Beleidsplan
2016-2017

Vooraf
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal 4 Health.
Het plan omvat een overzicht van de missie, doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de
werving en het beheer van de fondsen.
Het plan is opgesteld binnen het kader van de ANBI regeling en wordt jaarlijks
geactualiseerd.

Het bestuur van de Stichting Animal 4 Health,
Claudia Beers,
Voorzitter
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1. Visie en missie van de Stichting Animal 4 Health
Visie
In onze samenleving zijn dieren niet meer weg te denken en onmisbaar geworden voor vele
huishoudens. De laatste jaren vinden er steeds meer (wetenschappelijke) onderzoeken
plaats naar de toegevoegde waarde van dieren om het welzijn van mensen te vergroten. Zo
kan er uit onderzoek geconcludeerd worden dat de aanwezigheid en de aanraking van
dieren veel positieve effecten teweeg kunnen brengen bij bijvoorbeeld bewoners van zorgen verpleeginstellingen. Denk aan de verlaging van bloeddruk, verlaging van hartslag en de
positieve toename van lichamelijke activiteiten.
Helaas ziet het huidige zorgsysteem niet het belang van dieren voor deze bewoners in en
worden hiervoor geen financiële middelen beschikbaar gesteld. Terwijl deze financiële
middelen belangrijk zijn om professionele vrijwilligers op te leiden en te begeleiden waardoor
die garant kunnen staan voor het welzijn van mens en het dier.
Door deze financiële beperkingen krijgen veel groeperingen in de samenleving krijgen geen
kans met dieren in contact te komen. Stichting Animal 4 Health zet zich in om deze
groeperingen in contact te brengen met dieren.
Missie
Stichting Animal 4 Health wil bijdragen het welzijn van mensen te vergroten door hen op
enige wijze in contact te brengen met verschillende type (huis)dieren. Uit eigen ervaring
kunnen de bestuursleden van de stichting de toegevoegde waarde van dieren onderbouwen.
Deze kennis en ervaring kan ingezet worden in het belang van de doelstellingen binnen de
stichting.
Stichting Animal 4 Health ondersteunt en zet projecten op in bijvoorbeeld zorg- en
verpleeginstellingen en (middelbare) scholen.
Animal 4 Health werd opgericht en notarieel geregistreerd in 2013.
Een terugblik op de eerste jaren
Terugkijkend op 2014 en 2015 heeft de stichting het beleid met betrekking tot de inzet van
vrijwilligers gewijzigd.
Eerst zocht de stichting naar vrijwilligers die al dan niet met een eigen dier zelfstandig, na
screening en eventueel een training bij Animal 4 Health, naar een instelling kunnen. Maar het
bleek toch complex om dit te realiseren. Daarom is er vanaf 2016 voor gekozen om het team
van professionele hondentrainers/begeleiders uit te bereiden en de inzet van de vrijwilligers
daarnaast te hebben om als assistentie mee te kunnen. De vrijwilligers zijn dan altijd onder
de begeleiding van de professional. Aanmelding van zowel de vrijwilliger als de professionele
begeleider kan via de website.
Met haar eigen netwerk heeft de stichting reeds een enorme groei gemaakt van 2014 naar
2015.
Kwamen we in 2014 nog op reguliere basis bij 5-10 zorginstellingen in de regio, waren dit in
2015 al 18 zorginstellingen. En dankzij bevlogen vrijwilligers zitten daarbij ook locaties
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gelegen in Haarlem en in de achterhoek. Om dit echter in 2016 verder voort te kunnen zetten
en waar te kunnen blijven maken is verdere uitbreiding van ons team noodzakelijk en dan
bedoelen we zowel mens als dier!

2. De doelstellingen en het actuele beleid
De doelstelling
Stichting Animal 4 Health heeft ten doel het welzijn van verschillende groeperingen in onze
samenleving te vergroten door hen op enige wijze in contact te brengen met dieren.
De Stichting bezoekt nu meermaals in de week een zorginstelling in de regio en heeft als
doel deze activiteiten verder uit te breiden, ook naar andere regio’s.
Daarnaast zijn ook de begeleiders, dieren en de vrijwilligers voor deze bezoeken essentieel.
De Stichting zet zich daarom ook in om deze te werven en te begeleiden.
Ook wil de Stichting zich inzetten om zijn naamsbekendheid te vergroten bij mogelijke
doelgroepen, potentiële donateurs, vrijwilligers en iedere andere die op zijn of haar manier
een bijdrage kan leveren aan de Stichting.
Het actuele beleid
In het actuele beleid kiest het bestuur ervoor de reeds bestaande activiteiten, de begeleiding
van oudere mensen en ook dementerende ouderen in zorg- en verpleeginstellingen te
continueren.
Verder wil het bestuur in de toekomst haar activiteiten verder uitbreiden naar andere
groeperingen binnen de samenleving, zoals jongeren met bijvoorbeeld een psychische
aandoening. Dit kan in vorm van coaching, therapie of activiteit. Dit zal in de toekomst verder
uitgewerkt worden.
Werkgebied
Voor de uitvoering van deze werkzaamheden zullen de begeleiders vanuit Animal 4 Health
afspraken maken met tehuizen en instellingen en de mogelijkheden bespreken. In overleg
met de begeleiding vanuit de betrokken instelling wordt dan afgestemd met welke dieren en
ook met hoeveel dieren, een bezoek kan worden ingepland. Daarnaast zullen er ook
mogelijkheden zijn om op basis van individuele afspraken op een afgesproken locatie bijeen
te komen voor activiteiten, coaching of therapie met ondersteuning van de dieren. Alle
activiteiten zullen in overeenstemming met betrokkenen worden uitgevoerd.
Bestuursorganisatie
In de statuten en in het Huishoudelijk Reglement van de Stichting is vastgelegd hoe het
bestuur is samengesteld en zijn er afspraken gemaakt over de onderlinge taakverdeling,
verantwoordelijkheden en besluitvorming.
Momenteel bestaat het bestuur uit vijf personen waarvan er drie reeds nauw betrokken zijn
bij de uitvoering van de werkzaamheden zoals deze vanuit de Stichting Animal 4 Health
worden georganiseerd. Het bestuur kent een voorzitter/secretaris, vicevoorzitter,
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penningmeester, PR & communicatie en een algemeen bestuurslid. Zij komen minimaal
eenmaal per kwartaal bijeen voor een bestuursvergadering en hebben tevens frequent
contact met elkaar via de mail en of telefoon.
Het bestuur heeft ook een Raad van Toezicht benoemt, zodat het beleid en bestuur van de
Stichting wordt getoetst aan de uiteindelijke uitvoering en het bestuur tevens van advies
wordt voorzien.

3. De werkzaamheden
De werkzaamheden van Animal 4 Health zijn o.a. gericht op het welzijn van de mens in de
diverse (zorg)instellingen met als concrete activiteiten:
-

selecteren en registeren van vrijwilligers en dieren;
plannen en registreren van de bezoeken aan de zorg- en verpleeginstellingen;
bezoeken van zorg- en verpleeginstellingen met speciaal hiervoor geselecteerde
dieren;

Voor het uitvoeren van bezoeken aan zorginstellingen zijn vrijwilligers nodig. Daarnaast zijn
er dieren nodig die geschikt zijn voor deze activiteiten. Vrijwilligers en dieren worden
geselecteerd door de Stichting en de gegevens worden bijgehouden in een database.
Wat biedt de stichting de vrijwilligers
Stichting Animal 4 Health wil zich onderscheiden door de vrijwilligers een financiële
vergoeding te bieden, dit zal nog beperkt zijn aangezien de stichting afhankelijk is van onder
andere donaties.
Daarbij vindt de stichting transparantie belangrijk en is de stichting altijd te benaderen voor
vragen of problemen.
Stichting Animal 4 Health wil minimaal eenmaal per jaar een dag voor alle vrijwilligers
organiseren, waarbij ervaringen uitgedeeld kunnen worden en sprekers uitgenodigd worden.
Deze sprekers kunnen bijvoorbeeld ervaringsdeskundige zijn op het gekozen thema voor
deze bijeenkomst of bijvoorbeeld deskundigen op het gebied van dierengedrag.

4. Financieel beleid en werving van fondsen
Financieel beleid
Belangrijk voor de inkomsten van de Stichting zijn de bijdragen verkregen uit de diensten die
de Stichting levert.
Daarnaast bestaan de inkomsten van de Stichting uit donaties van privé personen en van
bedrijven. De Stichting wil ook verschillende acties opzetten onder andere om bijvoorbeeld
een dier te adopteren. De Stichting heeft reeds enkele dieren in haar bezit en met donaties
c.q. langere sponsoring zouden de kosten hiervoor gereduceerd kunnen worden.
Vaste kosten zijn onkostenvergoedingen van de bestuursleden, reiskosten voor bijvoorbeeld
vergaderingen en beurzen. Vanaf 20 km per enkele reis kunnen reiskosten worden vergoed
wanneer het bestuurslid hier prijs op stelt. Terugkerende kosten zijn de kosten voor de
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verzekering, boekhouding, kantoorartikelen, de zakelijke betaalrekening van de Stichting en
de website/domeinregistratie.
Variabele kosten zijn de kosten met betrekking tot de PR van de Stichting (uitwerken, flyers,
folders en visitekaartjes). Graag willen we alle vrijwilligers ook kleding geven, bijvoorbeeld
een fleece waarop het logo van Animal 4 Health staat en de vrijwilliger zo herkenbaar is. Ook
voor dieren is een herkenbaar dekje voorzien met het logo van de stichting.
Werving van fondsen
De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals
tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De Stichting wil ook sponsors
aantrekken voor meer zekerheid van bijdragen.
Tevens zal in eerste instantie ook worden gezocht naar mogelijkheden voor cofinanciering,
bijvoorbeeld om gezamenlijk met reeds bestaande sponsors of aanverwante verenigingen
deel te nemen aan een beurs, flyer of soortgelijks.
De bestaande contacten met de diverse donateurs en organisaties worden actief
onderhouden.
De Stichting is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling in de zin van de Wet
inkomstenbelasting 2001. Hierdoor kan de Stichting Animal 4 Health vrij van schenkingsrecht donaties ontvangen. Ook is het hierdoor voor de donateurs onder voorwaarden
mogelijk de donatie fiscaal gefacilieerd plaats te laten vinden. Indien de Stichting een bedrijf
of een natuurlijk persoon bereid vindt om een aanzienlijke schenking te doen aan de
Stichting, is de Stichting bereid fiscaal advies in te winnen om ten behoeve van de
betreffende donateur tot een fiscaal gefacilieerde vormgeving te komen.

5. Beheer van fondsen
De fondsen zijn bescheiden en worden beheerd door Animal 4 Health onder toezicht van een
onafhankelijke kascommissie. De Stichting beheert rekening NL03 INGB 0006 3557 94 (ING,
op naam van Stichting Animal 4 Health, Nijkerkerveen).
Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij
betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het
boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen.
Als rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te
vorderen renten uit hoofde van uitstaande banksaldi.
Daarnaast wil de Stichting zo spoedig mogelijk een reservering opbouwen om voorziene,
maar vooral onvoorziene uitgaven te kunnen voldoen.
De Stichting zal ten allen tijde voldoen aan de CBF voorwaarden om zodoende in
aanmerking te komen voor het CBF keurmerk.

6. Besteding van fondsen

Beleidsplan Animal 4 Health maart 2016

Pagina 6 van 7

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door giften, legaten, hetgeen door erfstelling
verkregen wordt alsmede door andere baten.
Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen en
zo min mogelijk vertraging). De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op
uitgaven als bankadministratie- en overboekingskosten, inschrijving kamer van koophandel,
reisdeclaraties en overige onkostendeclaraties. Veelal worden de kosten van reizen etc. door
het bestuur voor eigen rekening genomen.
De besteding van fondsen gebeurt in overleg met de donateur indien gewenst. De
bestedingen hebben te maken in een tegemoetkoming van de kosten om met dieren onder
begeleiding een bezoek af te kunnen leggen bij een (zorg)instelling. Daarbij bestaat
bijzondere aandacht voor de wens van de te bezoeken (zorg)instelling en haar bewoners.
De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een (bovenmatige) onkostenvergoeding voor
hun diensten.
Het bestuur is in haar voltalligheid nauw betrokken bij de eerste fase van het uitrollen van
haar beleid en in het bewaken van de voortgang.

7. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens
Animal 4 Health is een Stichting en is ingeschreven onder beheer van de KvK Gooi- Eem- en
Flevoland onder nummer 58647708 als de Stichting Animal 4 Health, adres Hooglandseweg
13, 3864 PV Nijkerkerveen.
Het bestuur bestaat uit vijf personen en het voorzitterschap is in handen van Claudia Beers
te Soest.
Het fiscaal nummer van de Stichting is 8531.23.937.
IBAN: NL03 INGB 0006 3557 94
Jaarverslagen en beleidsplannen worden gepubliceerd op de website en kunnen door
belangstellenden worden gedownload (zie http://www.animal4health.nl ).
Contacten met de Stichting verlopen via het secretariaat: secretaris@animal4health.nl
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