Beleids plan Dierenambulance,Dierentaxi,Dierenvoedselbank
1 mei 2019

Missie/visie
Stichting De Waadhoeke is ontstaan op 8 juni 2018 te Sexbierum,
Doordat Wij Margreet Bijman Eizema en ik Richard Bijman al ruim 16 jaar
vrijwilligers zijn geweest bij andere stichtingen en daar ervaring opgebouwd hebben
zagen wij dat het anders kon en zijn dat ook gaan doen ,dit nu 10 maanden na
inschrijving met goed gevoel hebben we de aanvulling Dierenvoedselbank erbij,
Missie Dierenambulance
Onse missie is hulp bieden aan dieren die hulp behoevend zijn dit betreft elk dier
wat leefd maar ook al is overleden ,bij ons geld regel eerst zorg dier daarna een vrije
gift /donatie over laten aan eigenaar ,Gezondheid en welzijn dier staat voorop
Missie Dierentaxi
Helaas bij de Belasting mag deze vorm niet gehanteerd worden zei zien in dat
dit een inkomsten genarator kan wezen ,na uitleg mocht het enkeld in de vorm
van op besproken ritten naar enkeld Dierenarts of Diereneindbestemming met 1
eigenaar ,
Missie Dierenvoedselbank
Klaarstaan voor de dieren bij hulp behoevende eigenaren om te voorkomen
dat huisdieren in deze situatie anders vaker bij dierenartsen moeten gaan komen ,
deze missie is enkeld mogelijk door dat hulpverleners hun helpen met de hulpvraag
en wij willen niet in te hoeven kijken naar client hun belangen,
we bieden 3 maanden maandelijks onder steuning mocht verlengt moeten worden
dient er een her aanvraag gedaan te worden. En voer kan pas uitgegeven worden als
er voorraad is .ook dienen clienten formulier te moeten tekenen dat wij
niet aansprakelijk zijn voor ongemakken wat door het aangeboden voer is
veroorzaakt ,ook de leveranciers stellen we zo vrij ervan
Doelstelling
Door middel van evenementen bij te wonen en te collecteren in het gebied waar we
werkzaam zijn kunnen we een buffer opbouwen voor de brandstof en onderhoud
wagen en vrijwilligers verzekering en wagen verzekering plus telefoonkosten ,

dit is met team van 7 vrijwilligers goed te realiseren zodat we de verplichte ritkosten
niet hoeven te maken voor de melders in dit werkgebied .
Strategie
Door een brochure uit te brengen en te flyeren en ons te promoten bij dier
gerelateerden opendagen bv honden school ,
en flyers aan te bieden bij dierenartsen,dierenwinkels,trimsalons gemeente hulp
instasntie`s en via facebook pagina dierenambulance de waadhoeke ,
dierenvoedselbank de waadhoeke ,twitter up to date te houden en op
www.dierenambulancedewaadhoeke.nl die we voor onderhoud hebben uitbesteed
aan een webmaster

