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Inleiding
Onze missie is simpel: het helpen van (zorg)dieren in nood en het beschermen van
dier- en plantensoorten in de Benelux. Als rode draad loopt hier doorheen onze
visie op het gebied van dieren en natuur welzijn waarbij wij van mening zijn dat
een dierenleven gelijkwaardig is aan een mensenleven en waarbij wij een wereld
voor ons zien waarbij de mens in goede harmonie leeft met de natuur. Deze visie
zie je in al alles wat we doen en de wijze waarop we dat doen terugkomen: met
veel liefde en passie en respect voor het dier en de natuur. Transparantie en
eerlijkheid staan daarin centraal.
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
● Het helpen van (zorg)dieren in nood, het creëren van een humane wereld
voor (zorg)dieren in nood en het beschermen van (zorg)dieren tegen
wreedheden.
● De ontwikkeling van de natuur te versterken en de biodiversiteit in stand te
houden, te beschermen en te herstellen.
● Het (periodiek) schenken van geldbedragen aan algemeen nut beogende
instellingen met een soortgelijke doelstelling alsmede het verrichten van al
wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel
behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel
uitmaken van organen van de stichting. Voor 2021 zal dit echter niet aan de
orde zijn.
KFAAF probeert dit doel onder meer te bereiken door:
● Permanent onderdak en goede zorg te bieden aan zorgdieren die ernstig
(chronisch) ziek zijn en/of speciale, veterinaire zorg nodig hebben,
terminaal zijn of ernstig gehandicapt zijn. Dit gebeurt op het
vestigingsadres van KFAAF.
● Het bemiddelen van dieren die herplaatst kunnen worden.
● Het incidenteel bieden van financiële ondersteuning voor de dagelijkse zorg
en veterinaire zorg aan dieren van eigenaren die minder- of onvermogend
zijn.
● Het promoten van gelijke rechten, mededogen, begrip en respect voor alle
dieren, inclusief dieren die worden gehouden voor de slacht, door middel
van advies, onderwijs en voorlichting.
● Het geven van voorlichting over het verantwoord nemen van een huisdier, in
het bijzonder betreffende zorg, opvoeding en financiën.
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● Het initiëren van projecten op het gebied van duurzaamheid en
natuurontwikkeling.
In de komende jaren wordt er gewerkt aan de volgende zaken:
● Het uitvoeren van het beleidsplan om de doelstelling te bereiken.
● Onderhouden en optimaliseren van de leefomgeving van de dieren die
permanent in huize KFAAF wonen.
● Verhuizen naar een nieuwe locatie waar er meer ruimte is om de dieren in
een natuurlijke omgeving te laten leven.
● Ontwikkelen van projecten op de nieuwe locatie op het gebied van
duurzaamheid en natuurlijkontwikkeling.
● Het presenteren van KFAAF en het verder 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 (zorg)dieren in nood, de natuur en
dieren die in de vrije natuur leven. 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.).
● Natuurorganisaties
● 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 verkrijgen van donaties en giften om in
de kosten te voorzien van de dieren woonachtig op de zorgboerderij van KFAAF.
Echter de ambities van KFAAF zijn dusdanig dat met het verkrijgen van meer
donaties en giften er nog meer voor (zorg)dieren in nood en duurzame
natuurontwikkeling gedaan kan worden waarbij we de biodiversiteit in stand willen
houden, beschermen en herstellen. 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:
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● 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 een open dag. Dit zal in 2021 niet aan de orde zijn in
verband met Covid-19.
● Adoptie op afstand van een dier (virtueel)
● De inzet van sociale media voor crowdfundingsacties.
● Genereren van free publicity (Public Relations).
● Incidenteel worden specifieke projecten opgestart voor de inzameling van
donaties, denk daarbij aan de ontwikkeling van een jaarkalender of de Sint
KFAAF actie.
Onderscheidend karakter
Er zijn veel (particuliere) stichtingen die opkomen voor de belangen van dieren,
duurzaamheid en natuurontwikkeling. KFAAF onderscheidt zich ten opzichte van
andere stichtingen doordat:
● De bestuurders (ex) ondernemers zijn met een grote passie en hart voor
(zorg)dieren in nood, duurzaamheid en natuurontwikkeling. 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,
duurzaamheid en natuurontwikkeling.
● KFAAF transparant is over haar financiële positie en de voortgang met
betrekking tot het behalen van de doelstelling.
● Gelijkwaardigheid, respect voor dieren en de natuur en het waarborgen van
een natuurlijke leefomgeving hoog in het vaandel heeft staan. In
tegenstelling tot de meeste dierenopvangcentra, 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: Arie van der Wal
Penningmeester/vice voorzitter: Cees van der Wal
Vrijwilligers
Bij KFAAF is er 1 vrijwilliger werkzaam die meehelpt met de dagelijkse verzorging
van de dieren die permanent bij ons wonen. Daarnaast is er een team van 8
vrijwilligers die op Facebook de social media engagement verzorgt. Vrijwilligers
kunnen een vrijwilligersvergoeding ontvangen conform de ANBI richtlijnen.
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Vakbekwaam
De voorzitter van de stichting (Peggy de Lange) is in het bezit van een
Vakbekwaamheidsbewijs honden en katten. Hiermee voldoet KFAAF aan het
“Besluit Houders van Dieren”. Het halen van dit bewijs is vanaf juli 2014 voor
iedereen die bedrijfsmatig met honden en katten werkt verplicht.
Erkend leerbedrijf
In 2021 heeft KFAAF haar taak als erkend leerbedrijf neergelegd aangezien we door
COVID-19 niet in staat waren om studenten praktijkervaring op te laten doen
binnen 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 accountantskantoor
(VBA benoemd) verzorgt de administratie en stelt de jaarrekening samen.
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
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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.
Financieel beleid
Binnen KFAAF staat transparantie voorop. KFAAF streeft geen winstoogmerk na.
Alle gelden komen volledig ten goede aan onze doelstelling. Jaarlijks wordt er door
de penningmeester/vice voorzitter verantwoording afgelegd over het resultaat en
vermogen van KFAAF. Een accountantskantoor (VBA benoemd) verzorgt de
administratie en stelt de jaarrekening samen. 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 uitgaven.
De begroting voor 2021 kun je vinden op: https://kfaaf.com/jaarrekening/
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 Facebook
worden dagelijks updates gegeven en kan de voortgang van de behaalde doelen
gevolgd worden. Een jaaroverzicht is te vinden op
https://kfaaf.com/activiteitenverslag/
Voorts ziet KFAAF toe op de naleving van de hoogste ethische normen en hanteert
het een geweldloze handelswijze.
Namens het bestuur.
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