Hoofdlijnen beleidsplan Stichting Dierenrampenfonds
1. Missie
Conform de statutaire doelstelling: het lenigen van nood waarin dieren verkeren of
komen te verkeren door rampen of dreigende rampen, één en ander in de ruimste zin des
woords.
Onder ‘dieren’ wordt mede verstaan: diergroepen, diersoorten en (deel)populaties van
dieren. Onder ‘rampen’ wordt mede verstaan: zich geleidelijk voltrekkende
gebeurtenissen welke dieren en hun habitat bedreigen.

2. Activiteit
De stichting tracht haar doel te bereiken door het nemen van maatregelen, waaronder
begrepen voorlichting en educatie, welke dienen om steun te verlenen aan in nood
verkerende dieren, alles in de ruimste zin van het woord. Deze maatregelen worden al
dan niet in samenwerking met andere personen of instellingen genomen en kunnen ook
bestaan uit het financieel ondersteunen van die personen of instellingen.

3. Beleid
Financiële ondersteuning vindt plaats naar aanleiding van statutair passende aanvragen
van derden en in voorkomende gevallen op initiatief van de stichting. Zulks ter
beoordeling van het bestuur van de stichting.
Naast aan een aantal jaarlijks vaste subsidie ontvangers, worden jaarlijks uitkeringen
gedaan naar aanleiding van ingediende subsidieaanvragen, die passen in de doelstelling
van de stichting.
Eveneens kunnen voor subsidie in aanmerking komende instellingen of activiteiten door
de stichting voor subsidietoekenning worden benaderd.

4. Geen winstoogmerk
Gelet op het doel en de aard van de stichting is er geen sprake van winstoogmerk.

5. Werving gelden
De stichting voert geen actief geldwervingsbeleid.

6. Liquidatiesaldo
Conform art. 11 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo worden uitgekeerd aan één
of meer instellingen waarvan de doelstelling zoveel mogelijk overeenkomt met die van de
stichting.
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7. Geldmiddelen
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
- het bij de oprichting afgezonderde vermogen
- donaties
- subsidies, bijdragen, erfstellingen, legaten en schenkingen.
De stichting mag erfstellingen slechts aanvaarden onder voorrecht van
boedelbeschrijving.

8. Beschikking over het vermogen van de stichting
Op grond van de feitelijke activiteiten van de stichting heeft geen enkele (rechts)persoon
beschikking over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.

9. Bestuur van de stichting
Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretarispenningmeester en twee leden:
W.L.L. Storm de Grave
voorzitter
Jhr Mr Ing. K.H.A. von Chrismar vice-voorzitter
Mw. A.H.Nicolaï-Steensma
secretaris-penningmeester
Jhr R.J.M. de Beaufort
lid
Mw. P.H.C.Fraser-Storm de Grave lid

10. Geen bezoldiging/vergoeding bestuursleden
De werkzaamheden van het bestuur worden onbezoldigd verricht. De secretarispenningmeester ontvangt een bescheiden onkostenvergoeding voor o.a.
kantoorartikelen.

11. Administratieve organisatie
De administratie van de stichting wordt gevoerd door de secretaris-penningmeester.
De jaarrekening van de stichting wordt opgesteld door CROP registeraccountants te
Nieuwegein.
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