
 
 

ANBI Beleidsplan Stichting Dierenhoek ’t Sparretje 

 

Naam:   Stichting Dierenhoek ‘t Sparretje  

RSIN nr.:   861568862  

Vestigingsadres:  Sparrendal 1 3142 LG Maassluis  

Telefoon/Email:  06-11189448 / 

info@dierenhoekhetsparretje.nl/dierenhoekhetsparretje@gmail.c

om 

Website:  https:// www.dierenhoekhetsparretje.nl 

KVK:   80151108 

Bank:   INGBANK: NL68 INGB 0007542971  

Bestuur:   Voorzitter:   I.M. Herman – van Arkelen  

Secretaris:   N.N. Schenkeveld 

Penningmeester:  R.M. Herman  

Bestuurslid:   C. van der Velde 

Bestuurslid:  R. Breen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Beloningsbeleid: 

Stichting Dierenhoek ‘t Sparretje wordt geleid door een bestuur. Alle werkzaamheden 

op de dierenhoek, activiteiten en het onderhoud worden samen met een groep 

vrijwilligers verricht. Zowel de bestuursleden als de vrijwilligers zijn onbezoldigd.  

 

Werkzaamheden 
 

Stichting Dierenhoek ’t Sparretje biedt mens en dier een veilig onderkomen om in 

contact met elkaar te komen en van elkaar te leren. Stichting Dierenhoek ’t Sparretje 

werkt dagelijkse alleen met vrijwilligers aan het schoonhouden en in conditie houden 

van het gehele terrein, de dieren onderkomen, de verzorging van de dieren, educatie 

geven aan de leeftijdscategorie van 0 tot 150.  Het werven van nieuwe vrijwilligers. 

Het opvangen van voor het hek gedumpte dieren. Dagelijks worden alle dieren 

voorzien van eten en drinken en schone verblijven. Alle dieren worden dagelijks 

gecontroleerd op verwondingen en eventuele ziektes. De speeltuin welke grenst aan 

de dierenhoek wordt dagelijks gecontroleerd of deze veilig genoeg is om in te spelen. 

2 x per jaar wordt de speeltuin geschuurd en gebeitst. Onkruid wordt met regelmaat 

verwijderd zodat er veilig gespeeld kan worden. Er wordt gewerkt via een dienst 

rooster welke ervoor zorgt dat er een continuïteit is van opening, voeren van de 

dieren en de verzorging wordt gewaarborgd. Het schoonhouden van het terrein wordt 

aan de hand van een rooster waar vaste vrijwilligers op in gepland staan dagelijks 

uitgevoerd. Het bestuur streeft naar een bestendig vrijwilligersbestand. Hiervoor 

worden enkele samenbindende activiteiten ontplooid zoals activiteiten zoals de 

jaarlijkse NL doet-dag en samenwerkingsverbanden met het NLvoorElkaar, onze 

jaarlijkse open dag, Furiade Maassluis werving op de goede doelen markt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Beleid en strategie: 

Ons doel is op een duurzame manier een veilig plek creëren en onderhouden waar 

dieren, kinderen, ouders, grootouders en mindervalide mensen elkaar kunnen 

ontmoeten. Voor de gemeente Maassluis en omstreken een mooie plek 

onderhouden, waar jong en oud zich kunnen ontspannen, leren omgaan met dieren, 

mogen helpen en waar gespeeld kan worden zowel door valide als invalide mensen. 

Onze speeltuin is aangepast met toestellen welke geschikt zijn voor minder valide/ 

invalide mensen. Doormiddel van samenwerking met het NME voor diverse scholen 

een plaats waar kinderen educatief onderricht kunnen worden. De dierenhoek is altijd 

7 dagen per week geopend met uitzondering van beide kerstdagen/ oud en nieuw en 

helaas om het welzijn van mens en dier te kunnen waarborgen is de dierenhoek 

gesloten bij temperaturen boven de 27 graden, zodat iedereen kan genieten van 

deze prachtige plek midden in onze mooie stad Maassluis. 

 

Korte termijn:  

De exploitatie 

Voor het exploiteren van de kinderboerderij zijn, net als bij een bedrijf of instelling, 

financiële middelen nodig. Voor elk kalender jaar wordt een exploitatiebegroting 

opgesteld. Het beleid is erop gericht om de in- en uitgave in evenwicht te houden. De 

opbrengsten bestaan uit giften, donaties en sponsors. Het bestuur streeft ernaar om 

bekendheid te creëren en te behouden middels publicaties in plaatselijke kranten, 

Internet en sociale media zoals Facebook, Instagram en een website. 

 

Lange termijn:  

Investeringen en educatie  

Om de kinderboerderij in stand te houden is het nodig te kunnen investeren in 

nieuwe duurzame middelen, zoals gebouwen, speeltoestellen, renovatie en 

inventaris. Bij gelegenheid worden acties ontplooid voor het verkrijgen van 

sponsorgelden en/of projectsubsidies. Alleen bij een exploitatieoverschot worden ook 

lopende middelen zo nodig ingezet voor de lange termijn investeringen. Wij betalen 

geen huur het terrein is in eigendom van de gemeente Maassluis. 

 

 

 



 
 

 

Financiële verantwoording: 

Onze boekhouding wordt bijgehouden door de penningmeester en wordt op elke 2-

maandelijkse vergadering verantwoord. Jaarlijks worden de financiën gecontroleerd 

en akkoord bevonden. Jaarlijks wordt er halverwege het jaar een tussentijdse 

begroting gemaakt en 1 x per jaar wordt een financieel jaarverslag en jaarbegroting 

opgemaakt welke in te zien zal zijn op de website van Stichting Dierenhoek ’t 

Sparretje. 

 

Beheer vermogen  
 

Het vermogen wordt gevormd door donaties en giften en worden gestort op een ING-

bankrekening die door de Stichting is geopend. De heer Herman heeft als 

penningmeester en dagelijks bestuurder beheerd de bankrekening, tot een maximum 

van zevenhonderdvijftig euro (€750,-). Bedragen hierboven moeten in overleg en met 

toestemming van de overige bestuursleden. 

 

Besteding vermogen 
 

Het vermogen van de Stichting is bestemd om de kosten die gemaakt worden bij de 

(medische) zorg voor de dieren, onder te verdelen in: Voeding, huisvesting en 

medische zorg. Daarnaast is het vermogen bestemd om overige kosten zoals 

vervoerskosten, administratieve kosten, onderhoud van zowel de dierenhoek als 

speeltuin, promotiekosten en voorlichting te dekken. Aan bestuursleden of 

vrijwilligers wordt geen beloning toegekend. Kosten welke naar redelijkheid en in 

overleg gemaakt zijn worden vergoed. 

Bij opheffing van de stichting wordt het overgebleven vermogen gedoneerd aan een 

kinderboerderij met anbi status of een ander nadere te bepalen stichting met 

betrekking tot opvang van dieren.  

 

 

 

 

 



 
 

 

Doelstellingen 

 

Stichting Dierenhoek ’t Sparretje stelt zich tot doel om een dieren en 

mensvriendelijke omgeving te creëren waar beide tot elkaar kunnen komen en vrij 

rond elkaar kunnen rondlopen. 

Het doel van de dierenhoek annex speeltuin is het open te stellen voor bezoekers, 

scholen, verzorgingstehuizen en eenieder die graag met dieren in contact komt. 

De Stichting heeft ten doel het beheren en in stand houden van een kinderboerderij 

annex speeltuin aan het Sparrendal in Maassluis, alsmede het aanvaarden van 

erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de 

ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe 

bevorderlijk kan zijn.  De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: a. 

het plaatsen, beheren en verzorgen van de dieren; b. het plaatsen, beheren en 

onderhouden van de speeltuin; c. het zoeken en begeleiden van vrijwilligers, die 

behulpzaam zijn bij 2 het verzorgen van de dieren en het onderhoud van de 

dierenhoek en de speeltuin; d. het verzorgen van educatieve lessen en projecten; e. 

het bieden van maatschappelijke stageplaatsen; f. het in overleg met de reclassering 

bieden van gelegenheid voor de uitvoering van taakstraffen; g. de exploitatie van een 

(eenvoudige) horecagelegenheid; h. het inzamelen van geld voor de instandhouding 

van de kinderboerderij annex speeltuin; i. het organiseren van activiteiten gericht op 

het bereiken van haar doelstelling; en alle overige wettige middelen.  De Stichting 

heeft niet ten doel het maken van winst 


