Dieren Opvangcentrum Tholen

Beleidsplan Elkie stichting
De Elkie stichting

Post- en bezoekadres; Roolandsedijk 2, 4691 PR te Tholen
Telefoonnummer; 0166-612027
Website; www.dierenopvangcentrumtholen.nl
Mailadres: info@dierenopvangcentrumtholen.nl
RSNI nummer: 802881518

Oprichting Elkie stichting:

De Elkie stichting is opgericht op 08 april 1994. De statuten zijn opgemaakt bij
Notariskantoor Fikkers te Bergen op Zoom. Zie statuten.

Bestuursleden:

Het bestuur bestaat uit 3 leden:
De voorzitter;
Dhr. C. Verhoek
De secretaris:
Mevr. A.C.A. Verhoek-Buijs
De penningmeester:
Dhr. J.M.A. Suijkerbuijk

1. Inleiding

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de Elkie stichting het actuele beleid
vast.
Het beleid zal jaarlijks worden aangepast indien nodig.

2. Strategie
2.1
De Elkie stichting heeft statutair in artikel 2 als doel;

Het opvangen, verzorgen, herplaatsen en resocialiseren van honden, katten en overige
kleine huisdieren. Hierbij is vanaf 01 januari 2014 de zwerfdierenopvang bijgekomen
voor het eiland Tholen en St. Philipsland.
Het geven van voorlichting en het verzorgen van opleidingen op het gebied van de
dierenverzorging
En voorts al hetgeen met een en ander, rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
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Afwezigheid winstoogmerk:

De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de feitelijke werkzaamheden. De
stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de
instelling de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar
doelstelling.

Bestemming Liquidatiesaldo:

Zoals blijkt uit artikel 12 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden
besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een
buitenlandse instelling of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een
soortgelijke doelstelling heeft.

3. Beleid
3.1
De te verrichten werkzaamheden:

De activiteiten van de stichting bestaan uit:
-

Het opvangen van zwerfdieren van het eiland Tholen en St. Philipsland
Het opnemen van dieren, honden, katten en overige kleine huisdieren, die worden
afgestaan door hun eigenaar
De dierenambulance voor het eiland Tholen en St. Philipsland
Het verzorgen van de dieren tijdens hun verblijf
Het medisch verzorgen van dieren die dat nodig hebben, in samenwerking met de
dierenarts die door de stichting is aangesteld.
Het herplaatsen van dieren
Nacontrole herplaatste dieren
Het opleiden van stagiaires van het VMBO, MBO en besluit van houders voor
dieren of van het voortgezet onderwijs voor een maatschappelijke stage.
Het begeleiden van mensen in een re-integratie project mensen met een zorgplan
en jongeren met een taakstraf via de Raad van de Kinderbescherming
Het werven van donateurs en donaties voor de activiteiten van de stichting

3.2
Werving en beheer van gelden:

De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende
wervingsactiviteiten;
- Giften voor opvang en herplaatsing van dieren
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- Subsidies en donaties
De Elkie stichting ontvangt geen subsidie. Donaties worden verworven middels
donateurs die maandelijks en/of jaarlijks een bedrag doneren aan de stichting.
Ook worden donaties verworven via de collectebus in de ontvangstruimte en in de
educatieruimte en via de donatieknop op de website www.dierenopvangcentrumtholen.nl
of via een oproep op de facebookpagina van de Elkie stichting.
- Schenkingen, erfstellingen en legaten
- Alle andere verkrijgingen en baten
Er zijn particulieren die meespelen met de Vriendenloterij en aangeven de helft van de
kost prijs van het lot te willen toekennen aan de Elkie stichting.
De dierenambulance wordt 3 jaar gratis onderhouden in de beurten door een
garagebedrijf waar de auto is aangeschaft.

3.3
Vermogen van de instelling:

De Elkie stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de
stichting.

3.4
Bestedingsbeleid:

De Elkie stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling van de
stichting. De baten en lasten zijn omschreven in de jaarstukken van de stichting.

3.5
Beschikken over het vermogen van de stichting:

Op grond van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheden heeft geen
enkele (rechts) persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Daarom kan
geen enkele (rechts) persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware
het eigen vermogen.

4. Overige
4.1

Het beloningsbeleid van de stichting:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben
wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte
kosten.
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Voor niet beleidsbepalende werkzaamheden (met name uitvoerende werkzaamheden) kan
aan hen in voorkomend geval een marktconforme vergoeding worden toegekend. Het
beloningsbeleid is er op gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die
maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen
nut beogende instellingen.

4.2
Beschrijving van de administratieve organisatie:

De aard en omvang van;
- De aan de beleidsbepalers toekomende onkosten, vergoedingen en vacatiegelden
- De kosten van het beheer van de stichting
- De andere uitgaven van de stichting
- De aard en de omvang van inkomsten en het vermogen van de stichting
Deze zijn omschreven in de jaarstukken van de stichting.
De administratie van de stichting wordt gevoerd door de voorzitter van de stichting, de
heer C. Verhoek.
De jaarrekening van de Elkie stichting wordt opgesteld door administratiekantoor ASB
31 te Steenbergen.

4.3
Publicatieplicht:

De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website
www.dierenopvangcentrumtholen.nl onder Asiel Elkie stichting.
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