
ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING 

Naam instelling   Stichting Dierenambulance Nijkerk e.o.  

Adres    Van Oldenbarneveltstraat 500 

Postcode/Woonplaats  3862 SR Nijkerk 

Correspondentie adres  Postbus 151 

Postcode/Woonplaats  3860 AD Nijkerk 

Website   www.dierenambulancenijkerk.nl  

 
RSIN (fiscaal nummer)  8037.68.692 

KvK inschrijvingsnummer 41042158 

 

 

BESTUURSSAMENSTELLING 

 
Voorzitter   Mw. W. Mulder 

Secretaris   vacant (tijdelijk vrijwillig adviseur E. Bruinning) 

Penningmeester  Hr. A.F. de Wild  

 

De voorzitter of 2 gezamenlijk handelende bestuursleden zijn bevoegd besluiten te nemen en de 

stichting te vertegenwoordigen 

 

DOELSTELLING 

 
De stichting heeft ten doel het transport van zieke, gewonde dieren en wel in het bijzonder van 
kleine huisdieren, vogels, bedreigde en  uitheemse diersoorten, en verder al hetgeen met een en 

ander rechtstreeks  of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste 

zin des woords.   

 

BELEIDSPLAN 

 

Stichting Dierenambulance Nijkerk e.o. tracht haar doel te verwezenlijken door het gehele etmaal 

(een) goed voorziene ambulance(s) beschikbaar te hebben en verder door alle wettige middelen.  

Stichting Dierenambulance Nijkerk e.o. werd opgericht en notarieel geregistreerd op 10 april 1995. 

Vanaf deze datum rijdt er 1 dierenambulance in de regio die een groot gebied bestrijkt( gemeentes 

Barneveld, Nijkerk en Putten).  Stichting Dierenambulance Nijkerk e.o. richt zich op het vervoeren en 

hulpverlenen aan gewonde dieren in nood (bijv. na aanrijding) en vervoeren naar dierenarts, c.q. 
dierenopvang, het bijstand verlenen bij uithuiszettingen, redden van dieren uit brandende gebouwen 

of levensbedreigende situaties, etc.   

In het actuele beleid is het belangrijk dat de volgende zaken in acht worden genomen: 

- Het jaarlijks volgen van een aantal (herhalings) trainingen en informatieve presentaties door alle 

  vrijwilligers  

- Maandelijks vergadering en overleg met alle vrijwilligers ter bevordering van optimale kennis en inzet  

-  Bevorderen van intensievere samenwerking met andere hulpverleningsdiensten, dierenartsen,  

   opvangadressen etc. 

- het werven, beheren en besteden van fondsen (bijv. ter voorziening van een nieuwe ambulance  
   zodra de oude is afgeschreven)  

- het aantrekken van vrijwilligers geschikt voor fondsenwerving en/of bestuursfunctie 

- bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij voor de  

  stichting verrichten,  anders dan de onkosten die zij gemaakt hebben die direct verband houden  

  met de werkzaamheden voor de stichting.  



 

BELONINGSBELEID INSTELLING 
 

Er zijn geen medewerkers in loondienst bij Stichting Dierenambulance Nijkerk e.o. Het 

beloningsbeleid ziet daarom alleen toe op de beloning van bestuursleden en vrijwilligers.  Geen van 

de bestuursleden ontvangt een vergoeding danwel vacatiegeld voor de verrichte werkzaamheden 

ten behoeve van Stichting Dierenambulance Nijkerk e.o.  Vrijwilligers ontvangen 2x per jaar een 

gezamenlijk diner.  

 

VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN 

 

In 2016 was het aantal vrijwilligers rond 18 personen, en zijn ca. 2.100 ritten gereden en zijn 

er totaal ca. 2107 levende dieren vervoerd naar diverse bestemmingen zoals dierenarts, 

dierenopvang, eigenaar, etc.. In dit aantal zitten 378 honden en 267 katten en 207 kittens. 

Verder worden er ook o.a. kippen, eekhoorns, zwanen, eenden, egels, konijnen, en 

natuurvogels vervoerd. Daarnaast heeft Stichting Dierenambulance Nijkerk e.o. in 2016 het 

ophalen van 283 dode honden en katten langs de wegen verzorgd.  Ook worden andere 

dode dieren opgehaald zoals kippen, eekhoorns, zwanen, eenden, egels, konijnen, dassen, 

etc. en vervoerd naar de destructie.  

Langs en op de  snelwegen zijn in samenwerking met Rijkswaterstaat in 2016 diverse malen 

levende en dode dieren opgehaald. De dode dieren worden 14 dagen in de vriescel bewaard 

door Stichting Dierenambulance Nijkerk e.o., daarna worden zij afgevoerd naar de 

destructie. Ook verzorgt Stichting Dierenambulance Nijkerk e.o. taxiritten voor 

diereneigenaren met hun dier naar de dierenarts en terug. De dierenambulance heeft in 

2016 ook diverse scholen bezocht om voorlichting te geven.  
 

 

FINANCIËLE VERANTWOORDING 

(Zie bijlagen) 

 

 
 


