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KFAAF
INLEIDING

Genesteld in het pittoreske buitengebied van Geesteren, Gelderland, vind je Kindness For All
Animals Foundation (KFAAF), een stichting die een toevluchtsoord vormt voor dieren in nood
in de Benelux. KFAAF is op 3 maart 2017 opgericht en bestaat uitsluitend uit vrijwilligers die
zich belangeloos inzetten voor de dieren.
De bestuurders hebben een grote passie voor dieren en waren voor de oprichting van KFAAF
al actief met het helpen van dieren in nood. Alle kosten werden vanuit eigen vermogen
gefinancierd. Naarmate de activiteiten serieuze vormen aannam, werd het belang van het
oprichten van een stichting groter. Vooral ook omdat de bestuurders met gebundelde
krachten en hun reeds bestaande netwerk een grotere slagkracht hebben om nog veel meer
voor dieren in nood te kunnen betekenen. Financieel is KFAAF niet afhankelijk van donaties,
schenkingen en subsidies om in de kosten te voorzien van het huidige aantal dieren
woonachtig op de zorgboerderij. Echter met additionele financiële middelen kunnen er nog
meer dieren in nood geholpen worden.
Dieren die bij KFAAF op de zorgboerderij wonen zijn chronisch ziek, hebben een lichamelijke
of visuele beperking, zijn incontinent, oud, dement of hebben te veel meegemaakt waardoor
ze niet te herplaatsen zijn. KFAAF is van mening dat dieren respect verdienen, gelijkwaardig
zijn en dat zij recht hebben op goede en verantwoorde zorg.
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Op de zorgboerderij worden ze ondergedompeld in liefde en krijgen ze wat ieder dier
verdient: respect en de aangepaste zorg die ze nodig hebben. De dieren leven bij KFAAF in
een zo natuurlijk mogelijke omgeving, waarin ze hun natuurlijke gedrag maximaal kunnen
vertonen. Dit zorgt ervoor dat de dieren zich makkelijk kunnen aanpassen aan hun nieuwe
levensomstandigheden. Dieren die bekend staan als huisdieren leven bij ons in huiselijke
kring. De zorgboerderij is aangepast voor dieren met een handicap. KFAAF heeft de capaciteit
om de dierenverblijven verder uit te breiden en is daardoor in staat om meer dieren die
vallen binnen de ‘doelgroep van KFAAF’ permanent op te vangen.
Daarnaast bemiddelen wij voor dieren die gezond zijn en door omstandigheden herplaatst
moeten worden. Deze dieren blijven bij de huidige eigenaar – indien nodig met
ondersteuning van KFAAF als het gaat om de dagelijkse verzorging en medische kosten -totdat er een nieuw thuis voor ze gevonden is. In urgente gevallen worden dieren tijdelijk bij
gastgezinnen geplaatst.
Dit beleidsplan geeft in hoofdlijnen het bestuursbeleid aan en de strategische en tactische
keuzes die gemaakt zijn voor de komende jaren.

DOELSTELLING EN MIDDELEN OM HET DOEL TE BEREIKEN
KFAAF wil een humane, gelijkwaardige en respectvolle wereld creëren voor dieren in nood en
ze beschermen tegen wreedheden. Hierbij doet KFAAF een beroep op de goedheid,
mededogen en begrip van de samenleving.
• KFAAF probeert dit doel onder meer te bereiken door:
o

Permanent onderdak en goede zorg te bieden aan dieren die ernstig
(chronisch) ziek zijn en/of speciale, veterinaire zorg nodig hebben. Dit
gebeurt op de zorgboerderij (tevens het vestigingsadres van KFAAF).

o

Permanent onderdak en zorg te bieden aan dieren die niet meer ter adoptie
kunnen worden aangeboden, simpelweg omdat ze te oud zijn, of te ziek zijn
of omdat ze gedragsproblemen hebben. Dit gebeurt op de zorgboerderij
(tevens het vestigingsadres van KFAAF).

o

Te bemiddelen bij de herplaatsing van mishandelde en verlaten dieren of
dieren waar de huidige eigenaar afstand van wil doen.

o

Financiële ondersteuning te bieden voor de dagelijkse zorg en veterinaire
zorg aan dieren van eigenaren die minder- of onvermogend zijn (denk hierbij
aan een bijdrage in natura, het verschaffen van een dierenverzekering of het
verzorgen van geneeskundige behandelingen door dierenartsen aan dieren
tegen kostprijs of zonder betaling). Dit in het kader van: “iedereen heeft
recht op een dier, ieder dier heeft recht op liefdevol bestaan.”

o

Gelijke rechten, mededogen, begrip en respect voor alle dieren (inclusief
dieren die gehouden worden voor de slacht) te promoten.

o

Voorlichting over het verantwoord nemen van een huisdier te geven (denk
hierbij aan voorlichting over de zorg, de opvoeding, de financiën en de
verantwoordelijkheid die men op zich neemt bij het nemen van een dier);

o

Een vegetarische en veganistische levensstijl te promoten.
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In 2017 wordt er gewerkt aan de volgende zaken:
• Uitvoering van het beleidsplan om de doelstelling te bereiken.
•

Uitbreiding van de zorgboerderij (uitbreiden en gereedmaken van extra
dierenverblijven, weiland, hekwerk e.d.).

•

Ontwikkelen van de website, sociale mediasites en campagnes.

•

Het presenteren van KFAAF en het op- en uitbouwen van een goede
naamsbekendheid en reputatie.

•

Het werven van donateurs.

•

Communicatie over de projecten waar de donaties aan besteed worden.

DOELGROEPEN
De belangrijkste doelgroep van KFAAF zijn dieren in nood. Secundaire doelgroepen zijn:
• Nabije omgeving/lokale samenleving.
•

Bedrijfsleven (donaties/giften).

•

Particulieren (donaties/giften/schenkingen).

•

Particulieren met een gerichte hulpvraag voor hun eigen huisdier.

•

Dierenartsen en specialisten op het gebied van veterinaire zorg (denk daarbij aan
orthopeden, dierenfysiotherapeuten etc.).

•

Verzekeraars.

•

Overheid, gemeente, diereninstanties, faunabeheer Nederland etc.

•

Landelijke Inspectie Dienst (LID) / Dieren Gezondheidszorg (DGZ).

•

(Groene) opleidingsinstituten.

•

Collega stichtingen.

WERVEN VAN GELDEN
KFAAF ontleent haar bestaansrecht uit het feit dat de bestuurders in de kosten voorzien van
het huidige aantal dieren woonachtig op de zorgboerderij van KFAAF. Echter de ambities van
KFAAF zijn dusdanig dat met het verkrijgen van donaties en giften er meer voor dieren in
nood gedaan kan worden. KFAAF geeft een bestemming aan dit vermogen binnen de
doelstelling en doet dit integer, objectief en zonder eigenbelang. Het werven van gelden zal
gedaan worden via:
• Netwerken binnen het bedrijfsleven. Het verkrijgen van een ANBI-status in Nederland
zal daarbij van belang zijn om het voor bedrijven aantrekkelijk te maken om KFAAF
financieel te ondersteunen.
•

Het organiseren van liefdadigheids evenementen.

•

Adoptie op afstand van een dier (i.e. “word een maatje”).

•

De inzet van sociale media en (online) wervingscampagnes.

•

Het organiseren van open dagen, bijeenkomsten, lunches.

•

Inzamelingsacties.

•

Aanvragen van subsidies.
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•

Het openstellen van de zorgboerderij van KFAAF voor overnachtingen (de
zorgboerderij heeft een modern gastenverblijf waar bezoekers kunnen overnachten
in ruil voor een donatie en een helpende hand op de zorgboerderij).

•

Genereren van free publicity (Public Relations).

•

Incidenteel worden specifieke projecten opgestart.

ONDERSCHEIDEND KARAKTER
Er zijn veel particuliere stichtingen die opkomen voor de belangen van dieren en die dieren
huisvesten (in de vorm van een particulier asiel). KFAAF onderscheidt zich ten opzichte van
andere stichtingen doordat:
• De bestuurders (ex) ondernemers zijn met een grote passie en hart voor dieren in
nood en zij beschikken over een groot netwerk binnen het bedrijfsleven. Daarnaast
zijn de bestuurders werkzaam in een branche en vakgebieden waar KFAAF profijt van
heeft.
•

KFAAF financieel niet afhankelijk is van donaties en giften om in de kosten te voorzien
van het huidige aantal dieren woonachtig op de zorgboerderij.

•

Alle donaties en giften volledig ten goede komen aan de dieren.

•

KFAAF transparant is over haar financiële positie en de voortgang met betrekking tot
het behalen van de doelstelling.

•

Gelijkwaardigheid, respect voor dieren en het waarborgen van een natuurlijke
omgeving hoog in het vaandel heeft staan. In tegenstelling tot de meeste asielen,
leven dieren bij KFAAF in een zo natuurlijk mogelijke omgeving en “huisdieren”
wonen in een huiselijke kring (en niet in kennels in een afzonderlijke ruimte).

BESTUURSSAMENSTELLING
•

Voorzitter: Peggy de Lange.

•

Secretaris/vice voorzitter: Philippe van Ransbeeck.

•

Penningmeester/vice voorzitter: Frank Dogterom.

VRIJWILLIGERS
Op de zorgboerderij van KFAAF zijn een aantal vrijwilligers werkzaam die meehelpen met de
dagelijkse verzorging van de dieren die permanent op de zorgboerderij wonen.
Een van de vrijwillligers, Suus Kellerhuis, heeft de dagelijkse leiding over de gezelschapsdieren
bij KFAAF. Zij is in het bezit van een vakbekwaamheidsdiploma Houder van Honden en Katten.
De vrijwilligers ontvangen geen financiële beloning voor hun activiteiten voor KFAAF, enkel
een kilometervergoeding voor woon-werkverkeer conform ANBI-richtlijnen.
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ERKEND LEERBEDRIJF
KFAAF is een erkend leerbedrijf en werkt samen met het SBB om MBO studenten
praktijkervaring op te laten doen binnen KFAAF. Via stagemarkt.nl kunnen studenten die een
stageplek of leerbaan zoeken zich aanmelden bij KFAAF. Studenten ontvangen geen financiële
beloning voor hun activiteiten voor KFAAF.

BELONINGSBELEID
Alle functies binnen het bestuur zijn op basis van vrijwilligheid. De leden van het bestuur
ontvangen, conform artikel 3 van de statuten, geen financiële beloning voor hun activiteiten
voor KFAAF. Verder zijn er geen functies binnen KFAAF die een financiële beloning ontvangen.
De volgende taakverdeling is van toepassing:
• Voorzitter: verantwoordelijk voor het opstellen, implementeren en controleren van
het beleidsplan, zorgen voor goede interne communicatie, het bewaken van de
naleving van bestuursbesluiten, coördinatie van bestuurstaken, het onderhouden van
contacten met belanghebbenden, donateurs, erflaters en overige partijen. De
voorzitter onderhoudt de website en sociale media, verzorgt de PR en communicatie
voor KFAAF en staat media te woord. De voorzitter leidt de bestuursvergadering.
Verder werkt de voorzitter actief mee in de verzorging van de dieren die permanent
bij KFAAF wonen.
•

Penningmeester/vice voorzitter: onderhoudt de dagelijkse financiële administratie en
stelt jaarlijks de jaarrekening op. Een onafhankelijk accountantskantoor controleert
de administratie en de jaarrekening. Verder beheert de penningmeester/ vice
voorzitter het vermogen. De penningmeester/ vice voorzitter stelt jaarlijks een
begroting op en legt deze ter vaststelling voor aan het bestuur. De penningmeester/
vice voorzitter is medeverantwoordelijkheid voor een goede interne communicatie,
het bewaken van de naleving van bestuursbesluiten, de coördinatie van de
bestuurstaken, het onderhouden van contacten met de belanghebbenden,
donateurs, erflaters en overige partijen. De penningmeester/ vice voorzitter staat
media te woord, werkt actief mee in de verzorging van de dieren die permanent bij
KFAAF wonen en stuurt de vrijwilligers aan.

•

Secretaris/vice voorzitter: maakt verslagen en notulen van diverse
bestuursvergaderingen. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de secretaris/vice
voorzitter de taak als voorzitter over en leidt de bestuursvergadering. De vice
voorzitter is medeverantwoordelijkheid voor een goede interne communicatie, het
bewaken van de naleving van bestuursbesluiten, de coördinatie van bestuurstaken,
het onderhouden van contacten met de belanghebbenden, donateurs, erflaters en
overige partijen. De secretaris/vice voorzitter staat media te woord.

5

FINANCIEEL BELEID
Binnen KFAAF staat transparantie voorop. KFAAF streeft geen winstoogmerk na. Alle gelden
komen volledig ten goede aan dieren in nood. Jaarlijks wordt er door de penningmeester/vice
voorzitter verantwoording afgelegd over het resultaat en vermogen van KFAAF (Van Berkel
Accountants in Haarlem controleert de administratie, de begroting en de jaarrekening). De
jaarlijkse begroting en het jaarverslag zal op de website van KFAAF gepubliceerd worden.

HET BEHEER VAN HET VERMOGEN
Uitgangspunt is dat het vermogen wordt besteed aan de doelstelling van KFAAF. KFAAF geeft
een bestemming aan dit vermogen binnen de doelstelling en waakt over de continuïteit van
haar bestaan. Eventuele batige exploitatiesaldi worden toegevoegd aan de algemene reserve
om vervolgens in de begroting van het volgende jaar hierover te kunnen beschikken voor de
voortzetting van de doelstelling.

BEGROTING
De in de begroting opgenomen kosten zijn gebaseerd op werkelijke uitgaves waarbij rekening
is gehouden met een toename van het aantal dieren in nood dat permanent gehuisvest wordt
op de zorgboerderij van KFAAF en de in het beleidsplan omschreven activiteiten voor het
bereiken van de doelstelling.
Inkomsten
Donateurs

92.500,00

92.500,00

Uitgaven
Afscheid dieren
Alg. verzorging dieren
Medische kosten
Voer
Bodembedekking
KM-vergoeding vrijwilligers
Externe dierenhulp
Autokosten
Leges
Marketing
Oprichting stichting
Verzekeringen
Administratie

3.500.00
3.000,00
20.000,00
15.000,00
3.500,00
4.000,00
40.000,00
500,00
500,00
250,00
750,00
500,00
1.000,00
92.500,00

RATIONALE BEGROTING
Afscheid dieren: dit zijn de kosten voor crematies en urnen. Alle dieren woonachtig bij KFAAF
krijgen een waardig afscheid.
Algemene verzorging dieren: dit zijn de kosten voor de dagelijkse verzorging van de dieren
(niet inbegrepen het voer).
Medische kosten: dit zijn de kosten voor medicijnen, operaties, fysiotherapie, orthopedie en
andere medische behandelingen die worden uitgevoerd door veterinaire artsen en
specialisten.
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Voer: dit zijn de kosten voor het dagelijkse voer van alle dieren woonachtig op zorgboerderij
KFAAF.
Bodembedekking: dit zijn de kosten voor bodembedekking van de dierenverblijven op
zorgboerderij KFAAF (i.e. zaagsel, houtkrullen en stro).
Kilometervergoeding vrijwilligers: dit zijn de kosten voor de vergoeding, conform richtlijnen
van de ANBI, die de vrijwilligers ontvangen voor de gemaakte kilometers woon-werkverkeer.
Externe dierenhulp: dit zijn de kosten voor het verlenen van externe hulp aan dieren in nood
die niet op zorgboerderij KFAAF gehuisvest worden. Zie omschreven doelen in dit beleidsplan.
Dit geld wordt alleen besteed bij voldoende inkomsten uit donaties en giften van derden.
Autokosten: dit zijn de kosten voor de verzekering en wegenbelasting van de kleine
bestelwagen die gedoneerd is aan KFAAF.
Leges: dit zijn de kosten voor de jaarlijkse inschrijving KVK, RVO (UBN-registratie), I&R, POV
(dierenregistraties), NBvH (paspoort registraties), NGD (chip registraties) en andere
lidmaatschappen.
Marketing: dit zijn de kosten voor de ontwikkeling van het logo, de huisstijl, sociale
mediasites, campagnes en de website van KFAAF.
Oprichting stichting: dit zijn de kosten voor de notariële oprichting van KFAAF, de initiële
inschrijving bij de KVK en het inwinnen van advies derden voor de oprichting van KFAAF voor
een Benelux opzet.
Verzekeringen: dit zijn de kosten voor het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering
bedrijven met werkgeversaansprakelijk, alsmede ook de kosten voor het verzekeren van de
opstal van voer en dierenbenodigdheden (welke niet gedekt worden onder een normale
inboedelverzekering).
Administratie: hieronder vallen administratiekosten, accountantskosten en bankkosten.

TOT SLOT
Dit beleidsplan is geen statisch document maar zal -- waar nodig is -- bijgesteld en aangepast
worden. Vanuit dit plan geven wij op professionele en doeltreffende wijze vorm en inhoud
aan het behalen van de doelstelling en de voortgang wordt tijdens bestuursvergaderingen
besproken en schriftelijk vastgelegd. Op de website van KFAAF (www.kfaaf.com) en op
Facebook worden dagelijks en maandelijks updates gegeven en kan de voortgang van de
behaalde doelen gevolgd worden.
Voorts ziet KFAAF toe op de naleving van de hoogste ethische normen en hanteert het een
geweldloze handelswijze. Op de zorgboerderij hanteert KFAAF een vegetarische en
veganistische levensstijl.

Namens het bestuur.
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