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Inleiding 
Voor u ligt het beleidsplan 2022 – 2025 van Stichting Dierenambulance Westland. Dit beleidsplan is 
ontstaan om onze doelstelling, visie en ambities voor de komende jaren weer te geven. 

Zo vinden wij dat elk dier de nodige zorg verdient ongeacht of dieren wel of geen eigenaar hebben. Zo 
zijn wij 24/7 beschikbaar om ervoor te zorgen dat gewonde en/of zieke dieren de hulp krijgen die ze 
nodig hebben. 

Stichting Dierenambulance Westland is een organisatie die voor 100 procent met vrijwilligers werkt. 
Onze vrijwilligers zetten zich ook in  bij nacht en ontij in om dieren in nood te helpen. Zonder hun 
enorme inzet en met hun hart op de juiste plaats zou de stichting niet bestaan 
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Ontstaan 
Stichting Dierenambulance Westland is op 16 juli 2005 opgericht met als doel het bevorderen van het 
welzijn van dieren in het Westland.. 
De Westlandse bevolking groeit zoals uit onderzoek van het CBS en het Planbureau voor de 
leefomgeving (PBL) bleek eerder al dat naar verwachting in 2035 het aantal inwoners in de Gemeente 
Westland 8,8 procent hoger zou zijn ten opzichte van 2019. Ook is het Westland beter bereikbaar 
geworden per auto en per fiets en is voor de bevolking de verkeersveiligheid en leefbaarheid 
verbetert. 
 
Hierbij raken meer dieren betrokken bij ongevallen met het verkeer maar ook door nieuwbouw 
waarbij vogels tegen ramen aanvliegen onze  “raamslachtoffers” genaamd en hierbij gewond raken. 
Meldingen van gewonde en/of zieke dieren nemen toe door de ongevallen en doordat dieren nu 
sneller opgemerkt worden door de groei van de inwoners in het Westland. 
 
Om dieren die gewond en/of ziek zijn sneller te bereiken en te helpen is daarom besloten om een 
basispost voor Stichting Dierenambulance Westland op te richten in het Westland. Het heeft enkele 
jaren geduurd voordat we een geschikte locatie vonden maar uiteindelijk is dat gelukt en wel op het 
bedrijventerrein Teylingen wat gelegen is aan de rand van ’s-Gravenzande, in het hart van het 
Westland. Via de recent aangelegde Dijckerwaal is de N467 richting Naaldwijk snel te bereiken, terwijl 
de Koningin Julianaweg en de Woutersweg aansluiting geven op de N220 richting Hoek van Holland en 
De Lier, met bij Westerlee de aansluiting op de A20 richting Rotterdam. Ook de N211 richting Den 
Haag ligt op korte afstand. 
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Doelstelling  
De stichting tracht haar doel, vastgelegd in de statuten, onder andere te bereiken door:  

 Het vervoeren en/of verzorgen van gewonde, zieke, gezonde of gevonden honden, katten en 
andere huisdieren.  

  Het zorgdragen voor noodzakelijke medische zorg voor gewonde en/of zieke gevonden 
huisdieren.  

 Het zorgdragen voor opvang van huisdieren in een opvangcentrum.  
 Het vervoeren en/of verzorgen van gewond en/of in het wildlevende dieren en het 

onderbrengen van in het wildlevende dieren bij een opvangcentrum.  
 Op verzoek van particulieren zorgdragen voor het vervoeren van een overleden huisdier.  
 Op verzoek van particulieren, tegen vergoeding, vervoeren en/of verzorgen van gewonde en/of 

zieke honden, katten en andere huisdieren.  
 Het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting over het werk van de stichting. 

Visie 
Stichting Dierenambulance Westland streeft ernaar dat dierenleed zoveel mogelijk beperkt wordt. Dit 
doet ze door goede voorlichting te geven aan particulieren en organisaties over huisdieren en dieren 
in het wild. En daar waar het toch onverhoopt fout gaat… 24/7 klaar te staan voor een dier in nood op 
adequate en liefdevolle wijze, met professionele mensen, medische hulp, transportmiddelen en 
opvang. 
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Ambitie 

 Het verwerven van een ANBI ter bevestiging van haar betrouwbaarheid en integriteit als stichting. 
 Het werven van vrijwilligers, donateurs en sponsors 
 Het inzetbaar houden van dierenambulances 24 uur per dag en 7 dagen in de week 
 Telefonische bereikbaarheid 24 uur per dag en 7 dagen in de week 
 Bijscholing/opleiding van medewerkers zodat zij up to date zijn met de nieuwste 

ontwikkelingen en vaardigheden op dierengebied, regelgeving en wetskennis 
 Medische verzorging, tijdelijke opvang en plaatsing 

- Huisdieren zonder eigenaar - 
- Dieren in het wild 

 Voorlichting geven aan het publiek over  
- Het hebben en verzorgen van huisdieren 
- Het chippen van je huisdier en het belang van een goede registratie 
- Het ontwikkelen van materiaal voor spreekbeurten/scholen 
- Het handelen bij het vinden van een gewond/verdwaald dier 

 Het blijven bouwen aan naamsbekendheid via 
- Social media - 
- Evenementen en braderieën 
- Scholen, instellingen en andere organisatie 
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Organisatiestructuur: 
Het bestuur vertegenwoordigd en bestuurt de stichting en zorgt ervoor dat het doel van de stichting 
zoveel mogelijk wordt nagestreefd. Het bestuur draagt tevens zorg voor het financiële beheer. 

Voorzitter:              T.M.L. de Wijs    

Penningmeester:   I.I. van Laar 

Secretaris:              J. Burger 

Vacant functie:     Algemeen lid 

Ter ondersteuning van de taken van de penningmeester wordt jaarlijks bij een accountantsbureau een 
samenstellingsverklaring aangevraagd waarin de financiële stukken worden gecontroleerd. 

Aandachtspunten voor het bestuur:  

 Het verwerven van vrijwilligers, hiervoor is de lokale pers van groot belang  
 Het middels een goede PR de bevolking van ons verzorgingsgebied bewust maken van de taken 

van onze stichting  
 Het verwerven van bestuursleden 

Bestuursleden van Stichting Dierenambulance Westland ontvangen geen beloningen of vergoedingen 
voor hun activiteiten voor deze organisatie. 
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Analyse van de huidige situatie 
Stichting Dierenambulance Westland vervult een belangrijke maatschappelijke functie en is voor het 
realiseren van haar doelstellingen grotendeels afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Financiële 
steun van de zakelijke en de private sector is onontbeerlijk. Inventiviteit en creativiteit staan daarom 
bij het bestuur hoog in het vaandel. Het maatschappelijk vertrouwen is cruciaal voor het functioneren 
van de stichting. Bij de lokale overheid is een kentering zichtbaar in dit maatschappelijk vertrouwen. 
Hopelijk zal dit leiden tot een nog betere materiële en financiële ondersteuning. 

 

 

Werving van gelden 
Stichting Dierenambulance Westland is voor haar voortbestaan afhankelijk van donaties, giften, 
legaten en erfenissen. Vier keer per jaar zal er een boekje worden uitgegeven ten behoeve van 
donateurs, melders van een dier in nood en verspreid worden bij dierenklinieken, scholen, 

voorlichtingsmarkten en dergelijke. Ook wordt er wordt een website onderhouden.  
 
Donateurs van Stichting Dierenambulance Westland  
Heeft circa 1500 vaste donateurs in het Westland. Het bedrag wordt bepaald door onze donateur en 
er wordt geen minimumbedrag gehanteerd. Ook geven veel mensen een gift dankzij onze vrijwilligers 
die in contact met de melder komen en vertellen over het werk van de dierenambulance waarbij de 
vrijwilligers ook een boekje achterlaten met een kaartje met waar men een eenmalige gift kan 
overmaken. 
 
Nieuwe donateurs kunnen zich aanmelden via de website van Stichting Dierenambulance Westland of 
Op Facebook houden we ook donateurs en andere belangstellende op de hoogte van onze 
werkzaamheden. Al deze inkomsten worden besteed aan de zorg voor dieren in nood. 
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Statutaire naam: Stichting Dierenambulance Westland  

Toekomstig adres per 01-augustus 2022 

Stichting Dierenambulance Westland 

Nobelstraat 15 UNIT 11 

2693 BC  ’s-Gravenzande 

Website: 

www.dierenambulancewestland.nl 

Email: 

info@dierenambulancewestland.nl 
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Samenwerking: 

Stichting Dierenambulance Westland heeft een zeer goede samenwerking de volgende diensten zoals: 

 Politie 
 Brandweer 
 Asielen 
 Reddingsbrigade 

Ook hier is het streven om deze samenwerking verder uit te diepen door middel van het organiseren 
van voorlichtingsbijeenkomsten met de volgende thema’s 

Voorlichting zoals: 

 Hoe te handelen bij verdenking van dierenmishandeling/verwaarlozing 
(Inmiddels hebben wij al kennisgeving gehad hoe te handelen) 

 Wet – en regelgeving wat mag wel en wat mag niet denk aan bijvoorbeeld gebruik vangkooi 
 Dieren in nood in het water, op daken, in bomen, of bekneld wat kan maar mag vooral niet. 

 

 

 
 

 


