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1. Inleiding
Per 2016 is de denktank opgericht (bestaand uit 3 personen), in onderstaand
beleidsplan legt de denktank van in de instelling het actuele beleid vast. De
denktank is opgericht met als doel door ieders specialiteit om bepaalde conflicten
en/of doelen op te lossen. Om de 14 dagen komt de denktank bij elkaar voor
overleg aan de hand van een agenda. Aan de hand van de agenda komen
onderwerpen aan bod die van belang zijn voor het behoudt en onderhoud van de
stichting.
Iedere 3 maanden is er een vergadering voor alle vrijwilligers/vrijwilligsters. Aan
de hand van de agenda komen onderwerpen aan bod die van belang zijn voor
het behoudt en onderhoud van de stichting.
In 2020 is het Buddy-project opgestart. Binnen het buddy-project zijn 3
vrijwilligers werkzaam. Zij zorgen voor de juiste voortgang van dit project. Ze
komen regelmatig bij elkaar voor overleg.
In 2021 is het Adoptie-project opgestart. Binnen het adoptieproject zijn 3
vrijwilligers werkzaam. Zij zorgen voor de voortgang van dit project.
In 2021 is het plan geboren om vrijwilligers bij te scholen d.m.v. maandelijkse
presentaties. Hierbij komen diverse onderwerpen aan bod.
In 2021 is de stichting gestopt met het opvangen van inheemse egels en
vleermuizen. Zij wil zich meer gaan specialiseren in de opvang van exotische
dieren.
In 2022/2023 zijn de volgende mensen werkzaam:
-

3 bestuursleden
1 parttime medewerkster (dierenverzorgster/ paraveterinair)
10 vrijwilligers
1 junior vrijwilliger
diverse stagiaires
3 personen dagbesteding
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2. Strategie
2.1 Kernprincipes van de stichting
Statutaire doelstelling
De doelstelling van Stichting Carnivora zijn opgenomen in de in de statuten
vastgelegd op 20 mei 2000. De originele statuten zijn aangepast. Voor de
statuten van Stichting Carnivora, zie bijlage 1. Statuten Stichting Carnivora.
Afwezigheid van winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit het financieel jaaroverzicht
van 2021. Voor dit jaaroverzicht, zie bijlage 2. Financieel jaaroverzicht Stichting
Carnivora 2021.
De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit
dat de stichting de ontvangen donaties ten goede laat komen aan haar
doelstelling.
Bestemming liquidatiesaldo
Het liquidatiesaldo krijgt een bestemming welke voor zoveel mogelijk in
overeenstemming zal zijn met het doel der stichting. Zie hiervoor artikel 11.8
van de statuten.
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3. Beleid
3.1 Te verrichten werkzaamheden van de stichting
De stichting verricht de volgende werkzaamheden:
1. De opvang van onderstaande dieren:
a. Exotische reptielen (Reptilia)
b. Exotische amfibieën (Amphibia)
c. Exotische marterachtigen (Mustelidae)
d. Schemer-nachtdieren (dit wordt als nachtactieve- of nocturnale
levenswijze aangeduid)
e. Kleine zoog-roofdieren (Carnivora)
f. Invasieve lettersierschildpadden
2. Het plaatsen van de opgevangen dieren in verblijven die zijn aangepast
aan hun natuurlijke behoeften en habitat.
3. Het registeren van de dieren d.m.v. een registratiebeleid binnen
Stichting Carnivora. Die bestaat uit onderstaande onderdelen:
a. Overdrachts-/afstandsverklaring.
b. Registratie van de dieren.
c. Indien er CITES-papieren vereist zijn, en deze nog niet aanwezig
zijn, worden deze aangevraagd.
d. Het aanmelden van de dieren bij de RVO.
e. Identificatie en registratie middels chippen.
4. De verzorging en het onderhoud rondom de dieren.
Denk hierbij aan de dagelijkse voer- en watervoorziening, het
monitoren van de dieren m.b.t. de gezondheid, het schoonmaken en
onderhouden van de leefomgeving van het dier.
5. Het bieden van educatie aan jong en oud d.m.v. gastlessen,
dierenpresentaties, workshops en het buddy- en adoptie-project.
De inkomsten van deze activiteiten komen geheel ten goede aan
Stichting Carnivora.
6. Het bieden van dagbesteding voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt in combinatie met Carnivora & Zo.
De inkomsten van deze activiteiten komen geheel ten goede aan
Stichting Carnivora.
3.2 Werving en beheer van gelden
De stichting werft gelden ten behoeven van de doelstelling d.m.v. de volgende
wervingsactiviteiten:
1. Het organiseren van gastlessen, dierenpresentaties en workshops
t.b.v spinnen/slangenangst.
2. Subsidies en donaties aanvragen bij instanties ten behoeve van voer
en materialen.
3. Buddydagen en thema-gerelateerde evenementen (bv. dierendag en
Halloween).
4. Inzamelacties (bv. kleding- en statiegeldflessen inzamelingen)
5. Schenkingen, erfstellingen en legaten
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6. Opbrengst van incidentele verkopen van F2 generatie jonge dieren,
middels adoptie.
7. Buddyactie, door een klein bedrag per maand, kunnen donateurs
een dier steunen.
8. Alle andere verkrijgingen en baten.
9. Inkomsten Carnivora & Zo m.b.t. dagbesteding.
10. Huurinkomsten van bedrijfswoning (door oprichtster en partner)
3.3 Vermogen van de stichting
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuiteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling
van de stichting.
3.4 Bestedingsbeleid
De stichting besteed de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de
volgende projecten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Voedingsvoorziening
Watervoorziening
Materiaal voor nieuwe verblijven
Materiaal voor het behoud van de verblijven
Medische kosten
Elektriciteit
Vervoerskosten

3.5 Beschikken van het vermogen van de stichting
Op grond van artikel 8.1 van de statuten en haar feitelijke werkzaamheden heeft
geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting.
Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de
stichting als het ware het eigen vermogen.
3.6 Aankoop locatie
De stichting heeft in 2022 de locatie gekocht, middels 2 leningen en een
crowdfunding. Dit om minimaal de komende 10 jaar de werkzaamheden op deze
huidige locatie te continueren.
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4. Overige
4.1 Beloningsbeleid
De leden van het bestuur/vrijwilligers ontvangen voor de door hen in die
hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een
vergoeding voor gemaakte onkosten, zie hiervoor artikel 6.7 in de statuten.
Maar in onze huidige financiële positie is het voor ons niet mogelijk om het
beloningsbeleid toe te passen. Indien wij in de nabije toekomst meer inkomsten
mogen genereren wordt het beloningsbeleid toegepast. De stichting heeft geen
vast personeel in dienst.
4.2 Beschrijving administratieve organisatie
De administratie van de stichting wordt gevoerd door de penningmeester.
4.3 Publicatieplicht
De stichting heeft een publicatieplicht omdat ze een ANBI status heeft.
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