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Stichting Assisting Animals International 

 

    Beleidsplan 

 

 

 

1. Inleiding 

 

Op 27 juli 2017 is Stichting Assisting Animals International opgericht. 

Deze stichting richt zich op het bevorderen en verbeteren van het welzijn van dieren binnen en 

buiten Nederland. 

Stichting Assisting Animals International  is een non-profit organisatie . Zij is voor haar inkomsten 

volledig afhankelijk van giften/donaties; bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen salaris. 

Drie leden vormen het bestuur van de stichting. 

 

2. Visie 

 

Eerst wat achtergronden. 

De gedachte dat het met onze planeet de verkeerde kant dreigt op te gaan wordt zo 

langzamerhand door vele mensen gedeeld. Het was in de zeventiger jaren van de vorige 

eeuw vooral de Club van Rome die wees op de gevolgen van “ groei”. Groei van de 

wereldbevolking, groei van de industriële productie, de afvalstromen en de daarmee 

samenhangende verontreiniging van lucht, water en bodem. Later kwam daar de opwarming 

van de aarde en de daaruit volgende klimaatcrisis nog bij. Ook kwam er meer oog voor de 

steeds snellere uitroeiing van soorten, zowel plant als dier, en de praktische en morele 

aspecten daarvan. 

Gelukkig zijn er veel mensen (hoewel nog steeds te weinig) die deze gevaren inzien en ze 

proberen te bestrijden. Ze organiseren zich in onderzoeksinstellingen, “denktanks”, en 

actiegroepen. Zij werken vaak op nationaal en zelfs mondiaal niveau en wat ze doen vinden 

wij zeer belangrijk. 

 

Zij lopen vaak tegen twee problemen op. Hoewel veel mensen de noodzaak van een 

wereldwijde aandacht voor de gevolgen van een onbelemmerde en ongestuurde groei wel 

inzien is het zeer moeilijk om hier voldoende politieke en maatschappelijke steun voor 

beperking en sturing van die groei te vinden. De wereldeconomie en de verwachtingen van 

mensen zijn volledig gebaseerd op groei. Stagnatie van groei of economische teruggang zou 

grote politieke problemen opleveren. Met “ontwikkelingslanden”, met multinationals , met 

internationale vakbewegingen e.d. 

Een ander probleem is dat economieën en nationale politieke systemen “complexe 

systemen”  vormen. Verstandig lijkende maatregelen leiden in dit soort systemen soms tot 

onverwachte, uitkomsten, die tegengesteld kunnen zijn aan de bedoeling. 

Dat maakt de strijd die deze instellingen voeren moeilijk en langdurig. 
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In deze context zien we tegelijk dat het lijden in de wereld niet afneemt, dat het in ieder 

geval voor dieren voor dieren eerder toeneemt. 

Het is niet overdreven te zeggen dat de aarde voor veel dieren een hel begint te worden. 

Dat wat wij de  “bio-industrie” noemen leidt er toe dat  honderden miljoenen dieren in de 

geïndustrialiseerde wereld moeten leven onder erbarmelijk omstandigheden. 

Buiten de geïndustrialiseerde wereld verdwijnen de leefgebieden voor veel landdieren. De 

oceanen raken vervuild en worden leeggevist. 

 

                                                                                                                                     

Dierenleed is letterlijk overal. Op mondiale schaal , maar ook gewoon, in je eigen land, in je 

eigen straat. 

De oprichters van de Stichting Assisting Animals International willen natuurlijk ook de 

wereld redden. Maar ze stellen zichzelf nu een minder ambitieuze, maar meer haalbare doel. 

Ze willen het leed van individuele dieren verzachten. Waar dat maar kan, en vooral waar dat 

effectief en efficiënt kan gebeuren. Vaak zijn de daarvoor noodzakelijke acties niet of 

nauwelijks controversieel. 

 

Een voorbeeld. 

Zelfs een notoire groei-fanaat zal weinig problemen hebben met het steriliseren en castreren 

van loslopende straathonden in bij voorbeeld India. Dat deze ingreep zal bijdragen aan het 

welzijn van het dier is goed te beargumenteren. Naast het financieel steunen van 

sterilisaties, wil Stichting Assisting Animals International ook door middel van educatie de 

plaatselijke bevolking bewust maken dat zwerfdieren recht hebben op een dierwaardig 

leven. Wij stimuleren onze contactpersonen in het buitenland  hieraan te werken en deze 

visie te verspreiden. De stichting  steunt financieel de opvang waarmee zij een 

samenwerkingsverband heeft. Verder helpt zij door het verstrekken van medicijnen, anti-

parasitaire middelen en andere hulpgoederen. Naast sterilisatie en educatie wil de stichting 

zelf ook het goede voorbeeld geven en laten zien hoe er op een goede manier met 

zwerfdieren kan worden om gegaan Hetzelfde geldt natuurlijk voor het behandelen van 

gewonde en gemartelde dieren 

 

Wij zijn van mening dat dieren  recht hebben op een eigen leven. Het zijn geen goederen. 

Deze rechten behoren ook te worden vastgelegd en, indien noodzakelijk, te worden 

afgedwongen. Het bevorderen daarvan behoort tevens tot onze doelstellingen. 

Het gaat uiteindelijk om de totstandbrenging van een waardige samenleving van mens en 

dier. 

Om een bijdrage te kunnen leveren aan zo'n samenleving, en om gelijkgestemden een kans 

te geven om hetzelfde te doen, werd in 2017 Stichting Assisting Animals International 

opgericht. 
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3.   Doelstelling 

 

De Stichting Assisting Animals International heeft ten doel : 

a.  het bevorderen en verbeteren van het welzijn van dieren binnen en buiten Nederland, 

b.  het verrichte van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin   

     verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

De doelstelling is bewust zeer ruim gehouden. 

In Nederland zijn op dit moment een groot aantal dierenwelzijnsorganisaties werkzaam; 

ieder met zijn eigen doelstellingen en werkwijzen. Al deze organisaties doen op hun 

beleidsterreinen goed werk. Vanzelfsprekend zijn er overlappingen. Dat is in de praktijk 

geen groot probleem. Maar er zijn ook lacunes; onderwerpen die geen onderdeel zijn van 

het dagelijkse werk en zo buiten de boot (kunnen) vallen. Vaak zijn dit geheel nieuwe                                                                                                                                            

problemen of oude problemen waarvoor zich “ineens” nieuwe oplossingen aandienen. Er is 

dan ook behoefte aan een kleinschalige organisatie die in staat is om een deze problemen te 

onderzoeken en waar mogelijk  op te lossen. De Stichting Assisting Animals International 

wil zo'n organisatie zijn. 

 

 4.  Aanpak 

 

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

  

- Het initiëren van projecten ter verbetering van dierenwelzijn en het ondersteunen van   

           bestaande projecten en individuen die werken ten behoeve van dierenwelzijn. 

- Het opzetten  en ondersteunen van faciliteiten ten behoeve van het opvangen, 

genezen en verzorgen van zieke, verwaarloosde en gemartelde dieren. 

- Het opzetten en ondersteunen van castratie- en sterilisatieprojecten van dieren. 

- Het verlenen van ondersteuning in het opvangen, genezen, verzorgen en plaatsen van 

zieke,   verwaarloosde en/of gemartelde dieren. 

- Het verzorgen van kennisoverdracht ten behoeve van projecten of individuen die 

dierenwelzijn verbeteren. 

- Het verbeteren en waar nodig bouwen van contactnetwerken in de 

dierenwelzijnssector. 

- Het  produceren en/of verspreiden van publicaties ten behoeve van dierenwelzijn. 

- Het ondersteunen en waar nodig uitvoeren van onderzoek ten behoeve van 

dierenwelzijn. 

- Het verbeteren van de financiele steun voor projecten of individuen die zich inzetten 

voor dierenwelzijn . 
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5.  Vermogen 

 

De Stichting heeft het maken van winst nadrukkelijk niet tot doel. Het vermogen wordt 

geheel ingezet voor het bereiken van de boven vermelde doeleinden. Bij eventuele 

ontbinding van de Stichting wordt een batig liquidatiesaldo besteed ten behoeve van een 

algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling. 

  

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door; 

– subsidies en donaties; 

– schenkingen, erfstellingen en legaten; 

– alle andere verkrijgingen en legaten. 

  

De ANBI-status is aangevraagd. 

 

                                                                                                                                          

6.   Bestuur 

 

Het bestuur bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste drie 

personen. Ze worden benoemd voor een periode van twee jaar en zijn herbenoembaar. 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten door hen 

gemaakt in de uitoefening van hun functie kunnen worden vergoed. 

 

Het bestuur bestaat momenteel uit drie personen w.o. de oprichter van de Stichting; 

gezamenlijk hebben zij een ruime ervaring in het opzetten, leiden en besturen van 

organisaties en projecten gericht op het bevorderen van dierenwelzijn. De dagelijkse 

werkzaamheden zulle door het bestuur worden uitgevoerd; eventuele ondersteuning door 

vrijwilligers is welkom. 

 

Het huidige bestuur bestaat uit dezelfde personen die de Stichting hebben opgericht. 

De taken worden in onderling overleg verdeeld. 

 

Globaal wordt de volgende verdeling van de taken aangehouden: 

Voorzitter: Jules Pieter de Waart 

Secretaris: Marion Thea Rikken 

Penningmeester: Fionna Prins. 
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7.   Slotverklaring 

 

De Stichting en haar bestuurders zijn gebonden aan de Statuten zoals opgesteld te 

Amsterdam op 27 juli 2017. (LB Notariaat, zaaknummer 2017/7161) 

 

De Stichting is opgenomen in de registers van de Kamer van Koophandel te Amsterdam 

onder nummer 69297762. 

Het RESIN/fiscaal nummer is 857821684. 

 

De Stichting is vanaf 1december 2017 uitgeschreven als ondernemer voor de btw. 

De Stichting heeft tot nu toe geen financiele handelingen verricht. 

  

Postadres: Jules de Waart: Huidekoperstraat 22 b. Amsterdam 1017 ZM. 

  

E-mail: julesdewaart@icloud.com 

 

www.assistinganimals.com 
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