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Over de BVDD 
 
Op 10 mei 2019 is stichting Blijdschap Voor De Dieren (BVDD) opgericht. In het beleidsplan van de 
afgelopen jaren heeft de stichting geprobeerd om niet alleen een bestaansrecht te creëren, maar ook 
betekenisvolle doelen na te streven. De stichting is uitgegroeid tot een professioneel bedrijf dat zich 
bezighoudt met dierenwelzijnsproblemen, onder de kwetsbare groep mensen binnen onze samenleving. In 
het beleidsplan van de komende drie jaren zullen wij verder plannen ontwikkelen om deze mensen op een 
continuerende manier te blijven helpen.  
 
Dieren spelen een belangrijke rol in ons leven. Of ons gezin nou bestaat uit man, vrouw en kinderen, een 
zwervend persoon op straat of iemand die opgenomen is met geestelijke problematiek, een ding is zeker: 
huisdieren worden steeds meer gezien als onderdeel van het gezin. Daarnaast zorgen dieren voor 
welbevinden in ons leven en brengen zij vreugde en liefde met zich mee. En zijn zij in sommige gevallen het 
enige sociale aanspreekpunt in het leven van een persoon.  
 
De BVDD vindt het belangrijk dat bij tijdelijke problemen of ingewikkelde situaties een hulpvrager contact kan 
opnemen met een non-profit organisatie. Zodat problemen met huisdieren kunnen worden bekeken en 
zoveel mogelijk kunnen worden opgelost. Op deze manier wordt het welzijn van dier en mens verbeterd. De 
BVDD is van mening dat baas en dier in welke omstandigheid dan ook, samen moeten blijven. De BVDD 
heeft daarvoor drie activiteiten opgericht, namelijk; de Onlinedierenvoedselbank.nl, Dierenbuddy® en ons 
interventieteam.  
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Bestuur 
 
De BVDD is een stichting met zowel de ANBI status als CBF-erkenning. Een ANBI- stichting is aan 
aanvullende regels gebonden wat betreft het bestuur. Het bestuur van een stichting met deze status mag 
namelijk geen bestuurslid hebben die doorslaggevend zeggenschap over het vermogen heeft. Er mag dus 
niet één persoon zijn die de uiteindelijke beslissing neemt over de financiële middelen. Het bestuur van 
BVDD bestaat daarom ook uit vier personen die geen familiebanden met elkaar hebben.  
 
De CBF Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede doelen 
wordt uitgegeven. Alleen goede doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen de Erkenning 
krijgen. Zo kun je ervan uitgaan dat Erkende Goede Doelen daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld, 
zorgvuldig omgaan met het uitgeven van elke euro, verantwoording afleggen en zich onafhankelijk laten 
controleren.  
 
De bestuurders van BVDD hebben een passie voor dieren en dragen de stichting een warm hart toe. Samen 
proberen zij met gebundelde krachten en/of met hun al bestaande netwerk, een grotere draagkracht te 
creëren om nog meer te kunnen betekenen voor dieren die in slecht welbevinden verkeren.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

Bestuurssamenstelling 
 
Voorzitter - Frank Dogterom, wonende te Geesteren 
Frank Dogterom is als voorzitter en oprichter het gezicht van de stichting. Frank is naast een groot 
dierenliefhebber ook ondernemer (en veel op het water). Zijn rol als voorzitter omhelst voornamelijk de 
dagelijkse leiding van het bestuur. 
 
Hieronder vallen onder andere de volgende taken: 

• De leiding nemen bij vergaderingen 
• De verschillende bestuurstaken coördineren 
• Optreden als het gezicht van de stichting voor de buitenwereld (congressen e.d.) 
• De uitvoering van de bestuurstaken controleren 
• Aansturen van vrijwilligers 
• Fondsenwerving 

 
Penningmeester – Henk van Dijk, wonende te Gelselaar 
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële zaken van de stichting. Henk van Dijk is 
gepensioneerd gerechtsdeurwaarder en als zelfstandig ondernemer werkzaam geweest. Hij beheert de 
financiële middelen.  
Hieronder vallen onder andere de volgende taken: 
 

• Bijhouden van het kasboek (ook te delegeren aan derden) 
• Verrichten van betalingen (ook te delegeren aan derden) 
• Het bestuur op de hoogte houden van de financiële staat van de stichting 
• Het financieel jaarverslag opstellen 
• De begroting opstellen 

 

Secretaris - Willem Hagg, wonende te Warnsveld 
De secretaris is de schrijver van het bestuur. Willem Hagg is als haptotherapeut werkzaam in zijn eigen 
praktijk Haptonomie Warnsveld. Hij documenteert het handelen van het bestuur en zorgt voor de schriftelijke 
communicatie naar de buitenwereld. 
 
Hieronder vallen onder andere de volgende taken: 

• De ingekomen stukken archiveren 
• Notuleren bij vergaderingen 
• Brieven en (pers)berichten schrijven voor de stichting 

 
Coördinator dierenwelzijn – Jolanda Straalman, wonende te Geesteren 
Jolanda is sinds 2020 verbonden als vrijwilliger aan de stichting en is begin 2022 toegetreden tot het 
bestuur. Jolanda is als zorg professional werkende bij een woonzorgcentrum voor ouderen met PG en 
somatiek.  
De coördinator dierenwelzijn houdt zich dagelijks bezig met de activiteiten binnen de 
Onlinedierenvoedselbank.nl, Dierenbuddy®, het interventieteam en sponsoractiviteiten.  
Hieronder vallen onder andere de volgende taken: 
 

• Aansturen beheerder en vrijwilligers op het magazijnlocatie Onlinedierenvoedselbank.nl 
• Aansturen en coördinatieteam Dierenbuddy® 
• Beheer van sociale mediakanalen  
• Organiseren van activiteiten als hondenplons en hondenwandelingen  
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Doelstellingen, strategie en werkzaamheden 
 
De werkzaamheden bij stichting Blijdschap Voor De Dieren hangen nauw samen met de wijze waarop de 
doelstellingen en strategieën op elkaar zijn afgestemd. De BVDD kent strategisch gezien vier zorg pijlers.  
Namelijk; Dierenbuddy®, Onlinedierenvoedselbank.nl, het interventieteam en de kattenopvang. 
 
 
Dierenbuddy® 
 
Hoe vaak komt het niet voor dat kwetsbare eigenaren van huisdieren plotseling niet meer in staat zijn om 
voor hun dier(en) te zorgen? 
 
Er zijn verschillende groepen mensen met “problemen”.   
 

• Mensen met lichamelijke en/ of geestelijke problematiek. 
• Mensen die in een justitionele instelling zijn beland. 
• Mensen met verslavingsproblematiek. 
• Mensen met financiële problemen. 
• Slachtoffers van huiselijk geweld. 

Deze mensen hebben vaak geen vangnet en/of financiële middelen om zelf de inkoop te doen voor 
hulp/begeleiding ten behoeve van hun huisdier. Als iemand tijdelijk is uitgeschakeld kan hij vaak niet de zorg 
dragen voor het dier. Bijvoorbeeld het uitlaten van een hond, schoonmaken van de kattenbak en voeren van 
(huis)dieren. Een Dierenbuddy® biedt dan uitkomst. Een Dierenbuddy® [1] is een vrijwilliger (onbetaald) die 
bij iemand thuis bijspringt om hand- en spandiensten ten behoeve van een dier te verrichten. De BVDD heeft 
in de afgelopen jaren een landelijk netwerk aan gastgezinnen opgebouwd. We maken gebruik van een zelf 
ontwikkelde applicatie waarmee, op basis van postcodes, gastgezinnen en hulpvrager gematched worden. 
Deze applicatie werkt effectief zodat we snel de juiste hulp kunnen inschakelen. Een Dierenbuddy® kan 
alleen ingezet worden als de hulpvraag van tijdelijke aard is. De hulpvrager kan in de tussentijd problemen 
oplossen en in sommige gevallen herenigd worden met het dier.  
 
 

 
 

Dierenbuddy® [1]   is een Registraded Trade Mark en gedeponeerd bij het merkenregister onder depotnummer 1442239.  

Op de naam van de stichting en op het logo van de stichting rust auteursrechtelijk bescherming. Zij mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de stichting niet door derden worden gebruikt. 
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Onlinedierenvoedselbank.nl 
 
Nederland kent honderdduizenden mensen die onder bewind staan, tot de minima behoren of in 
geldproblemen zitten. Met andere woorden: mensen met een laag inkomen die vaak moeten leven van het 
sociale minimum of minder. Een deel van deze mensen is bezitter van een huisdier. Vele dierenbezitters 
geven liever hun laatste geld uit aan dierbenodigdheden in plaats van aan eigen voeding. De BVDD wil 
proberen om deze groep mensen tegemoet te komen door middel van het verstrekken van een maandelijks 
gratis dierenvoedselpakket.  
 
Op 01-01-2022 is de Onlinedierenvoedselbank.nl geïntroduceerd en voor mensen met financiële problemen 
te benaderen. Met uitzondering van mensen die zijn aangesloten bij een (dieren)voedselbank. De 
Onlinedierenvoedselbank.nl is een initiatief van stichting Blijdschap Voor De Dieren.  
 
De BVDD werkt in Nederland onder andere samen met 2.500 bewindvoerderskantoren. Ook zij kunnen dit 
pakket voor cliënten aanvragen. Er zal eerst een gesprek plaats vinden waarbij afspraken en mogelijkheden 
worden besproken. Een reguliere aanvraag kan worden gedaan via www.onlinedierenvoedselbank.nl 
 
Door het verstrekken van een dierenvoedselpakket via de Onlinedierenvoedselbank.nl (met een gemiddelde 
waarde van 80 euro per pakket) krijgt een diereneigenaar financiële ruimte om problemen op te lossen. Met 
andere woorden er hoeft geen geld gereserveerd te worden voor diervoer, snacks en preventiemiddelen. 
 
 

 
 
 

Speciaal voor dit initiatief heeft de BVDD een tijdelijk magazijn in bruikleen gekregen van Holland Pharma uit 
Borculo. Omdat onzeker is of wij het in bruikleen gekregen pand van Holland Pharma voor langere tijd 
kunnen gebruiken zal er in de toekomst op zoek gegaan worden naar een andere distributieplek. Tot die tijd 
hopen wij nog lang van deze plek gebruik te mogen maken.  
 
In het magazijn worden door de vrijwilligers pakketten op maat samengesteld. Het grootste deel van de 
producten die in de dozen verpakt worden zijn afkomstig van sponsoren. Het gaat hier niet alleen om 
diervoer en snacks maar ook om preventiemiddelen tegen parasieten zoals wormen en vlooien. 
 
Het pakket wordt thuisbezorgd via DHL en hiervoor wordt een eigen bijdrage van 10 euro gevraagd. Deze 10 
euro is een onkostenvergoeding voor de verzending- en verpakkingsmaterialen. We zijn ons bewust dat voor 
mensen met financiële problemen 10 euro veel geld kan zijn en proberen dan ook te voorkomen dat de 
eigen bijdrage verhoogd moet worden ten gevolge van stijgende grond- en brandstofprijzen. 
 
Een ding blijft gecontinueerd en dat is dat de inhoud van de doos gratis blijft. 
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Het BVDD Interventie-Team 
 
Elk dier heeft recht op de 5 vrijheden van Brambell Committee. Hetgeen neerkomt op: 
 
 

• dieren zijn vrij van honger en dorst. Ze hebben gemakkelijk toegang tot vers water en een adequaat 
rantsoen; 

• dieren zijn vrij van ongemak. Ze hebben een geschikte leefomgeving inclusief onderdak en een 
comfortabele rustplaats;  

• dieren zijn vrij van pijn, verwonding en ziekte. Er is sprake van preventie en een snelle diagnose en 
behandeling; 

• dieren zijn vrij van angst en stress. Er is zorg voor voorwaarden en behandelingen die geestelijk 
lijden voorkomen;  

• dieren zijn vrij om normaal gedrag te vertonen. Ze hebben voldoende ruimte, goede voorzieningen 
en gezelschap van soortgenoten. 

 
Er kunnen situaties ontstaan waarbij mens en dier uit elkaar gehaald moeten worden, zonder dat de 
eigenaar een sociale achterban heeft waar het dier opgevangen kan worden. Voorbeelden hiervan zijn 
opname in een GGZ- instelling, ziekenhuis, zorgkliniek en detentie. Er kan ook een situatie ontstaan waar 
direct hulp/actie ondernomen moet worden, omdat het dier anders zonder toezicht in een woning achterblijft. 
Je moet dan denken aan een ongeval, gerechtelijk bevel of zorgmachtiging. In de meeste situaties zorgt een 
gemeente of politie voor de opvang van het dier. Vaak gaat zo’n dier dan naar het asiel en moet er afstand 
van gedaan worden. Dat is voor zowel eigenaar als dier onwenselijk. 
 
De BVDD kan in dit soort situaties een volledige ondersteuning bieden. Instellingen als gemeentes, 
zorgverleners en andere professionals kunnen de BVDD hiervoor inschakelen. Ons interventieteam (met 
gecertificeerde H&K besluit en paraveterinair opgeleide vrijwilligers) probeert dan zo snel mogelijk op de 
locatie waar het dier zich bevindt aanwezig te zijn. Hiervoor gebruiken zij een speciaal uitgeruste 
dierentransportambulance.  
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Het interventieteam stelt het dier veilig door het dier tijdelijk in beheer te nemen. In het geval van een kat 
kunnen we deze in ons eigen kattenverblijf opvangen. En voor andere dieren hebben wij een 
samenwerkingsvorm met dierenpensions gevonden. 
 

 
 
Het dier wordt na een medische check bij een gastgezin geplaatst of er wordt een dierenbuddy ingezet. In 
sommige gevallen plaatsen wij een dier eerst in de betaalde opvang (quarantaine) als er te weinig informatie 
is over het dier. Als er paspoort, chip of vaccinaties ontbreken, dan wordt dit via ons door de dierenarts 
gegeven.  
 
Zodra eigenaar en dier herenigd kunnen worden zorgen wij ervoor dat het dier wordt teruggebracht bij de 
eigenaar. In sommige gevallen is hereniging onmogelijk en vragen wij de eigenaar om een 
afstandsverklaring, zodat wij het dier kunnen herplaatsen. De BVDD stelt enkele voorwaarden, deze 
voorwaarden kunt u teruglezen op onze website bvdd.eu.  
 

Kattenopvang 
 
In 2021 is de BVDD een tijdelijke samenwerking aangegaan met een opvang voor katten. Dit pilotproject zou 
ons een beeld moeten geven of wij als stichting de opvang van katten zelf kunnen exploiteren. Halverwege 
2022 moet duidelijk worden of we met dit pilotproject doorgaan of dat wij dit op een andere wijze voort gaan 
zetten.  
Voor vragen en opmerkingen over de opvang van katten zijn wij bereikbaar op mailadres: 
kattenopvang@bvdd.eu. De kattenopvang is bedoeld voor katten die zijn afgestaan of met spoed 
opgevangen moeten worden, omdat hun eigenaren tijdelijk de zorg niet kunnen dragen. Alle katten worden 
daar voorzien van een paspoort, chip, vaccinaties en worden gesteriliseerd/ gecastreerd. Wij werken 
daarvoor samen met onder andere de DAP de Hagmolen.  
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Vergoedingen 
 
BVDD vroeg voor haar diensten in de periode 2019- 2021 geen geldelijke vergoedingen. Alle vrijwillige 
medewerkers van stichting BVDD verrichten onbetaald vrijwilligerswerk, ook het bestuur. Eventueel 
gemaakte kosten voor dierenarts en transport berekenden wij door. Ook voor de periode 2022 t/m 2024 
zullen wij voor onze diensten geen geldelijke vergoedingen vragen. Wel zullen wij de kosten voor transport 
moeten doorberekenen (34 cent per kilometer). Ook zullen wij genoodzaakt blijven om dier-gerelateerde 
kosten die wij moeten betalen, door te berekenen aan een dier-eigenaar. Jaarlijks kan dit worden bijgesteld.  
 
Als wij een dier extern moeten onderbrengen (met uitzondering van gastgezinnen) brengen wij een dagtarief 
in rekening. Vanaf 01-01-2022 bedraagt deze vergoeding voor een hond 15,00 tot 17,50 euro en voor een 
kat 2,50 tot 4,00 euro. Dit is inclusief standaard voer. Voor speciaal voer en behandeling gelden andere 
tarieven. Jaarlijks zal dit worden bijgesteld. 
 
  
Donateurschap – Adopties  
 
Met ingang van januari 2022 blijven wij van mening dat het adopteren van een dier nooit gepaard mag gaan 
met een vergoeding voor een dier. Wij werken dus niet met een afstands- en adoptievergoeding. Iedereen 
die vanaf 01-01-2022 een dier via onze stichting adopteert gaat een donateurschap voor minimaal 12 
maanden aan. Vanaf 01-01-2022 vragen wij 10,- euro per maand voor een hond en 5,- euro per maand voor 
een kat. Jaarlijks kan dit worden bijgesteld. Daarnaast is het vrij aan de adoptant om een gift te doen. 
 
Op onze website hebben wij een donatiebutton gemaakt. Zo is het voor een donateur nog makkelijker om 
een gift te doen. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 11 

Gekwalificeerde vrijwilligers (vakbekwaamheid) 
 
Binnen stichting BVDD zijn met ingang van 01-01-2022 zestien vaste vrijwilligers werkzaam. De BVDD is 
gekwalificeerd door het CIBG (Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en 
sport om voor hun vrijwilligers een VOG aan te vragen. Binnen de BVDD stellen wij hoge eisen aan de 
screening van vrijwilligers.  
 
Een aantal vrijwilligers zijn vakbekwaam voor het Honden en Katten Besluit. Daarnaast hebben wij een 
gediplomeerd dierenartsassistente paraveterinair, gespecialiseerd diervoer deskundige en Tellington Touch 
specialist. We beschikken ook over een gediplomeerde kattentrimmer en meerdere gecertificeerde chippers. 
Een aantal van de vrijwilligers hebben meerdere workshops, lezingen en cursussen gevolgd op het gebied 
van dieren.  
 
Certificeringen 
 
Stichting Blijdschap Voor De Dieren is officieel een goede doelen stichting. Sinds 2019 heeft het een  
ANBI en CBF-status verworven. Sinds 2020 is de stichting beneficiant van stichting DierenLot. Hieronder 
vindt u de linken naar desbetreffende organisaties: 
 
ANBI, https://anbi.nl 
CBF, https://www.cbf.nl 
DierenLot, https://dier.nu 

 
 

          
 
  

ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instellingen)  
Dit zijn instellingen die zich nagenoeg geheel inzetten voor algemeen belang. Dat betekent dat zij voor 
erfenissen en schenkingen geen belasting hoeven te betalen.  
 
 
CBF  
Stichting Blijdschap Voor De Dieren is een CBF gecertificeerde non-profit organisatie. Het CBF toetst of 
goede doelen aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Het CBF levert ook een bijdrage aan een professionele 
en transparante goede doelen sector. Dit doen ze door het beantwoorden van vragen over goede doelen en 
het delen van trends en inzichten met de sector en andere belanghebbenden. Op dit moment zijn er 665 
erkende goede doelen waaraan u gerust kunt geven zonder dat u bang hoeft te zijn dat uw geld op 
verkeerde plaatsen terecht komt. 
 
 
Beneficiant stichting DierenLot  
Als erkend DierenLot beneficiant dien je onafhankelijk te zijn en kan een dierenhulporganisatie geen 
onderdeel zijn van een grote landelijke organisatie. Daarnaast dient zij jaarlijks verslag te doen van alle dier-
gerelateerde activiteiten die hebben plaats gevonden. De erkenning helpt organisaties bij hun 
fondsenwerving richting donateurs, bedrijven, overheid en andere vermogensfondsen. En wordt jaarlijks 
geïndiceerd of zij een steunwaardige organisatie kan blijven in welke vorm dan ook, financieel of in natura.  
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Samenwerkingen 
 
Beaphar 
 
De BVDD is een korte tijd uitgegroeid tot een stichting met twee labels. Namelijk: Dierenbuddy® en 
Onlinedierenvoedselbank. Steeds meer bedrijven, instellingen, gemeentes en andere stichtingen zien in dat 
onze merken kunnen bijdragen tot een positieve uitstraling van hun eigen activiteiten. Zo werken wij onder 
andere samen met Beaphar BV. Met hen hebben wij het vrijwilligersproject Donate a Day opgezet. 
Medewerkers van Beaphar BV stellen zich een dag per jaar beschikbaar om iets te doen voor dieren, 
bijvoorbeeld een dag helpen bij de Onlinedierenvoedselbank.  
 
De BVDD heeft haar bestaansmogelijkheid niet alleen te danken aan donateurs en mensen die een vrije gift 
doen. Ook worden wij gesteund in de vorm van donaties in natura door bedrijven. Wij hebben een speciale 
pagina op onze website die Vrienden van de stichting heet en daarop kunt u de bedrijven vinden die de 
stichting een warm hart toe dragen. Meer daarover vindt u op https://bvdd.eu/vrienden. 
 
 
 

 
 
 
 
DHL (sponsoring)  
 
De BVDD is opgenomen door DHL in stichting DHL Cares. Naast logistiek partner van de BVDD vindt DHL 
het ook belangrijk om goede doelen en maatschappelijke initiatieven binnen de Benelux te ondersteunen, 
want de wereld verbeteren doe je niet in je eentje. DHL zocht twee jaar geleden de samenwerking met de 
BVDD op. Sinds twee jaar helpt DHL bij de verzending van de dierenvoedselpakketten, die kwetsbare 
mensen kunnen bestellen via de Onlinedierenvoedselbank.nl. Wij hopen nog lang op deze samenwerking te 
mogen rekenen 
 
 
Zeker Energie  
 
Voordat de BVDD startte met de Onlinedierenvoedselbank leverde het dagelijks in kleinere vorm ook al 
diervoedsel uit aan mensen met financiële problemen. Zeker Energie was één van de eerste bedrijven die 
het idee van de BVDD met een warm hart ondersteunde. Zeker Energie is een bedrijf dat jarenlang ervaring 
heeft in debiteurenbeheer, schuldhulpverlening, bewindvoering én energie. Zeker Energie werkt in 
Nederland samen met een groot netwerk van bewindvoerders. Wij mogen jaarlijks de cliënten van de 
aangesloten bewindvoerders (met een huisdier) éénmalig een dierenvoedselpakket sturen. De eigenbijdrage 
wordt betaald door Zeker Energie. 
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Communicatie, impact en werving 
 
De meeste mensen zijn bereid te helpen als ze een concrete vraag voorgeschoteld krijgen, die aansluit bij 
hun affiniteit. Door impact te maken probeert de BVDD continu te blijven groeien. Het doel is om de stichting 
explosief te laten groeien zodat het voor iedereen die onze hulp kan gebruiken, mogelijk wordt om 
daadwerkelijk hulp te krijgen. We doen dit onder andere door samen te werken met werving bureaus die hun 
sporen binnen het dierenwelzijn al ruim verdiend hebben. Met hen zullen we samen strategieën op gaan 
zetten om de continuïteit te waarborgen op het gebied van financiële middelen.  
 
Ook willen we onze landelijke bekendheid uitbreiden. In 2021 is de BVDD-finalist geweest bij de Impact 
Challenge Award georganiseerd door het CBF. De BVDD probeert continu op zoek te gaan naar 
gecontroleerde groeimogelijkheden. Vooralsnog is ons plan om jaarlijks te blijven groeien. 
 
 

 
De komende jaren zullen wij ook gaan proberen om onze expertise in te zetten bij grote landelijke escalaties. 
Gedacht moet dan worden aan het helpen onderbrengen van mensen die met hun dier gevlucht zijn naar 
Nederland. We hopen door deel te nemen binnen zo’n project een toevoeging te kunnen geven met ons 
merk Dierenbuddy®, dat momenteel een vast netwerk kent van 3000 vrijwilligers (buddy’s).  
 
In maart 2022 is de BVDD ook begonnen met het versturen van nieuwsbrieven. Binnen enkele weken liep 
het aantal inschrijvingen op naar ruim 6000 gratis abonnementen. In onze nieuwsbrief vertellen we de 
mensen waar me mee bezig zijn, wat de nieuwe ontwikkelingen zijn en proberen we ook een dier voor 
adoptie in het daglicht te zetten. Daarnaast nemen we een agenda op met belangrijke activiteiten die we 
organiseren ergens in het land. Binnen de BVDD hebben we iemand kunnen aanstellen die zich bezighoudt 
met de communicatie voor zowel sociale media als actuele media.  
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Ambities en toekomst 
 
De komende drie jaar is het de bedoeling dat de BVDD een nieuwe groeifase gaat doormaken, waarbij de 
merken Dierenbuddy® en Onlinedierenvoedselbank voor iedereen in Nederland bereikbaar zijn een begrip 
geworden zijn. We zullen hierbij gebruik maken van een externe partner, genaamd Impact Werving uit Spijk. 
Daarnaast zullen wij samen met hen een wervingscampagne op gaan zetten voor fondsenwerving. Daarover 
later meer bij het hoofdstuk fondsenwerving. Wij hopen over drie jaar dat de BVDD daardoor voor iedereen 
vindbaar is en op onze ondersteuning kan rekenen. De Onlinedierenvoedselbank zal mogelijk in een 
franchise vorm in de markt gezet worden. Daarnaast zal Dierenbuddy® zijn expertise extern kunnen inzetten 
bij rampen waar mens en dier snel gematched moeten worden en onderdak krijgen bij een gastgezin of 
buddy in Nederland.  
 
 

 
 
 
Fondsenwerving 
 
We hebben ons de afgelopen drie jaar niet gefocust op het gericht werven van fondsen omdat de prioriteiten 
elders lagen. In de periode 2022 t/m 2024 zullen wij actief bezig gaan met het werven van fondsen. In 2022 
zullen wij een samenwerking aangaan met Impact Werving gevestigd in Spijk. Impact Werving heeft al 
jarenlange ervaring met het werven van gelden, bij onder andere opdrachtgevers als stichting DierenLot. We 
zullen in het eerste jaar een budget van 4000 euro vrijmaken, hetgeen verdubbeld wordt door DierenLot, 
door het inzetten van de verdubbellaar als Beneficiant. We hopen daarmee 100.000 – 200.000 euro te 
werven. Deze gelden, afkomstig van vermogensfondsen, zullen wij gaan gebruiken om onder andere onze 
distributie uit te breiden van onze Onlinedierenvoedselbank.  
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Begroting 2022 t/m 2024 
 
BVDD heeft in mei 2019 een 3 jaren begroting opgesteld voor de jaren 2019, 2020 en 2021. De begroting 
voor 2019 was sluitend. Door een enorme groei in 2020 sluit de doelstelling niet meer aan op de begroting. 
In 2020 is er in het totaal € 25.994,69 gedoneerd (begroot was € 7.200,00) en € 24.931,45 uitgegeven. 
2021 was een prachtig jaar en de groei zit er aardig in. Wij hebben het jaar afgesloten met een opbrengst 
van 213.406,16. (begroot was 7.950,00). Voor 2022 t/m 2024 zullen de prognoses eenzelfde stijging 
aanhouden. In 2022 gaan we 200% groeien. Hieronder het overzicht.  
 

 
 
 

 
 
 
 

• Mocht u vragen hebben dan kunt u hierover altijd contact opnemen met het bestuur van onze stichting. 


