenartsen en andere
organisaties, die bij de opvang en verzorging van dieren betrokken zijn, met name de
vogelasiels De Wulp in Den Haag en het Vogelhospitaal in Haarlem. Voorts werken we
samen met het Dierenasiel Stevenshage in Leiden, het Dierenopvangcentrum Offem in
Noordwijk, de Egelopvang in Zoetermeer en Haarlem en de reptielenopvang SERPO in
Rijswijk.
Het vangen, ophalen en vervoeren van gewonde huis- en wilde dieren is naar onze
mening wat betreft huisdieren op grond van het Burgerlijk wetboek en wat betreft
wilde dieren op grond van de Natuurbeschermingswet een overheidstaak, die tot nu
toe zonder directe vergoeding door de Dierenambulance wordt uitgevoerd. Het bestuur
is daarom met de betrokken gemeenten in overleg om hiervoor een passende
vergoeding af te spreken.
De stichting wil nadrukkelijk investeren in de kennis en de deskundigheid van de
coördinatoren en vrijwilligers middels scholing en training. Daarnaast spant de
stichting zich in om de vrijwilligers goed uitgerust hun werk te laten verrichten, door
beschermende kleding en noodzakelijke apparatuur ter beschikking te stellen.
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Om het publiek te kunnen informeren over opgehaalde dieren en om bekendheid aan
de activiteiten van de stichting te geven wordt een website onderhouden, worden
persberichten uitgegeven en wordt tweemaal per jaar een donateursblad uitgebracht.
De stichting wil het contact met de donateurs de komende jaren versterken.
V. Nieuwe huisvesting
Vanwege de tijdelijke huisvesting van de dierenambulance en de sluiting van ons
vogelasiel in december 2018 zijn we aan de slag gegaan om daarvoor een blijvende
oplossing te realiseren middels nieuwbouw. De Dierenambulance moet de tijdelijke
locatie in de Robijnhof helaas binnen afzienbare tijd verlaten. De gemeente Leiden
heeft voor nieuwbouw een passend terrein aangeboden. Samen met een
architectenbureau wordt daarvoor een plan ontwikkeld. Vanwege noodzakelijke
vergunningen en bouwtijd vrezen wij dat de nijpende situatie waarmee we te maken
hebben nog tot minstens begin 2020 zal voortduren. Het bestuur hoopt dat we tot die
tijd nog in de Robijnhof gehuisvest kunnen blijven. Helaas is dat verre van zeker.
VI. Financiën
De stichting financiert de kosten van de dierenambulance en het vogelasiel uit
donaties, legaten en erfstellingen, alsmede uit vergoedingen voor het vervoer van
dieren.
De jaarlijkse kosten van de stichting bedragen, gelet op de resultaten van de
afgelopen jaren naar schatting:
Exploitatiekosten
Huisvestingskosten
Personeelskosten
Reservering vervanging ambulances

€
€
€
€

40.000,=
10.000,=
75.000,=
10.000,=

Aan inkomsten staan daar tegenover:
Donaties en giften
Vergoedingen voor ritten en crematies

€ 30.000,=
€ 35.000,=

Het tekort van € 70.000,= hopen we te kunnen dekken uit vergoedingen voor onze
ritten door gemeenten. We hebben de gemeenten daarvoor benaderd. Zolang dat niet
het geval is moeten we ons vermogen daarvoor aantasten.
VII. Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Jaap van Meijgaarden
Secretaris: Lous Meijer
Penningmeester: Miranda Heemskerk
De bestuurders ontvangen geen beloning of vacatie voor hun werkzaamheden. Slechts
gemaakte kosten worden vergoed door de stichting.
De bestuurders zijn alleen gezamenlijk bevoegd om over het vermogen van de
stichting te beschikken.
Leiden, maart 2019
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