
Beleidsplan 2015 

Eenjarig beleidsplan: 

Verdere uitwerking en opzet van het project ‘Thuiszorg voor dieren’ en duidelijkere organisatie van de stichting zelf. 

Doel is het verder verkennen van de voorwaarden en mogelijkheden van het project Thuiszorg voor dieren en het opzetten van een 

duidelijkere structuur en organisatie van de stichting zelf. 

  

Het vermogen van de stichting: 

Beheer van het vermogen: 

De dagelijkse kosten voor het onderhoud van de aanwezige dieren zullen gedaan worden door mevrouw Kingma, de 

beheerder/bewoner/oprichter/voorzitter van Stichting Queri (hierna te noemen; oprichter). Alle uitgaven zullen worden gecontroleerd en 

overlegd met de penningmeester. De penningmeester is gemachtigd om uitgaven te doen voor de doeleinden, zoals vastgesteld door het 

bestuur. Tevens zal de penningmeester gemachtigd worden betalingen te doen, fondsen te werven en geld te storten op de rekening van de 

stichting. 

Controle op het beheer van het vermogen zal gedaan worden door de vicevoorzitter. De besteding van het vermogen zal in het dagelijks 

bestuur steeds overlegd worden. 

Besteding van het vermogen: 

1. Stichting kosten; het gebruik van het pand van Stichting Queri inclusief de inrichting, de energiekosten van de dierenverblijven en gebruik 

van de auto, is opgenomen in een bruikleenovereenkomst met de beheerder. 

2. Vrijwilligerskosten 

 Reiskosten 

 Eten en drinken 

 Overige kosten (o.a. kleding) 

3. Dierenvoer 

4. Dierenartskosten 

5. Terreinonderhoud 

6. Administratiekosten 

7. Promotiekosten 

  

Hoofdactiviteiten van de stichting: 

1. Dierenopvang en -verzorging op locatie van de stichting. 

2. Verder opzetten van een goede en duidelijke organisatie van de stichting en vrijwilligers aantrekken hiervoor. 

3. Werven van fondsen: 

 Donateurs en sponsoren werven voor de stichting en voor specifieke projecten van de stichting 

 Kennis vergroten door middel van cursussen fondsenwerving 

4. Het op de voorgrond plaatsen van ons adoptiesysteem voor kwetsbare mensen en dieren. 

5. Het uitwerken van het project ‘Thuiszorg voor dieren’: 

 Verspreiden van promotiemateriaal en geven van lezingen 

 Aantrekken van vrijwilligers 



 Zorgdragen voor een goede uitvoering van de diensten 

6. Samenwerkingsverbanden creëren en onderhouden met scholen en andere instellingen met vergelijkbare doelstellingen. 

7. Organiseren van bijeenkomsten en uitstapjes voor cliënten met hun geadopteerde hondjes voor de bevordering van de sociale contacten van 

de cliënten. De begeleiding zal door de vrijwilligers één op één worden gedaan. Voor de mensen en dieren zal gezocht worden naar locaties 

die voor zowel de mensen als de dieren mogelijkheden tot ontspanning en ontmoeting biedt. Cliënten die een poes hebben geadopteerd laten 

de poes uiteraard thuis, maar gaan zelf wel mee! 

8. Organiseren van bijeenkomsten voor vrijwilligers en bestuursleden voor het bevorderen van de onderlinge contacten, samenwerking en 

teamgeest. 
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De doelstelling 

Het bevorderen van het welzijn van kwetsbare mensen en kwetsbare dieren. 
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Het bestuur 

Voorzitter:                         Mevr. J.M. Kingma 

Vicevoorzitter:                   Mevr. I.R. Kiers 

Penningmeester:                 Dhr. R.J.K. Koopal 

Secretaris:                         Mevr. U.C. Warnar 

Algemeen bestuurslid:         Mevr. L. Rijzinga 

 


