Beleidsplan Stichting Dierenasiel Gorinchem
Doelstelling
De Stichting Dierenasiel Gorinchem heeft als doelstelling de opvang van zwerf- en/of
afstandsdieren, zoals honden, katten, knaagdieren e.d. in haar werkgebied en te zorgen
dat deze dieren op een juiste wijze ge- of herplaatst worden. Er wordt een noneuthanasiebeleid gevoerd.
Dit volgens de wettelijke eisen van het HKB-besluit, waaronder registratie, enten en
identificatie.
Tevens wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van het personeel, o.a. door scholing
en training om te komen tot een nog professionelere werkwijze met betaalde krachten die
de nodige know-how en ervaring bezitten. Ook is er veel aandacht voor begeleiding van
maatschappelijke stages en stages uit het hoger onderwijs.
Daarnaast stelt de stichting zich ten doel door middel van educatie aan kinderen en
volwassenen in haar werkgebied begrip voor dierenwelzijn te kweken.
Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit de verzorging van de in het asiel verblijvende dieren
(voeden, verschonen verblijven, eventueel noodzakelijke medische verzorging), het
schoonhouden van afdelingskeukens, ongewenst gedrag corrigeren en het socialiseren van
dieren zodat voor alle dieren een passend nieuw tehuis gevonden kan worden.
Ook het werven van vrijwilligers en deze op de juiste wijze inwerken behoort tot de
werkzaamheden.
Fondsenwerving
De Stichting Dierenasiel Gorinchem heeft met de diverse gemeenten in haar werkgebied
afspraken over een gemeentelijke bijdrage, echter deze inkomsten zijn bij lange na niet
voldoende om het benodigde materiaal en salarissen te bekostigen.
Voor uitbreiding van haar inkomsten is het dierenasiel dan ook afhankelijk van sponsoring,
giften en eventuele legaten.
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Hiervoor worden bijv. katten- en of hondenhoksponsoren geworven, worden bedrijven
benaderd om een donatie toe doen, wordt een open dag op het dierenasiel georganiseerd,
wordt in de plaatselijke pers aandacht gevraagd voor kwesties met gedumpte en/of
mishandelde dieren en wordt jaarlijks een collecte gehouden in het gehele werkgebied.
In het verlengde van Stichting Dierenasiel Gorinchem bestaat de Stichting Vrienden van het
Dierenasiel welke louter ten doel heeft fondsen te werven voor het dierenasiel
Fondsenbeheersing
Het stichtingsbestuur zal, indien mogelijk, fondsen opzij zetten om in de toekomst
renovatie c.q. nieuwbouw te kunnen realiseren.
Echter, momenteel is het eerste belang te trachten met inkomsten en uitgaven quitte te
spelen en afbetalingen aan lening en hypotheek te voldoen.
Fondsenbesteding
Het bestuur van de stichting zal te allen tijde de haar toevertrouwde fondsen enkel ten
goede laten komen aan het dierenasiel.

Bestuurlijke doelstellingen:
•
basis jaarinkomen realiseren, zodat voeding, verzorging, medische hulp, lonen en
verzekeringen gedekt zijn
•
consolideren c.q. verhogen gemeente bijdragen
•
uitbreiding vaste donateurs
•
onderhoud gebouwen
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