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1. Algemeen

Hoewel het bewustzijn over hoe we met hen omgaan groeit, gebeuren er nog altijd op grote schaal
verschrikkelijke dingen met dieren. Ontelbare dieren worden dagelijks mishandeld, vernederd en
gedood ten behoeve van menselijke consumptie, kleding, gebruiksvoorwerpen en entertainment.
Denk aan ellenlange veetransporten, erbarmelijke omstandigheden in de vee-industrie,
trainingsmethoden voor dieren in de entertainmentindustrie en hoe bontversierselen op onze
kleding terechtkomen. Het zijn slechts een aantal voorbeelden. Stichting Dierbewustleven wil zich
graag inzetten voor deze dieren en eraan bijdragen dat mensen nadenken over hoe het anders en
beter kan.
Dit plan geeft inzicht in de beleidsvoering van de stichting voor de komende drie jaren.

2. Bestuur en organisatie

2.1 Functieverdeling bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit vier leden, te weten Danny Bakker, Willem Bobbink, Marian
Eeltink en Esmeralda Kamerling. De verdeling in functies is als volgt:
Esmeralda Kamerling
Danny Bakker
Marian Eeltink
Willem Bobbink

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen bestuurslid

Voorzitter

Esmeralda Kamerling heeft onder meer als taken:
algemene coördinatie, leiden vergaderingen, initiëren en bedenken
van activiteiten, woordvoering, correspondentie, contact
onderhouden met partners en sponsors.

Secretaris

Danny Bakker heeft onder meer als taken:
toezicht houden op alle administratieve zaken, bijeenroepen
vergaderingen/notuleren, correspondentie, onderhoud website en
social media programma’s, ontwerpen communicatie-uitingen,
uitbrengen van een algemeen jaarverslag met inhoudelijk een
overzicht van de activiteiten, bijhouden van de contactpersonen,
contact onderhouden met partners en sponsors.

Penningmeester

Marian Eeltink heeft onder meer als taken:
beheren van geldmiddelen van de stichting, samen met secretaris
lijsten van goederen bijhouden, het voeren van de boekhouding, de
financiële administratie, opstellen van financieel jaarverslag,
correspondentie, contact onderhouden met partners en sponsors.
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Algemeen bestuurslid

Willem Bobbink heeft onder meer als taken:
beheerder van onze opvang Ex-legkipjes, waarnemen namens en
ondersteunen van de andere bestuursleden bij alle voorkomende
bestuurswerkzaamheden

Opgemerkt zij dat de bestuursleden elkaar altijd ondersteunen in de verschillende functies en er
sprake is van eenheid. Besluitvorming geschiedt op basis van democratie.
De bestuursleden hebben wekelijks contact en minimaal 6 keer per jaar zijn er vergaderingen (al dan
niet met aanwezigheid van vrijwilligers). De kwantiteit van de vergaderingen is mede afhankelijk van
lopende projecten. Om kosten te besparen, vinden vergaderingen zoveel mogelijk via internet en/of
telefonisch plaats.
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden voor de stichting. Voor het bestuur
geldt dat reiskosten in en buiten Nederland (eventueel) kunnen worden gedeclareerd.

2.2 Vrijwilligers
De stichting wordt bij sommige projecten ondersteund door de hulp van vrijwilligers. De stichting
kent twee soorten vrijwilligers:
- actieve vrijwilliger,
- incidentele vrijwilliger.
De actieve vrijwilliger heeft aangegeven de stichting te willen helpen en zich daar actief voor in te
zetten. De stichting stelt geen eisen aan de hoeveelheid tijd die beschikbaar wordt gemaakt. Dit
geschiedt in overleg met de vrijwilliger, wel rekening houdend met het feit dat een actieve vrijwilliger
zich bindt aan de stichting en ook bereidwillig is zich in te zetten. De actieve vrijwilliger is
verantwoordelijk voor zelf bedachte of in overleg toegewezen projecten. Het bestuur bewaakt de
voortgang en krijgt updates en terugkoppeling over de gang van zaken.
De incidentele vrijwilliger heeft aangegeven op incidentele basis ingezet te kunnen worden bij de
werkzaamheden van de stichting. De stichting stelt geen eisen aan de hoeveelheid tijd die
beschikbaar wordt gemaakt. Dit geschiedt in overleg met de vrijwilliger. De incidentele vrijwilliger
kan worden ingezet bij de uitvoering van projecten. Het bestuur bewaakt de voortgang en krijgt
(voor zover van toepassing) updates en terugkoppeling over de gang van zaken.
Op het moment van schrijven van dit beleidsplan werkt de stichting slechts met incidentele
vrijwilligers. Mogelijk wijzigt dit in de toekomst en starten we met werven van actieve vrijwilligers.
Indien in opdracht van de stichting door de vrijwilligers reiskosten in Nederland worden gemaakt,
kunnen deze in overleg vooraf met de penningmeester worden gedeclareerd. Dit geldt niet voor
deelnemers aan onze demonstraties.

2.3 ANBI
Stichting Dierbewustleven is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI,
'Algemeen Nut Beogende Instelling'. Dit houdt in dat doneren aan onze
stichting onder bepaalde voorwaarden belastingvoordeel kan opleveren.
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2.4 CBF-keurmerk
Gezien de hoge kosten die gemoeid zijn met het aanvragen van een CBF-keurmerk in verhouding tot
de middelen die Stichting Dierbewustleven ter beschikking staan, heeft de stichting ervoor gekozen
dit keurmerk niet aan te vragen. Dit neemt niet weg dat de stichting ruimschoots voldoet aan de
norm dat de overheadkosten niet meer dan 25% mogen bedragen.

3. Doel, doelstellingen en realisatie

3.1. Doel en doelstellingen
De stichting heeft als doel bewustwording te creëren voor het dierenleed dat zich afspeelt in onze
maatschappij en mensen te bewegen tot meer dierbewuste en diervriendelijke keuzes in hun leven.
Daarnaast streeft de stichting ernaar het welzijn en de rechtspositie van dieren in het algemeen te
bevorderen, de bescherming van dieren te stimuleren en schade aan individuele dieren te bestrijden.
3.2. Realisatie doelstellingen
De stichting houdt zich bezig met verschillende onderwerpen met dieren(leed) als speerpunt.
Hierdoor zijn er een aantal doorlopende activiteiten en projecten. Op basis van actuele zaken kan de
stichting ook besluiten om nieuwe projecten te lanceren.
Bij het realiseren van de projecten valt onder meer te denken aan:
 het geven van publieksvoorlichting via internet, flyers, persoonlijke voorlichting en
persverklaringen;
 het nemen en stimuleren van initiatieven leidende tot de doelstelling;
 het creëren van een zo breed mogelijk draagvlak voor de doelstelling bij maatschappelijke
organisaties, bedrijfsleven, overheid, semi-overheid en publiek- en privaatrechtelijke
organisaties;
 samenwerking met organisaties met soortgelijke doelstellingen;
 het inzamelen van gelden voor kleinschalige projecten van dierenhulp.
Onze doorlopende projecten zijn hierna benoemd en nader omschreven.
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3.3 Onze activiteiten
3.3.1 Vee-industrie
In ons land worden elk jaar meer dan 450 miljoen
landbouwdieren gehouden. De veeteelt is in de afgelopen
decennia uitgegroeid tot een industrie van immense proporties
die ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Onze
eetgewoonten hebben hierdoor intussen grote impact op onze
planeet, van onze regenwouden tot onze oceanen, op de
wereldvoedselverdeling en op de volksgezondheid gekregen.
Maar natuurlijk ook: op de dieren zelf. De dieren betalen de
rekening, letterlijk, met hun leven.
Dierbewustleven wil zich inzetten voor deze dieren. Dat doen we
enerzijds ‘hands on’ in onze opvang voor ex-legkippen. En
daarnaast door bewustwording te helpen creëren voor het
dierenleed dat schuilgaat achter alledaagse dingen die wij
consumeren.
Activiteiten die de stichting in dit kader onderneemt, zijn:




voorlichting op onze websites www.dierbewustleven.info en www.ex-legkipjes.nl evenals
social media om bewustzijn te bevorderen;
flyeracties rondom het thema plantaardige voeding;
het in samenwerking met andere organisaties deelnemen aan andere acties om het publiek
te bereiken.

Opvang voor ex-legkippen: ‘Ex-legkipjes’
Opvang Ex-legkipjes in Drenthe is onderdeel van stichting Dierbewustleven. De opvang is kleinschalig.
De focus van de opvang ligt in het opvangen van kippen die zijn gered uit de eier-industrie. Legkippen
worden op een leeftijd van anderhalf jaar afgedankt door de eier-industrie. De legkippen in de
opvang zijn gered op het moment dat de kippen uit de eier-industrie naar de slacht zouden gaan.
Vaak hebben deze kippen direct medische zorg
nodig, bijvoorbeeld om parasieten te bestrijden,
ontstekingen aan poten operatief te verwijderen of
cloaca prolapsen te hechten. En regelmatig hebben
de kippen direct al ei-gerelateerde aandoeningen,
waartegen zij meestal hormoon-implantaten krijgen
om de eiproductie te stoppen. De ex-legkippen
hebben gedurende de rest van hun leven ook vaak
veel en dure medische zorg nodig, omdat ze
vanwege het doorfokken op eiproductie erg gevoelig
zijn voor bepaalde ziektes. Dit betreft veelal
preventieve medische zorg. Echter zodra de kippen
gezond zijn en ze op tijd eventuele medicatie blijven
krijgen, kunnen deze dieren nog jarenlang gezond
rondscharrelen in de opvang. De oudste kip heeft
zelfs 8 jaar geleefd in plaats van de anderhalf jaar die
de eierindustrie haar zou hebben gegeven.
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Naast ex-legkippen heeft de opvang enkele zwerfdieren opgenomen. Het gaat hier om een paar
gedumpte hanen en om een paar hennen die alleen ergens rondzwierven. Ook deze dieren krijgen
uiteraard alle zorg die nodig is. Zwervende kippen zijn vaak uitgehongerd en hebben vrijwel altijd
parasieten. Dus ook deze dieren moeten eerst in quarantaine en hebben zorg nodig, voordat ze in
een bestaande groep permanente bewoners kunnen worden geïntroduceerd.
Omdat de opvang klein is, kunnen er slechts een beperkt aantal kippen worden gered. Over de
kippen die gered zijn, wordt veel op social media gedeeld om mensen te laten zien hoe kippen uit de
eierindustrie eraan toe zijn. Dit met als doel om de consumptie van eieren te ontmoedigen en
informatie te verschaffen over deze industrie. Daarnaast informeert de opvang veel over de ziektes
waar ex-legkippen aan lijden en op welke manier dit op te lossen is. Via deze voorlichting kunnen
hopelijk andere geredde legkippen geholpen worden, want helaas is er nog steeds weinig kennis over
de preventie van ei-gerelateerde ziektes in Nederland. De opvang wordt regelmatig benaderd door
eigenaren van ex-legkippen met vragen en besteedt ook veel tijd aan informatievoorziening.
De opvang is vrijwel altijd vol en het is niet de bedoeling dat mensen dieren bij de opvang kunnen
brengen. De beheerders van de opvang beslissen in gevallen van nood of er wel of niet nieuwe
dieren opgenomen kunnen worden. Wanneer er geen plek is dan verleent de opvang graag advies
over dierenartsen, andere opties zoals betere huisvesting, of andere opvangen.
Enkele basisprincipes van de opvang:
 Er wordt niet met de opvangdieren gefokt.
 Er wordt nooit betaald aan industrie of fokkers voor de dieren die wij opnemen.
 De opvang is geen voorstander van het gebruik van dierlijke producten: de eventuele eieren
die de kippen leggen zijn niet voor menselijke consumptie en worden niet verkocht.
3.3.2 Vermaak met dieren
Mensen genieten van de aanwezigheid van dieren. En dat is begrijpelijk. Dieren zijn ook heel
bijzonder. Dierbewustleven vindt wel dat dieren van onze wens om dichtbij ze te zijn op geen enkele
manier de dupe mogen worden. Wij zijn er daarom voorstander van om dieren, uiteraard met
respect en gepaste afstand, vooral te bewonderen in hun natuurlijke omgeving. Dierbewustleven
staat niet achter het ernstig beknotten van dieren in hun natuurlijke leefruimte, behoeften en
instincten omwille van menselijk vermaak. Door onze beperkte mankracht is ervoor gekozen de focus
bij onze activiteiten hieromtrent (vooralsnog) te leggen op wilde dieren in (water)circussen.
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Dolfinariumvrij Nederland
Dierbewustleven heeft een doorlopend project ‘Dolfinariumvrij Nederland’ in samenwerking met
Bite Back, de Vissenbescherming en Stop Dierenleed Nederland. De activiteiten bestaan uit:






voorlichting via onze website www.dierbewustleven.info, onze campagne-pagina
www.dolfinariumvrij.nl en de gerelateerde Facebook-pagina’s;
benaderen van bedrijven en andere organisaties die vrij- of kortingskaarten aanbieden;
benaderen van scholen om geen schoolreisjes naar het Dolfinarium te organiseren;
het gezamenlijk organiseren van mailacties, flyeracties, demonstraties;
samenwerking met andere organisaties die hetzelfde doel nastreven.

Circussen
Daarnaast besteedt Dierbewustleven aandacht aan circussen in de vorm van:



het indienen van bezwaar tegen aangevraagde ontheffingen van in Nederland gelokaliseerde
circussen voor het laten meereizen van olifanten of andere dieren die onder het wettelijk
verbod op wilde zoogdieren in circussen vallen;
oproepen van de overheid deze circussen actief te bewegen mee te werken aan het
overbrengen van deze dieren naar de geschikt bevonden opvang(locaties).

Gezien onze beperkte middelen en mankracht doen we dit vooral wanneer de actualiteit erom vraagt
en voor zover dit op dat moment binnen onze mogelijkheden ligt. We zoeken hierin ook de
samenwerking op met andere dierenorganisaties.
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3.3.3 Stop bont!
Veel mensen denken nog steeds dat bont duur is. Het gebeurt daardoor helaas maar al te vaak dat
iemand een jas of ander kledingstuk koopt met een bontrand of -kraag zonder te beseffen dat dit
echt bont is. Maar zelfs als mensen wel weten dat het echt bont is dan zijn ze vaak niet op de hoogte
van de gruwelheden die daarachter schuilgaan. Dierbewustleven wil hier meer bewustzijn voor
kweken. En zo meehelpen bont uit ons straatbeeld te bannen.
Hiervoor zetten we ons in door:
 voorlichting via onze website www.dierbewustleven.info, projectwebsite www.do-youcare.info en social media;
 het houden van flyeracties om het publiek te bereiken;
 samenwerking met andere organisaties die hetzelfde doel nastreven.

3.3.4 Ballonnen: afblazen, niet oplaten
Mensen vinden ballonoplatingen een mooi gezicht. We vieren of gedenken er daarom graag iets
mee. Jaarlijks gaan er in Nederland naar schatting op die manier maar liefst 1 miljoen ballonnen de
lucht in. Wat vaak wordt vergeten, is wat er daarna met al deze ballonnen gebeurt. Deze komen
uiteindelijk als zwerfafval in onze natuur terecht. Dieren raken verstrikt in de touwtjes en sterven een
vreselijke dood. Ook zien dieren de ballonresten aan voor voedsel. Ze slikken deze in waardoor hun
ingewanden kunnen blokkeren in welk geval ze de hongerdood zullen sterven. Dierbewustleven pleit
voor het voorkomen van deze ellende.
We zetten ons hiervoor in op deze manieren:




voorlichting op onze website en social media over de schadelijke gevolgen van
ballonoplatingen om bewustzijn te bevorderen;
ons experiment met 100% biologisch afbreekbare ballonnen waarvan we de resultaten delen
op http://www.ballonnenexperiment.nl, via social media en onder de aandacht brengen bij
organisatoren van ballonoplatingen;
actief benaderen van gemeenten, bedrijven, verenigingen of andere organisaties die
voornemens zijn een ballonoplating te organiseren om hen op te roepen te kiezen voor een
natuur- en diervriendelijk alternatief.

3.3.5 Animal Rescue Kefalonia
Animal Rescue Kefalonia is een zwerfdierenopvang voor honden en katten in Griekenland. In 2013 en
2014 bezochten 2 van de bestuursleden van de stichting deze opvang om vrijwilligerswerk te doen.
Tijdens dat bezoek werd pijnlijk duidelijk hoe armlastig
de opvang is en hoe hard hulp nodig is.
Dierbewustleven probeert sindsdien met enige
regelmaat de opvang te ondersteunen.
We focussen ons daarbij op:


Schuilhuizenproject
We werken aan het bouwen van solide,
betonnen schuilhuizen op de hondenvelden.
Deze beschermen de dieren tegen de hitte,
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regen en de kou. De schuilhuizen dragen aanzienlijk bij aan betere leefomstandigheden voor
de dieren. Dierbewustleven onderhoudt persoonlijk contact met een lokale vrijwilliger die
alle bouwactiviteiten coördineert. Ook de bouw wordt door vrijwilligers uitgevoerd. Zo gaat
elke cent naar de dieren!
Donaties voor (medische) zorg en/of voer
Fondsenwervingsactiviteiten: de mate waarin we de opvang kunnen ondersteunen, is
volledig afhankelijk van de donaties die we voor dit doel ontvangen.
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3.3.6 Overige activiteiten
Dierbewustleven is een kleinschalige organisatie. Daarom richten we ons voornamelijk op
voorgenoemde projecten. Maar we zullen zeker niet schromen ons, waar onze middelen en
mankracht dat toelaten, ook op een ander vlak in te zetten voor dieren. Hiervoor gaan wij
vanzelfsprekend ook graag de samenwerking aan met andere organisaties.

4. Financiën en administratie

Stichting Dierbewustleven is een organisatie zonder winstoogmerk. De stichting is afhankelijk van
giften. De stichting streeft ernaar om gemaakte kosten zo laag mogelijk te houden en zoekt voor alle
activiteiten altijd eerst naar een sponsormogelijkheid (bijvoorbeeld printen en portokosten). De
Stichting maakt ieder jaar een financieel verslag. Dit verslag wordt op de website geplaatst.

4.1 Fondsenwerving
Voor donaties heeft de Stichting een zakelijke bankrekening geopend, te weten: rekeningnummer
NL80 TRIO 0197 7069 08 t.n.v. St. Dierbewustleven te Poeldijk. Ook kan er gedoneerd worden via
PayPal aan info@dierbewustleven.info. Daarnaast bevat de website een donatiemodule van Geef.nl.
Speciaal voor onze opvang Ex-legkipjes is een aparte zakelijke bankrekening geopend te weten:
rekeningnummer NL74 TRIO 0379 2160 35 t.n.v. St. Dierbewustleven te Poeldijk. Zo komen donaties
voor de opvang rechtstreeks aldaar terecht. Ook kan er gedoneerd worden via PayPal aan
contact@exlegkipjes.nl. Daarnaast bevat de website www.exlegkipjes.nl een donatiemodule van
Geef.nl.
Donaties in goederen kunnen worden gedaan via het bestuur van de stichting.
Fondsenwerving kan door de stichting plaatsvinden in de meest brede zin van het woord om de
doelstellingen van de stichting te bereiken. Daarbij valt te denken aan:
 het aantrekken van donateurs en sponsors;
 het in ontvangst nemen van giften, schenkingen en nalatenschappen;
 verkoop van kaarten van geredde legkippen in onze opvang Ex-legkipjes;
 donaties tijdens georganiseerde activiteiten;
 gebruikmaken van crowdfunding.

4.2 Beheer en besteding van het vermogen
Na goedkeuring door het voltallig bestuur is het financieel jaarverslag volledig openbaar en te vinden
op de website van de stichting.
Een enkele bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken; de vier
bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. Alle beslissingen omtrent besteding van het vermogen
geschieden op basis van democratie. De stichting besteedt haar financiële middelen nagenoeg
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volledig aan de doelstellingen. De overige kosten zijn minimaal en hebben slechts betrekking op
uitgaven zoals bankadministratie, website en overige kleine uitgaven.
Regelmatig voorkomende bestedingen:
 alle (medische) zorg gerelateerd aan onze opvang Ex-legkipjes in Drenthe,
 ondersteuning kleinschalige projecten van dierenhulp,
 onkosten voor drukwerk (flyers, brochures e.d.),
 algemene/kantoorkosten zoals porto, webhosting, bankkosten.

4.3 Reserves
Stichting Dierbewustleven streeft ernaar de inkomsten zoveel en zo snel mogelijk te besteden aan de
doelstelling. Daarom is er continu aandacht voor het beperken van het vermogen. Uiteraard dient
het voortbestaan van de organisatie wel te worden gewaarborgd.

5. Promotie en communicatie

Ter ondersteuning van promotie- en communicatieactiviteiten wordt de website
www.dierbewustleven.info up to date gehouden met actuele content en nieuwsberichten. Lopende
projecten en aankondigingen van nieuwe projecten en ideeën worden altijd op de website vermeld.
Dierbewustleven is vooral te herkennen aan het hartlogo. De liefde voor dieren spreekt hieruit, maar
ook de liefde die dieren geven, onzelfzuchtig. Het logo staat voor de puurheid van dieren. Het logo is
altijd te vinden op de communicatiemiddelen. De stichting beschikt tevens over een brochure en
visitekaartjes.
In de komende drie jaar zal de stichting verdere naamsbekendheid genereren door promotionele
activiteiten uit te voeren. Onderstaand een overzicht:
- samenwerkingen met andere dierenrechtenorganisaties,
- brochures, hand-outs en brieven verspreiden/verzenden,
- social media,
- aanschrijven bedrijven en andere organisaties (project gerelateerd).
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6. Contactinformatie

Secretariaat
Telefoon
Website
E-mail

Voorstraat 131
2685 EL Poeldijk
+31 6 12133993
www.dierbewustleven.info
info@dierbewustleven.info

SOCIAL MEDIA
Facebook
Twitter
Instagram

www.facebook.com/Dierbewustleven
@Dierbewustleven
www.instagram.com/dierbewustleven/

REKENINGNUMMERS
NL80 TRIO 0197 7069 08 (algemeen)
NL74 TRIO 0379 2160 35 (Ex-legkipjes)

KVK / RSIN
58590277 / 853102892

Laatst gewijzigd op 16 september 2018, Poeldijk
Namens het bestuur, Esmeralda Kamerling, voorzitter

Beleidsplan Dierbewustleven 2018 - 2021

- 13 -

