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VOORWOORD
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting RED EEN DIER. De stichting is opgezet door  
drie vrijwilligers vanuit de visie om noodlijdende dierenasielen wereldwijd financieel  
te ondersteunen.

INLEIDING
Stichting RED EEN DIER is opgericht en notarieel geregistreerd op 2 december 2016  
en gevestigd in Den Haag. Het beleidsplan geeft u inzicht in onze doelstelling,  
aanpak en voorgenomen activiteiten. Jaarlijks zal een verslag opgesteld en op de  
website gepubliceerd worden. Hierin wordt het uit te uitgevoerde werk beschreven  
en worden de financiën verantwoord.

DOELSTELLING EN MISSIE
De doelstelling en missie, die notarieel vastgelegd zijn, luiden als volgt. Het financieel 
ondersteunen van noodlijdende dierenasielen. Onze missie is om deze financiële steun 
wereldwijd aan dierenasielen aan te bieden.

MOTIVATIE
Onze keuze voor het ondersteunen van dierenasielen over de hele wereld, stoelt op  
de overtuiging dat we mensen, daar waar nodig, financieel willen ondersteunen,  
zodat ze het goede, levensreddende werk voor dieren wereldwijd voort kunnen zetten.

AANPAK, ACTIVITEITEN EN WERKZAAMHEDEN
De aanpak, activiteiten en werkzaamheden zijn gebaseerd op de doelstelling en wijze 
van het werven van gelden. Zoals notarieel vastgelegd tracht de stichting de doelstelling 
te bereiken door onderstaande aanpak, activiteiten en werving van gelden:

•    collecteren, het werven van fondsen, het organiseren van benefietmiddagen  
en avonden en het benaderen van bedrijven;

•    alle andere wettige middelen die ter bevordering van het doel wenselijk,  
nuttig of noodzakelijk zijn;

•    het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden  
indien en voor zover dat voor de stichting nuttig kan zijn.
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TOEKOMSTIGE PROJECTEN
Op dit moment steunt onze missie het noodlijdende dieren asiel The Huayang Dogs 
Rescue Center te Thailand met een (maandelijkse) vaste bijdrage. Toekomstige projecten 
zijn afhankelijk van de hoeveelheid inkomsten die gegeneerd worden. Onze visie is 
gericht op korte en langlopende projecten wereldwijd.

HET BESTUUR
Het bestuur bestaat uit de drie hieronder genoemde bestuursleden:

•    voorzitter is mevrouw C.K. Harland-Noort, woonachtig aan de Boylestraat 13,  
(2563 EH) te Den Haag;

•    secretaris is mevrouw D. Zorge, woonachtig aan de Toscaninistraat 45,  
(2551 LT) te Den Haag;

•     penningmeester is mevrouw L.J. Nölkes, woonachtig aan de Groen van Prinstererlaan 223, 
(2555 HR) te Den Haag.

ACTIVITEITEN BESTUUR
Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. 
Hiervan wordt notule opgemaakt.
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:

1     opzetten en uitvoeren van een plan van aanpak aangaande het werven van gelden  
en het organiseren van benefiet bijeenkomsten;

2    het selecteren van bestemmingsdoeleinden.

FINANCIËN
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. 
De taken die hierbij horen zijn onder meer:

1     jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren ter publicatie op de website;
2    beheren van gelden;
3    besteden van gelden en het creëren van voorzieningen.
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BEHEER VAN HET VERMOGEN
Stichting RED EEN DIER heeft een bestuur dat gezamenlijk verantwoordelijk en  
bevoegd is tot het beheer en besteding van het vermogen.

BESTEDING VAN HET VERMOGEN
Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van de stichting in volgorde  
van onderstaande prioriteiten:

1     de inkomsten van de stichting worden aangewend om de uitgaven te compenseren, 
hierbij valt te denken aan bankkosten, drukkosten folders en het abonnement  
van de website;

2    de inkomsten van de stichting worden aangewend vanuit de doelstelling 
noodlijdende dierenasielen te ondersteunen;

3    de stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde 
buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast 
wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te kunnen ontwikkelen en op te zetten;

4     indien van toepassing zal het liquidatiesaldo uitgekeerd worden aan noodlijdende 
dierenasielen conform de doelstelling.

VERGOEDING BESTUURSLEDEN
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

TOELICHTING OPRICHTING, BOEKJAAR EN JAARVERSLAG
Omdat de stichting opgericht is op 2 december 2016 en ons eerste boekjaar (gebroken) 
over de periode 2 december 2016 t/m 31 december 2017 loopt, zal ons eerste jaarverslag 
in het jaar 2018 op onze website gepubliceerd worden over voornoemde periode 
conform de wettelijke voorwaarden.
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