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Beleidsplan 
 
 
 
 
Inleiding 
 
De stichting Abri voor Dieren is in december 2017 opgericht met als doel het uit de nalaten-
schap van de heer Paap verkregen vermogen in 20 jaar (conform de statuten) uiteindelijk ten 
goede te laten komen aan zwerfdieren en gewond geraakte dieren in met name Nederland 
en Spanje. 
Om dit doel te bereiken zullen actief organisaties, stichtingen en verenigingen met als doel-
stelling het opvangen, verzorgen, en beter maken van met name zwerfdieren worden bena-
derd om onze stichting onder hun aandacht te brengen. 
 
Geen donateurs 
 
De stichting gaat niet actief op zoek naar donateurs. Het is niet de bedoeling dat organisaties 
e.d. geld gaan doneren aan Stichting Abri voor Dieren. 
 
Missie 
 
De stichting heeft tot doel dieren een dierwaardig bestaan te geven en met name verleent de 
stichting bedoelde steun ten behoeve van zwerfdieren en gewond geraakte dieren. 
Jaarlijks zal 5% van het geërfde vermogen, alsmede de hieruit verkregen revenuen van het 
aanwezige vermogen in het betreffende jaar worden aangewend ter besteding van het voor-
noemde doel. 
 
Strategie 
 
Door middel van onze website en actieve benadering van, naar onze mening, passende or-
ganisaties, gaan wij onze naamsbekendheid vergroten. Verder is de website zo ingericht dat 
via zoekmachines stichting Abri voor Dieren makkelijk is te vinden. 
Mochten de binnenkomende aanvragen niet toereikend zijn om de doelstelling van de stich-
ting te kunnen verwezenlijken, dan zullen externe partijen worden ingeschakeld om de stich-
ting meer onder de aandacht te brengen bij onze doelgroep. 
 
Organisatie 
 
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 70771103.  
RSIN: 858453253. 
Via de website www.abrivoordieren.org kunnen mensen in contact komen met de stichting. 
Een aanvraagformulier voor een donatie kan via de website worden gedownload, ingevuld 
en daarna worden ingediend via: projecten@abrivoordieren.org. Aanvragen en bezoekers 
van de website worden automatisch doorgelinkt indien zij per vergissing de uitgang “.nl” ge-
bruiken. 
 
De bestuursleden (drie) zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De bestuursleden 
zijn onbezoldigd. Alleen gemaakte kosten worden vergoed. Alle bestuursleden waren bekend 
bij de erflater en mede daardoor wordt het realiseren van de doelstelling, zoals verwoord 
door de heer Paap bij het opmaken van zijn testament in 2013, zo goed mogelijk gewaar-
borgd. 
De stichting heeft geen personeel in loondienst. 
 

http://www.abrivoordieren.org/
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Toekenning aanvragen 
 
Het bestuur komt minimaal eenmaal per twee maanden bijeen. De bij de stichting binnenge-
komen aanvragen worden in de bestuursvergadering inhoudelijk besproken. Bij vragen en/of 
opmerkingen wordt één van de bestuurders aangewezen nader onderzoek te doen. Beslui-
ten tot toekenning worden met eenstemmigheid genomen. De raad van toezicht dient goed-
keuring te verlenen aan projecten waarvan de bijdrage door het bestuur hoger is vastgesteld 
dan € 25.000. 
 
Financiën 
 
De maximale bijdrage per jaar aan één organisatie is statutair gemaximeerd. 
Een extern accountant is benoemd om jaarlijks de boeken te controleren uitmondend in een 
goedkeurende accountantsverklaring. 
Het jaarverslag zal ieder jaar op de website worden geplaatst. Een staat van baten en lasten 
is onderdeel hiervan. 
 
Beheer en besteding van vermogen 
 
Het aanwezige vermogen dient er toe in de komende 20 jaar de doelstelling van de stichting 
te kunnen verwezenlijken. Het beheer van het vermogen wordt uitgevoerd door een externe 
vermogensbeheerder. Het mandaat voor de vermogensbeheerder is uitsluitend beleggen in 
aan de effectenbeurzen genoteerde aandelen en fondsen. Profiel van de beleggingen is neu-
traal. 
 
 
 
 
 
 
Ede, november 2018 


