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1.1
Overzicht 2017
Afgelopen jaar zijn wij als bestuur voornamelijk bezig geweest met de volgende zaken.
Het oprichten van de stichting d.m.v. inschrijving bij de KvK, het selecteren van de
bestuursleden en alles vast laten leggen bij de notaris.
Het aanschaffen van de dierenambulance met daarbij alle benodigde materialen en
hulpmiddelen om als dierenambulance alle voorkomende werkzaamheden te kunnen
verrichten.
Contacten gelegd met meerdere gemeentes en instanties binnen ons werkgebied.
Het maken van de website en ook de communicatie via sociale media.
Het oprichten van een werkgroep waarin iedereen een specifieke taak krijgt
toegewezen om alle werkzaamheden te kunnen verdelen zodat alles soepel verloopt.
Het werven en instrueren van vrijwilligers zodat we 24/7 bereikbaar zijn en kunnen
uitrukken indien nodig.
Ons voor te stellen binnen ons werkgebied om zo naamsbekendheid te krijgen zodat
mensen ons weten te vinden als er een dier in nood is.
Beleidsplan opgesteld welke te vinden is op de website.
Op zoek gegaan naar sponsoren.
Wij zijn officieel van start gegaan op 1 september 2017 en hebben sindsdien 33
ambulance ritten gereden zoals:
Meerdere weggelopen honden herenigd met de eigenaar, vaak met behulp van
Facebook wat een prachtig medium is om binnen korte tijd vele mensen te bereiken.
Meerdere gewonde vogels geholpen en naar de vogelopvang gebracht.
Enkele zwerfkatten opgehaald/gevangen en naar de opvang gebracht.
Enkele taxiritten uitgevoerd om afstandsdieren op te halen en vervolgens naar de
opvang te brengen.
Ritten voor het huisdierencrematorium in Uden gereden.

2.1
Onze doelstelling voor 2018
Het uitbreiden van de werkzaamheden d.m.v.
Het proberen overeenkomsten te verkrijgen met diverse gemeentes om in die
gemeente het vervoer van gewonde en zwerfdieren te verzorgen.
Het ondersteunen van andere dierenambulances en hulpverlenende organisaties in ons
werkgebied in geval van onderbezetting.
Het organiseren van diverse trainingen om de kwaliteiten van onze vrijwilligers naar
een nog hoger niveau te krijgen.
Het werven en opleiden van nieuwe vrijwilligers om zo de bezetting zo optimaal
mogelijk te krijgen en de werkdruk bij andere vrijwilligers te verminderen.
Onze naamsbekendheid te vergroten d.m.v. aanwezig te zijn bij scholen voor
spreekbeurten e.d. maar ook bij evenementen.
Actief op zoek gaan naar sponsoren.

