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Voorwoord 

In dit beleidsplan beschrijft Stichting Dierencentrum Friesland haar beleidsvoornemens voor de periode 

2020-2023 

Alhoewel Stichting Dierencentrum Friesland momenteel alleen honden herplaatst zijn wel (bijna) alle 

dieren welkom die tussen wal en schip dreigen te belanden.  Vandaar dat er ook voor de naam 

dierencentrum is gekozen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met deze naam de werkzaamheden van 

de stichting in de toekomst uit te breiden met onder andere educatie en training van zowel mens als dier. 

Wat de stichting uniek maakt is dat ook dieren waarvan de eigenaar geen geld heeft om de zogenaamde 

afstandskosten te betalen welkom zijn. Alle dieren (anders dan honden) die niet op de stichting kunnen 

blijven wonen worden naar de daarvoor bestemde collega opvang gebracht. Zo functioneert de stichting 

voor deze dieren als zogenaamde noodopvang om te voorkomen dat deze dieren het slachtoffer worden 

van dumpen. 

Op dit moment is de stichting gespecialiseerd in het opvangen en herplaatsen van honden die in het 

buitenland geboren zijn maar uiteraard worden er ook Nederlandse honden opgevangen. 

Bestaansgeschiedenis  

De stichting is opgericht op 01-08-2016 en is voortgevloeid uit de particuliere opvang die Martine 

Keizer al jaren vanuit het pand runde en met de inkomsten van haar pension bekostigde. 

Het oprichten van de stichting  was de eerste stap naar professionaliteit.  

In september 2016 is Diny Doedel erbij betrokken en hebben zij hun krachten en expertise gebundeld. 

Vervolgens hebben ze keihard gewerkt om hun toekomstplannen voor de stichting te realiseren. 

Deze plannen bestonden onder andere uit; 

• minder opvanghonden (ca 150 honden tijdens oprichting stichting) om zo de individuele hond 

meer te kunnen bieden 

• meer naamsbekendheid creëren 

• aansluiten bij Stichting Dierenasiels en Internet 

• aansluiten bij Stichting Dierenlot 

• een ontvangstruimte zodat de potentiele adoptanten goed ontvangen konden worden 

• opknappen van achterstallig onderhoud terrein. 

  



   
Stichting Dierencentrum Friesland  
Folgersterlaan 92 - 9222 LK Drachtstercompagnie  
info@stichtingdierencentrumfriesland.nl - 06-45027522 
 

 

Missie 

Het streven van Stichting Dierencentrum Friesland is om iedere hond een zo aangenaam mogelijk 

verblijf te bieden, passend bij zijn/haar leeftijd en behoeftes. Dierenwelzijn is hierbij de leidraad. 

Visie 

Bovenstaand streven wordt gerealiseerd doordat de  hond in de opvang zo lang als nodig is mag blijven 

en bijkomen. Zodra de hond klaar is voor herplaatsing wordt er gezocht naar een passende eigenaar. De 

behoeftes van de hond bepalen welke eigenaar in aanmerking komt om de hond te adopteren en niet 

andersom. 

De nieuwe eigenaar krijgt uitgebreide voorlichting over de verzorging en behandeling van de 

betreffende hond en krijgt ook, als daar behoefte aan is, uitgebreide nazorg. 

Doelstellingen 

De huidige doelstellingen van Stichting Dierencentrum Friesland zijn: 

a. Het opvangen van honden die 

• uit één van de samenwerkende asielen in het buitenland komen 

• in Nederland wonen, maar in het buitenland geboren zijn waarvan de verantwoordelijke 

organisatie geen zorg draagt na adoptie 

• in Nederland geboren zijn en waarvan de eigenaar afstand doet 

• in een Nederlandse opvang verblijven en waarvoor wij door de organisatie om hulp gevraagd 

worden 

b. Het verzorgen en observeren van deze honden 

c. Een passende omschrijving en adoptanten profiel opstellen en de honden promoten 

d. De adoptie van deze honden verzorgen en hierbij de juiste informatie vertrekken en nazorg verlenen 

c. Noodopvang voor alle (huis)dieren in nood 

d. Opvangen van honden met een medisch probleem of handicap die nergens anders terecht kunnen 

e. Samenwerken met andere organisaties gelieerd aan Stichting Dierenlot 
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Organisatie  

Het bestuur van Stichting Dierencentrum Friesland is onbezoldigd en bestaat uit; 

Martine Keizer           (voorzitter) 

Diny Doedel               (secretaris) 

Chantal Ringnalda     (penningmeester) 

Patricia Visser            (algemeen bestuurslid) 

Bert Knol                    (algemeen bestuurslid) 

Stichting Dierencentrum Friesland heeft geen betaalde werknemers in dienst maar werkt uitsluitend met 

onbetaalde vrijwilligers. 

Stichting Dierencentrum Friesland is volledig afhankelijk van: 

* fondsenwerving van donateurs en giften 

* opbrengsten van adoptiebijdragen 

* opbrengsten vanuit afstandsgelden 

* opbrengsten vanuit bijzondere activiteiten 

Het vermogen van Stichting Dierencentrum Friesland wordt beheerd door het bestuur. Het bestuur is 

beperkt bevoegd voor uitgaven conform de statuten. 

Momenteel zijn de opbrengsten hoger dan de kosten en werkt het bestuur aan een financieel gezonde 

stichting met voldoende reserves voor onvoorziene kosten. Tevens maakt de stichting een spaarpot aan 

om in de toekomst te kunnen investeren in verbouwing en achterstallig onderhoud aan te pakken. 

 


