Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op zijn internetsite de volgende gegevens publiceren:
Algemene gegevens:
Statutaire naam
Bekend bij het publiek
RSIN/fiscaal nummer
Post‐ en bezoekadres

: Stichting Dierentehuis ’s‐Hertogenbosch en omstreken
: Dierentehuis ’s‐Hertogenbosch e.o.
: 006139504
: Oosterplasweg 41 5215 HT ’s‐Hertogenbosch

De stichting heeft ten doel:
Het exploiteren en in stand houden van een Dierentehuis in het rayon van de Vereniging “Afdeling Nijmegen en
’s‐Hertogenbosch e.o. van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren”
De hoofdlijnen van het beleidsplan:
1. Opvang, verzorging en plaatsing van honden en katten
2. Zeer terughoudend euthanasiebeleid
3. Belangrijke maatschappelijke schakel
4. Belangrijke rol voor vrijwilligers
5. Goede samenwerking met gemeenten
6. Benaderen van donateurs en sponsors
7. Motiveren en stimuleren vaste medewerkets
8. Onderhouden van goede contacten met Dierenbescherming en Koninklijke Hondenbescherming
De functie van de bestuurders:
De voorzitter vormt tezamen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur
is belast met de dagelijkse leiding van de stichting en met de uitvoering van de door het bestuur genomen
besluiten. De voorzitter tezamen met de secretaris vertegenwoordigen de stichting in‐ en buiten rechte.
Per 01-01-2016 bestaat het bestuur uit:
Voorzitter: De heer J. Hendrikx, Secretaris: De heer H. van Herpen, Vicevoorzitter: De heer G. Weinberg,
Penningmeester: De heer D. Mollinger.
Het beloningsbeleid:
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. ‐ Het personeel wordt beloond
op basis van het arbeidsreglement.
Vrijwilligers kunnen recht doen gelden op een onkostenvergoeding.
Actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten:
Voor een actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten verwijzen wij naar het bestuur verslag 2015 dat is
opgenomen in het financiële jaarverslag 2015. Het financieel jaarverslag vindt u onder het hoofdstuk
jaarverslagen.
Financiële verantwoording:
Het financiële jaarverslag 2015 vindt u onder het hoofdstuk jaarverslagen.

