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Stichtingsplan Stichting Hond en Senior

Door bewust te zijn van jezelf en je omgeving worden knelpunten en
problemen duidelijk. Vragen komen op je pad en antwoorden dienen
zich aan. Zo heeft de Dog and Senior Foundation zich gevormd in wat
het uiteindelijk is geworden: de basis voor senioren en honden in onze
samenleving.
De Foundation zorgt ervoor dat kiezen tussen twee kwaden niet meer
hoeft. Senioren en honden worden niet meer voor het blok gezet om
afscheid van elkaar te moeten nemen, ook al laat het lichaam of de
geest het deels afweten. Dog and Senior Foundation wordt gezien als
een thuis zoals ons hart dit ingeeft, want waarom zou je voor minder
gaan?
Alle financiële middelen worden ingezet voor één doel, namelijk: het
verbinden van mensen, dieren en de natuur waarbij het welzijn van
Moeder Aarde centraal staat.

Dog and Senior Foundation
Bovennieuwlandsweg 1
9541 SZ Vlagtwedde
T 0599 – 638 309
M 06 – 364 349 53
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Voorwoord
Dit stichtingsplan is geschreven voor de Dog and Senior Foundation. Het plan geeft de
richtlijnen aan voor de stichting. Inhoudelijke informatie is terug te vinden op de officiële
website, dogandsenior.com.
De Dog and Senior Foundation is opgericht in maart 2017 te Vlagtwedde, Groningen door
Willem Veldhuis en Saskia Veldhuis Krijgsman. Dog and Senior Foundation werkt samen
met dierenopvangcentra’s, zorginstellingen, vervoersbedrijven, vrijwilligers en stagiaires.
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1. Inleiding
Dog and Senior Foundation is opgericht in maart 2017 door Dhr. W. Veldhuis en Mevr.
S.W. Veldhuis Krijgsman. Dit initiatief is ontstaan door de probleemsignalering binnen de
dierenopvang van Dierenpension Faunatuurlijk. Meerdere ouderen in onze samenleving
kwamen met de noodkreet dat zij een goede en vertrouwde plek zochten voor hun
viervoeter omdat zij (vaak noodgedwongen) opgenomen moesten worden in een
verzorgingshuis. Bij uitzondering accepteren verzorgingshuizen huisdieren, mits de
eigenaar óf de naaste familie zorg kan dragen voor het dier. Dierenpension Faunatuurlijk
is voor meerdere honden (en katten) een veilige thuisbasis geweest. De oude eigenaren
kwamen hun huisdier met regelmaat bezoeken waardoor de band tussen senior en hond
kon blijven bestaan.
Per 1 januari 2014 zijn de toelatingseisen voor verzorgingshuizen drastisch
aangescherpt, waardoor een plaats in het verzorgingshuis alleen nog voor mensen vanaf
zzp 4 beschikbaar is. Dit zijn mensen die echt hulp nodig hebben (bijvoorbeeld in een
rolstoel zitten of dementie hebben). Een deel van deze groep krijgt vanaf 2016 echter
ook geen toegang meer tot een verzorgingshuis. Als zij voldoende zorg van familie en
buren kunnen krijgen, moeten ook zij thuis blijven wonen.
Begrijpelijk is dat een senior in deze toestand geen zorg kan dragen voor zijn hond. Deze
hond is voor senioren de beste vriend, het luisterend oor, de metgezel, verlaagt stress en
is de verbinding naar de buitenwereld. Afstand doen van de hond zorgt voor veel
verdriet, niet alleen voor de eigenaar maar zeker ook voor het dier. Daarvoor is de Dog
and Senior Foundation in het leven geroepen: om deze verbinding tussen senior en hond
in stand te houden of te brengen. De eigenaren zijn niet meer (financieel)
verantwoordelijk voor de zorg van hun hond. De hond wordt opgenomen in een nieuwe,
bijzondere familie waar óók de oude eigenaar elke dag welkom is.
De Dog and Senior Foundation zorgt met de steun van donateurs en adoptanten dat er
geld beschikbaar komt. Hiermee kan worden voorzien in de opvang van de hond en de
contactmomenten tussen senioren en honden. Aan het faciliteren van deze zorg worden
zeer hoge eisen gesteld.
Zo worden de honden in huiskamers en in roedelverband opgevangen en worden zij
verzorgd door (para)veterinair geschoolde mensen. Er wordt gebruik gemaakt van bioen ecologisch verantwoorde producten zoals biologische voeding. Er wordt gebruik
gemaakt van alternatieve geneeskunde zoals titerbepalingen i.p.v. overmatig vaccineren
en worden de huiskamers door middel van ipcams dag en nacht in de gaten gehouden.
Voor de senioren worden de huiskamers open gesteld voor (dagelijks) bezoek. Er is een
vervoersbedrijf actief wat gespecialiseerd is op ouderenvervoer en werkzaam is voor de
foundation. Het gebouw is ingericht voor minder validen en er zijn hulpmiddelen
aanwezig zoals rolstoelen en rollators. Er zijn medewerkers aanwezig met ervaring uit de
ouderenzorg. Er wordt voorzien in koffie en thee en er kan gebruik worden gemaakt van
een tuin, boomgaard en wandelroutes aaneengesloten bij de opvang.
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1.1

Senioren en honden

Voor heel wat mensen zijn honden een belangrijke bron van liefde en vriendschap – in
sommige gevallen helaas zelfs de enige bron! Wat erg belangrijk is, is dat een hond
onvoorwaardelijk aanvaarding en warmte biedt en op die manier helpt ons humeur te
verbeteren en zelfs depressies te verminderen. De hond kan dus gezien worden als een
psychologische boost in ons leven.
Het probleem ontstaat echter als de eigenaar fysiek en/of emotioneel niet meer in staat
is goed voor zijn hond te kunnen zorgen. De eigenaar woont nog wel zelfstandig, of moet
opgenomen worden in een verzorgingshuis. Feit blijft dat de (vaak ook) oude hond
herplaatst moet worden. Dat dit een grote impact heeft op eigenaar én hond mag
duidelijk zijn.

1.2

Cijfers

Toelating
In veel gevallen geeft de zorginstelling de mogelijkheid het huisdier mee te kunnen
nemen. In 2012 gaf driekwart van de zorginstellingen voor ouderen aan dieren toe te
staan. Dit betekent echter niet dat elk dier door instellingen wordt toegelaten. De meest
voorkomende eisen zijn:
1. De eigenaar moet zowel fysiek als mentaal nog in staat zijn het huisdier te
kunnen verzorgen.
2. Het huisdier mag geen overlast veroorzaken voor andere bewoners.
3. Er moet iemand garant staan voor het huisdier als de eigenaar niet meer voor het
dier kan zorgen/komt te overlijden.
De meeste instellingen hanteren het beleid dat de eigenaar en/of zijn familie of
mantelzorger geheel verantwoordelijk blijft voor het dier en de verzorging hiervan.
Vanaf 1 januari 2014 is het zo dat toelating binnen een zorginstelling voor mensen vanaf
zzp 4 beschikbaar is. Dit zijn mensen die echt hulp nodig hebben (bijvoorbeeld in een
rolstoel zitten of dementie hebben). Hier vervalt gelijk eis nummer 1: zowel fysiek als
mentaal in staat zijn het huisdier te kunnen verzorgen. Het probleem tussen senior en
hond is hierdoor significant groter geworden.

Gezondheid
Naast het feit dat het voor senioren erg lastig is hun hond mee te kunnen nemen in een
zorginstelling, valt er bij de verzorging en gezondheid ook een kanttekening te plaatsen.
Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de senioren heeft aangegeven geen beleid te
hebben voor het ontwormen, ontvlooien of vaccineren van de huisdieren die gehouden
worden door de bewoners. Tevens worden de huisdieren in 40% van de gevallen pas
medisch onderzocht nadat één van de overige bewoners gemeld heeft iets op te merken
bij het dier. In 39% van de gevallen was de melding afkomstig van de eigenaar zelf. In
enkele instellingen (19%) worden afspraken gemaakt met een dierenarts om de dieren te
controleren. 13% Van de instellingen hanteert een protocol met betrekking tot jaarlijkse
vaccinatie. Ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de eigenaar en familie bij
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de gezondheid en verzorging van het dier, draagt het personeel alsnog enige
verantwoordelijkheid bij de verzorging van het huisdier. Echter verklaarde 78% van de
50 ondervraagde instellingen dat het personeel geen bovengemiddelde kennis bezat over
dierenwelzijn en –gezondheid door ervaring. 6% Heeft zich over het onderwerp ingelezen
en op deze manier kennis opgedaan. Geen van de instellingen gaf aan iemand in dienst
te hebben die een cursus over dierwelzijn of dierverzorging heeft gevolgd.
Door het toelaten van gezelschapsdieren in de ouderenzorg neemt het risico op zoönosen
toe. Kinderen, ouderen en immuun-gesuppresseerden lopen een groter risico besmet te
raken. Door het verhoogde risico is het van belang zoönotische risico's binnen de
ouderenzorg serieus te nemen.

Nut
Al lang worden dieren gebruikt bij therapieën bij mensen. Recente onderzoeken hebben
uitgewezen welk effect dieren precies hebben op mensen. Door verschillende
onderzoeken die zijn gedaan weten we dat dieren positieve effecten hebben op zowel de
fysische als psychische gezondheid. De belangrijkste positieve effecten zijn:







Verbeterde algemene dagelijkse levensverrichtingen;
Dalende gezondheidsklachten;
Verlaging bloeddruk;
Verlaging stress;
Minder angst, depressie en eenzaamheid;
Sociale steun.

Vraag
De leeftijd van mensen met een hond ligt relatief hoog: 80 procent van de
hondenbaasjes is ouder dan 40. De meesten hondenbezitters (23%) zijn tussen de 55 en
64 jaar. Uit onderzoek van het Ministerie van Economische Zaken (2015) blijkt dat in
Nederland 41% procent van de baasjes een hond heeft die ouder is dan acht jaar. Dat
zijn ruim 615.000 honden. Uit onderzoek blijkt ook dat ruim 82% van de bewoners van
zorginstellingen graag een hond als huisdier wil hebben.
Meer dan de helft van de senioren (66%) heeft aangegeven het leuk te vinden als er
vaker dieren op bezoek zouden komen. De activiteiten die de mensen het liefst met de
dieren willen doen is aaien/knuffelen (68%), wandelen (46%) en een spel spelen (24%).
Van de senioren heeft 59% aangegeven het leuk te vinden als 1x per maand een
activiteit met een dier wordt georganiseerd, 19% zou het leuk vinden als meer dan 3x
per maand een activiteit met een dier wordt georganiseerd.
Om deze 82% van de bewoners tegemoet te kunnen komen en op een verantwoorde
manier het contact tussen hond en senior in stand te houden, is het zorg dat dit landelijk
op een professionele manier gefaciliteerd kan worden.
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1.3 Consequenties
Dat de opvang van honden in een zorginstelling voor problemen kan zorgen (voor de
hond zowel de bewoners als het verplegend personeel) is duidelijk. Het herplaatsen van
de hond is dan vaak de enige uitweg. De hond, vaak zelf op leeftijd, is lastig tot niet te
herplaatsen waardoor in extreme gevallen zelf euthanasie voor het dier wordt
aangevraagd.
Op kleine schaal bestaan er opvangmogelijkheden voor senioren honden. Vaak is dit
liefdadigheidswerk voor het dier en niet voor de oude eigenaar. Kosten voor opvang zijn
hierbij gemoeid, de eigenaar moet afstand doen waardoor beide partijen hun maatje voor
goed kwijt zijn.
Senioren komen alleen te staan en hebben de rest van hun leven weinig tot geen contact
meer met honden of andere dieren.
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2. Bestaansreden Dog and Senior Foundation

2.1 Oprichting
Op 28 juni 2017 zag Stichting Hond en Senior, oftewel de Dog and Senior Foundation
officieel het levenslicht. De foundation is opgericht ter nagedachtenis aan Jojo en zijn
eigenaar. Jojo was een oude, Duitse Herder afkomstig van zijn eigenaar die door
omstandigheden naar een verzorgingshuis moest. De laatste jaren van zijn leven mocht
hij doorbrengen bij Dierenpension Faunatuurlijk waar hij in alle vrijheid kon genieten
zoals hij dat altijd gewend was. Door de bezoeken die zijn oude eigenaar met zijn zoon
bracht aan Jojo is op hele bijzondere wijze de band tussen hond en senior duidelijk
geworden. Direct na het overlijden van Jojo’s eigenaar is Jojo ziek geworden. Zijn
gezondheid ging langzaam achteruit tot hij op 7 augustus 2015, samen met de zoon van
de eigenaar, bij ons ingeslapen is door de dierenarts. Hoe bijzonder, op 7 augustus 2013
kwam Jojo bij ons, precies twee jaar later hebben wij hem moeten laten gaan. Terug
naar zijn eigenaar. Het is voor velen (financieel) niet mogelijk om op dezelfde manier de
band tussen hond en senior in stand te kunnen houden. Dit verhaal zou voor iedereen
mogelijk moeten zijn! De Dog and Senior Foundation zorgt hiervoor.

2.2 Middel ter ondersteuning hond en senior
Om ervoor te zorgen dat de band tussen hond en senior niet verloren gaat, zorgt de Dog
and Senior Foundation voor de opvang van deze honden en de contactmomenten met de
eigenaar en andere senioren. De opvang wordt opengesteld voor senioren bezoekers. Er
wordt voorzien in passend vervoer voor senioren. Naast de bezoekregelingen worden de
honden ingezet voor bezoek op locatie waarbij het lichamelijk en/of geestelijk voor
mensen niet mogelijk is de opvang te kunnen bezoeken.

2.3 Maatschappelijke relevantie
Door de aanscherping en bezuinigingen binnen de ouderenzorg is de mogelijkheid voor
vele ouderen ontnomen het contact met de hond te onderhouden. Echter, de vraag naar
contact en het houden van de hond is groot. De positieve gezondheidseffecten zijn groot
evenals de sociale en maatschappelijke invloeden.
Alles wat er is maakt een verschil, maar het grootste verschil wordt gemaakt door wat er
nog niet is.
Door de oprichting van de Dog and Senior Foundation wordt het bestaansrecht van hond
en senior hersteld. Iets wat onze maatschappij door verschillende redenen uit het oog is
verloren. ‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn
begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van
broederschap te gedragen.’ Zo luidt artikel 1 van de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens. Wij allen als individu kunnen het verschil maken. Dit verschil zal
vele malen groter en krachtiger zijn naarmate we ons meer met elkaar verbinden en in
harmonie leven.
De Dog and Senior Foundation zorgt ervoor dat door donateurs de financiële lasten
gedragen kunnen worden om hond en senior bij elkaar te houden.
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3. Doelgroep

Om de doelgroepen goed te definiëren en aan te geven aan welke criteria voldaan dient
te worden zijn de volgende punten vastgesteld.

3.1 Senioren
De Dog and Senior Foundation richt zich op senioren met (de wens voor) een hond.
Senioren dienen boven de 65 jaar oud te zijn en affiniteit met honden te hebben.
Zelfstandig wonende senioren, semi-zelfstandig wonende of senioren uit een
verzorgingshuis zijn allen welkom.
Indien senioren uit verzorgingshuizen gebruik willen maken van de activiteiten binnen de
Dog and Senior Foundation, dienen zij dit centraal via de instelling aan te geven zodat
gepast vervoer ingezet kan worden. Zwaar lichamelijk en/of geestelijk beperkte senioren
dienen een activiteitenbegeleider bij zich te hebben.
Indien senioren van buiten verzorgingshuizen gebruik willen maken van de activiteiten
binnen de Dog and Senior Foundation, dienen zij dit telefonisch of per mail aan te geven
bij de Foundation. Indien nodig kan er gepast vervoer ingezet worden.
Om de honden en senioren perfecte hulp te kunnen bieden worden er aan de eisen voor
de dierenopvang en de zorg richting de senioren strenge richtlijnen verbonden. Om
aanspraak te kunnen maken op de Dog and Senior Foundation moeten aan onderstaande
criteria worden voldaan:
Senioren:
De opvang dient de woonkamers van de honden op vastgestelde openingstijden
toegankelijk te maken voor senioren.
Er dienen hulpmiddelen aanwezig te zijn zoals een rolstoel en rollator voor de senioren.
Senioren ontvangen koffie of thee met iets lekkers zoals een koekje.
Er is leesmateriaal aanwezig zoals tijdschriften of kranten. Puzzelboekjes, fotoboeken,
(kaart)spellen ed dienen aanwezig te zijn in de woonkamers.
De loopafstand van de entree/parkeerplaats naar de woonkamers dient kort te zijn en
rolstoelvriendelijk, evenals het toilet.
Het vervoer van de senioren dient georganiseerd te zijn door een ervaren (senioren)
vervoersbedrijf aangesloten bij de opvang en wordt niet door de senioren zelf
georganiseerd.
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3.2

Honden

Er is één regel waardoor mensen in aanmerking kunnen komen om hun hond bij de Dog
and Senior Foundation onder te kunnen brengen.
De eigenaar is lichamelijk en/of geestelijk niet meer in staat de juiste zorg te kunnen
bieden aan zijn hond. De hond kan niet bij de eigenaar, familie of vrienden opgenomen
worden.
De hond is tenminste 6 jaar oud en dient redelijk tot goed sociaal te zijn naar
soortgenoten. Indien de hond niet gecastreerd is, zal dit gedaan worden alvorens de
hond opgenomen wordt in de familie mits de gezondheid dit toelaat. De hond dient een
geldige titerbepaling te hebben of vaccinatie. Voordat de hond definitief opgenomen
wordt in de familie volstaat een proefperiode van ten hoogste 30 dagen.
Voor het opnemen van een hond in de Dog and Senior Foundation dient de oude eigenaar
een eenmalig bedrag van € 1.200,- te voldoen. Hiermee voorziet de oude eigenaar in
eerste instantie in de kosten voor de eerste periode van de hond tot er voldoende
adoptanten zijn om de kosten op zich te kunnen nemen. Daarnaast voorkomt de stichting
hiermee dat het gezien wordt als ‘asiel’ waar mensen ‘gemakkelijk hun hond kwijt
kunnen’.
De Dog and Senior Foundation zal ten alle tijden helpen en ondersteunen waar nodig. Zo
helpt zij onder andere de oude eigenaar met het vergaren van het toelatingsbedrag
middels advies en richtlijnen.

Verzorging honden:
De honden hebben ieder een eigen persoonlijk verzorgingsplan (PVP) waarop alle
bijzonderheden, alle handelingen en opmerkingen worden bijgehouden.
De honden dienen keus te hebben uit verschillende biologische brokken en vers vlees
(KVV).
De honden dienen voorzien te zijn van een geldige titerbepaling of geldige vaccinatie.
De honden worden dagelijks nagekeken. Hiervan wordt een verslag bijgehouden op het
PVP.
De honden staan onder controle en behandeling van een (alternatieve) dierenarts zoals
holist of natuurgeneeskundig arts.
De honden dienen aangepast op persoonlijke behoefte van het dier dagelijks zijn of haar
beweging buiten te kunnen krijgen.
Honden die door gezondheidsredenen niet bij groep kunnen blijven dienen een eigen
kamer te krijgen. Deze kamer moet voorzien zijn van verwarming, natuurlijke ventilatie,
een goede slaapplek en toegang tot vers drinkwater tot het dier weer terug kan naar zijn
roedel.
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Indien aan deze richtlijnen voldaan wordt, kunnen de senioren honden opgenomen
worden in de Dog and Senior Foundation Familie en worden zij vermeld op de website.
De vergoeding vanuit de foundation wordt vastgesteld op basis van de aanvraag.

3.3 De opvang
Om de honden en senioren prefecte hulp te kunnen bieden worden er aan de eisen voor
de dierenopvang en de zorg richting de senioren strenge richtlijnen verbonden. Om
aanspraak te kunnen maken op de Dog and Senior Foundation moeten aan onderstaande
criteria worden voldaan:
Huisvesting honden:
Eigen woonkamers waar maximaal 10 honden in één roedel worden gehuisvest. Deze
woonkamers zijn minimaal 25 m2 en staan in verbinding met een tuin (geen kennel).
De vloeren en wanden van de woonkamers zijn voorzien van een goed te reinigen en te
desinfecteren materiaal.
De woonkamers zijn voorzien van verwarming en natuurlijke ventilatie.
De woonkamers zijn ingericht als woning, met deugdelijk bankstel, stoelen,
eetkamertafel en aankleding.
Er zijn voldoende manden, kussens en kleden aanwezig voor de honden evenals toegang
tot schoon drinkwater.
De woonkamers en alle openbare ruimtes in het gebouw zoals entree en toilet dienen
rolstoelvriendelijk te zijn.
Hygiëne en reinheid dient gewaarborgd te zijn in het gehele gebouw.

Verzorgenden:
Verzorgenden dienen een (para)veterinaire achtergrond te hebben.
Verzorgenden dienen een grote affiniteit te hebben met ouderenzorg.

Controle door de Dog and Senior Foundation:
Alvorens een toezegging kan worden gedaan wordt de locatie door de Dog and Senior
Foundation bezocht om er op toe te zien dat aan alle criteria voldaan is. Tussentijdse
controles vinden plaats, zowel aangekondigd als onaangekondigd. De aangesloten
opvang dient elk half jaar een samenvatting in te leveren over de opvanghonden (PVP),
de bezoekersaantallen en een financieel overzicht t.b.v. baten en lasten. Financiële
schenkingen dienen ten gunste van de stichting te komen, schenkingen in natura komen
direct ten gunste van de opvang.
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3.4 Denk & werkwijze
Dog and Senior Foundation gaat uit van een Holistische denk- en werkwijze. Wij zijn
ervan overtuigd dat alles met elkaar samen hangt. Iets kan niet bekeken of geanalyseerd
worden door naar een gedeelte van dat geheel te kijken. Het woord holisme komt van
het Griekse 'holon', wat 'het geheel' betekent. Alles is met elkaar verbonden. Mensen en
dieren worden dus niet als individueel gezien, maar als een belangrijk deel van het
geheel.
Wij verbinden mensen, dieren en de natuur met elkaar waarbij het welzijn van deze
aarde centraal staat. In een optimale economie en samenleving zou iedereen op een
gelijke wijze horen te profiteren van alle mogelijkheden. Wij allen als individu kunnen het
verschil maken. Dit verschil zal vele malen groter en krachtiger zijn naarmate we ons
meer met elkaar verbinden. De verbinding die mensen met dieren hebben zou niet
verbroken horen te worden. Niet door leeftijd, niet door gezondheid, niet door geld.
Samen voor een betere wereld, dat is waar Dog and Senior Foundation voor staat!
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4. Missie
In een wereld waarin de connectie tussen mensen, dieren en natuur steeds meer
afneemt zien wij het als onze taak dit tij te keren. Meer en betere kansen voor iedereen
creëren. Samen verbonden zijn en elkaar continue versterken middels het bundelen van
vaardigheden en materialen.
Nooit voor minder dan topkwaliteit gaan, de beste zorg en de beste hulp bieden.
“Gewoon” de beste zijn in wat we doen en wie we zijn is niet goed genoeg, omdat we
altijd op zoek zijn naar ruimte en mogelijkheden voor verbetering.
Onze focus ligt bij het ontwikkelen van onszelf en onze diensten. Wij zien een toekomst
voor ons waarin keuzes niet ondergeschikt zijn aan geld, tijd of inzet. Een goed doel met
een groot hart.

5. Visie
Door bewust te zijn van jezelf en je omgeving worden knelpunten en problemen
duidelijk. Vragen komen op je pad en antwoorden dienen zich aan. Zo heeft de Dog and
Senior Foundation zich gevormd in wat het uiteindelijk is geworden: de basis voor
senioren en honden in onze samenleving.
De Foundation zorgt ervoor dat kiezen tussen twee kwaden niet meer hoeft. Senioren en
honden worden niet meer voor het blok gezet om afscheid van elkaar te moeten nemen,
ook al laat het lichaam of de geest het deels afweten. Dog and Senior Foundation wordt
gezien als een thuis zoals ons hart dit ingeeft, want waarom zou je voor minder gaan?
Alle financiële middelen worden ingezet voor één doel, namelijk: het verbinden van
mensen, dieren en de natuur waarbij het welzijn van Moeder Aarde centraal staat.
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6. Doelstelling
De Dog and Senior Foundation heeft als doel honden en senioren bij elkaar te houden of
te brengen.
Deze doelstelling tracht de Dog and Senior Foundation te verwezenlijken middels een
aantal subdoelen. Deze zijn opgesplitst in 2 groepen: doelen gericht op de foundation en
doelen gericht op activiteiten.

6.1 Doelen foundation
• werven van maandelijkse/eenmalige donateurs, zowel particulieren als bedrijven
• organiseren van evenementen/acties voor het inzamelen van geld
• oproepen voor geldinzamelingsacties voor de Dog and Senior Foundation middels
derden
• informeren van donateurs van ontwikkelingen rondom de foundation, de honden en
senioren middels een nieuwsbrief (per half jaar, indien nodig eerder) en website
• donateurs op de hoogte houden van de ontwikkelingen van hun financieel adoptiehond
(per half jaar, indien nodig eerder)
• werven van vrijwilligers voor de Foundation
• middels reclame/acties/evenementen/sociale media zorgen voor naamsbekendheid

6.2 Doelen activiteiten
•
•
•
•
•
•
•
•

volgens afspraak op werkdagen geopend voor seniorenbezoek
eens per maand bezoek afleggen naar verzorgingshuis met hond(en)
actief werven van opvanghonden
collectieve afspraken met senioren groepsvervoer
het bieden van dagstructuur voor mens en dier
bieden van ondersteuning in donateurswerving voor afstandshonden
bieden van sociale contacten, contactmomenten met dier en natuur, dagbesteding
bieden van alternatieve diergeneeskunde, natuurwetenschap, gedragsbegeleiding
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7. De Stichting

De rechtsvorm die voor de Dog and Senior Foundation is gekozen is een stichtingsvorm.
Een stichting heeft geen winstoogmerk en is dus een non-profitorganisatie. De stichting
heeft een ANBI-status. De stichting heeft geen leden maar alleen een bestuur. Het
bestuur van de Dog and Senior Foundation bestaat uit een:





Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuursleden

7.1 Personeel
Bestuursleden:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid

Willem Veldhuis
Saskia Veldhuis Krijgsman
Peet van Remmerden
Biruta van Ditmars
May Balding

7.2 Werkwijze
De Dog and Senior Foundation werft in Nederland donateurs, adoptanten en fondsen om
honden op te kunnen vangen en het contact met senioren in stand te kunnen houden. De
kosten van deze fondsenwervende acties houdt zij zo laag mogelijk, zodat bijna alle
donaties direct ten goede komen aan de honden en senioren.
De stichting is een non-profitorganisatie. Het bestuur en de vrijwilligers ontvangen dus
géén vergoeding voor hun aandeel in de stichting. Zij doen dit werk met hart en ziel voor
de honden en senioren.
De Belastingdienst beschouwt de Dog and Senior Foundation als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat financiële bijdragen aan de Dog and Senior
Foundation van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen worden afgetrokken.
Onze ANBI-status heeft voor Dog and Senior als voordeel dat er geen schenk- en
erfbelasting betaald hoeft te worden over financiële bijdragen. Dit betekent dat iedere
donatie optimaal wordt besteed aan de ouderen en hun honden in Nederland. Een
voorwaarde voor ons als ANBI is dat wij ervoor zorgen dat donateurs of begunstigden
informatie verschaffen die van belang is voor transparantie en verantwoording.
De honden en senioren zijn volledig afhankelijk van donaties en sponsoren.
De stichting wordt in Nederland ingezet om meerdere locaties te kunnen voorzien van
financiële middelen om het doel van de stichting te kunnen garanderen. Er wordt door
het bestuur streng toegezien op het navolgen van de richtlijnen, zodat we kunnen
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garanderen dat elke cent rechtstreeks komt bij de honden en senioren, er is namelijk
geen enkel tussenstation!
Dog and Senior Foundation:







Houdt donateurs op de hoogte van de gang van zaken middels een nieuwsbrief via
de website, e-mail of indien op aanvraag per post.
Houdt ‘adoptie’mensen op de hoogte van hun adoptiehond die zij sponsoren
middels een nieuwsbrief per e-mail of indien op aanvraag per post.
Stuurt geen bedelbrieven
Werft geen donaties via straatwervers
Werkt in Nederland vanuit een thuisbasis, dus heeft geen kantoorkosten
Streeft naar maandelijkse donaties vastgesteld voor een bepaalde periode, dit om
de continuïteit voor de honden en senioren te kunnen garanderen.

De stichting biedt de donateurs de mogelijkheid om financieel een hond te adopteren. Dit
houdt in dat de donateur middels een vastgesteld bedrag per maand een hond sponsort.
Dit maakt de donatie net even iets persoonlijker. De “adoptie”mensen worden door
middel van een persoonlijke nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de voortgang van
hun hond. Tevens is er de mogelijkheid om met de hond contact te onderhouden middels
bezoeken.
Zoals aangegeven is het mogelijk om op locatie stage en vrijwilligerswerk te vervullen.
De stichting biedt mensen deze mogelijkheid omdat zij vindt dat deze prachtige leerzame
ervaring niemand ontzegd mag worden. Deze mogelijkheid brengt mensen, dieren en
natuur dichter bij elkaar en geeft mensen de mogelijkheid om te kijken en ervaren wat
hond en senior voor elkaar kunnen betekenen. Deze levenservaring is een ervaring die je
je hele leven zult blijven herinneren en eren. Voor de honden en senioren biedt deze
mogelijkheid eveneens een waardevolle bijdrage. Het betekent namelijk dat de honden
en senioren extra aandacht en meer zorg krijgen.

7.3 Financiën
Het bestuur van een stichting is wettelijk verplicht om een financiële administratie te
voeren. Bovendien maakt het bestuur binnen 6 maanden na afloop van elk boekjaar een
jaarrekening op. De administratie en alle daarmee samenhangende documenten worden
gedurende 7 jaar bewaard. De jaarrekeningen worden door een accountant
gecontroleerd.
Alle financiële middelen worden ingezet voor het goede doel. Het bestuur, de vrijwilligers
en stagiaires ontvangen géén loon.
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