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In 2023 bestaat het Dierentehuis 40 jaar en  

dat is reden voor een feest maar ook reden om 

te kijken hoe we de huidige organisatie professioneel 

naar de toekomst kunnen brengen. Door de groei van 

het aantal en soort dieren dat opgevangen moet 

worden zijn meer vaste en vrijwillige medewerkers 

nodig. Ook is uitbreiding en verbetering van onze 

faciliteiten nodig. Uw hulp is hierbij onmisbaar.  

Gaat u met ons mee naar 2025?     

Het Dierentehuis is het centrum voor dierenwelzijn in ‘s-Hertogenbosch en 
omstreken en een sterk voorbeeld voor dierentehuizen in Nederland. 
Huisdieren en in het wild levende dieren die in nood zijn* worden 
opgevangen en verzorgd. Er is een sterke band met nationale instituten 
zoals de Koninklijke Hondenbescherming en de Dierenbescherming.  
 
Ons team van 14 professionele medewerkers en 80 vrijwilligers is 
vanzelfsprekend gekwalificeerd om hun taken goed te kunnen uitvoeren. 
Het doel is een opgevangen dier zo kort mogelijk in het Dierentehuis te 
laten verblijven maar bij plaatsing staat het dierenwelzijn voorop. Het 
dierentehuis is 24/7 bereikbaar en heeft state-of-the-art faciliteiten.   
 
Volgens gemeenten en belanghebbenden heeft het Dierentehuis een 
vanzelfsprekende plaats in de Bossche samenleving en een duidelijke 
maatschappelijke rol en sociaal gezicht. Niet alleen in opvang van dieren 
maar ook in voorlichting en het helpen van ouderen en minderbedeelden 
met het (be-)houden van hun huisdieren. Het Dierentehuis biedt 
stageplaatsen en examenmogelijkheden voor studenten. Dierentehuis 
‘s-Hertogenbosch is voor een groot deel afhankelijk van giften en 
sponsoring door bedrijven en individuen.  

Visie 2025

Sponsormogelijkheden 

U kunt kiezen uit verschillende niveaus van sponsoring, in geld of in  
natura. Het Dierentehuis heeft veel wensen voor verbetering van haar  
faciliteiten dus mocht u bijvoorbeeld aannemer zijn of een bedrijf hebben  
in groenvoorziening dan kunnen we wellicht sponsoring in natura afspreken 
ter waarde van het bedrag. 
 
Het liefst hebben we 1 sponsor per bedrijfstak. Dus bijvoorbeeld 1 notaris, 
1 bouwbedrijf, 1  makelaar, etc. Op deze manier krijgt u maximale aandacht.  
Deze exclusiviteit per bedrijfstak geldt voor Platinum, Partner, Goud en Zilver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een sponsorcontract duurt bij voorkeur 3 jaar zodat we samen met u bouwen 
aan het Dierentehuis van 2025.

* Mbt opvang van Dieren gelden de dieren van de positieve huisdierenlijst, DAS lijst en niet-hoefdieren

Tegenprestaties 

Naamsvermelding en logo op website DTH                                                                               
 
Prominentere vermelding op de website                                                     
 
Uw logo bij ingang pand buiten                                                                        
 
Uw logo op boom receptie                                                                                  
 
Uw logo op spandoek entree terrein                                                               
 
Uw logo op paviljoen of speelveld                                                                   
 
Uw logo op honden- of kattenverblijf                                                                                                                 
 
Uw bedrijf gekoppeld aan een hoofdactiviteit                          
 
Uw bedrijf gekoppeld aan een activiteit                                                                          
 
Gebruik logo DTH op uw website en socials                                            

Hieronder vindt u het overzicht van tegenprestaties die het Dierentehuis aan u levert. 
Andere wensen bespreken we graag met u.  

        Dierentehuis                                                       Partner        Goud         Zilver        Brons

Platinum                                                                                       in overleg 

Partner                                                                                €  10.000   per jaar 

Goud                                                                                   €     5.000   per jaar 

Zilver                                                                                   €     2.500   per jaar 

Brons                                                                                    €      1.000   per jaar  

Vriend                                                                                 €          500   per jaar 

Club van 100                                                                   €           100   per jaar 

Lustrum vriend                                                              €             40   in 2023  
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