
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ANBI gegevens   

            Stichting Eekhoorn en zijn vrienden 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Inhoudsopgave 
 

ANBI .............................................................................................................................................................. 3 

Algemene gegevens .................................................................................................................................. 3 

Naam van de instelling .......................................................................................................................... 3 

RSIN/fiscaal nummer ............................................................................................................................ 3 

Kamer van Koophandel ......................................................................................................................... 3 

Contactgegevens ................................................................................................................................... 3 

Bestuurssamenstelling .................................................................................................................................. 3 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan ...................................................................................................... 4 

Statutaire doelstelling ............................................................................................................................... 4 

Bestuursbeleid .......................................................................................................................................... 5 

Financieel beleid ....................................................................................................................................... 5 

Beloningsbeleid ......................................................................................................................................... 5 

Uitgeoefende Activiteiten ......................................................................................................................... 6 

De balans en staat van baten en lasten .................................................................................................... 7 

De balans ............................................................................................................................................... 7 

Staat van baten en lasten over 2021 .................................................................................................... 7 

 

 

  



ANBI 

 
Stichting Eekhoorn en zijn vrienden heeft de ANBI-status. 

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Stichting Eekhoorn en zijn vrienden stelt hiertoe onderstaande gegevens beschikbaar op haar website. 

 

Algemene gegevens 

 

Naam van de instelling 
Stichting tot behoud, bescherming en opvang van eekhoorns, hazen en wilde konijnen in de vrije natuur 

Publieksnaam: Stichting Eekhoorn en zijn vrienden 

 

RSIN/fiscaal nummer 
8190.63.204 

 

Kamer van Koophandel 
KvK nummer 32131980 

 

Contactgegevens 

 
Adres  van Dijkhuizenstraat 15 

                             3864 DS Nijkerkerveen 

Telefoon 06-53846304 

Bank   NL51 ABNA 0420 7963 12 

Email  info@eekhoornenzijnvrienden.nl 

Website www.eekhoornenzijnvrienden.nl 

 

Bestuurssamenstelling 

Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een algemeen lid. 

Bestuursleden: 

Voorzitter/secretaris Mevr. J. van Hezel (tevens beheerder) 

Penningmeester Dhr. S.Polderman 

Algemeen bestuurslid Mevr. A. van der Vliet 

mailto:info@eekhoornenzijnvrienden.nl


Doelstelling van de stichting 

De stichting is een gespecialiseerde opvang voor zieke, gewonde of moederloze eekhoorns, hazen en 

wilde konijnen. Voor onze regio verzorgen wij ook de opname van moederloze egels tot 125 gram. We 

verzorgen de dieren met als doel de dieren uiteindelijk gezond en wel weer uit te kunnen zetten in de 

natuur. 

 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 

Onderstaand vindt u het de hoofdlijnen uit het beleidsplan van Stichting Eekhoorn en zijn vrienden. Er 

wordt tevens verwezen naar artikelen uit onze statuten. 

Het beleid zal jaarlijks in september opnieuw worden bekeken en zo nodig herzien.  

 

Statutaire doelstelling 

Onderstaand vindt u de statutaire doelstelling, zoals vastgelegd in de statuten, opgesteld door de 

notaris: 

 

Artikel 2 

1. De stichting heeft ten doel:  

a. Het opvangen van jonge, zieke en/of gewonde eekhoorns, egels, hazen en wilde konijnen in een 

gespecialiseerd centrum, teneinde deze dieren terug te zetten in de natuur, zodra zij weer in 

staat zijn voor zichzelf te zorgen, alsmede het verlenen van noodhulp aan andere inheemse 

zoogdieren; 

b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van financiële 

middelen, zoals donaties, subsidies, sponsorgelden, alsmede door het aanwenden van de 

verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking en het exploiteren van de bezittingen van 

de stichting.  



  

Bestuursbeleid 

• Het bestuur bestaat volgens de statuten uit minimaal 3 personen en één persoon mag meerdere 
functies bezetten (voorzitter, secretaris, penningmeester).   

• Het bestuur is gezamenlijk bevoegd.  
• Geen van de bestuursleden kunnen beschikken over het vermogen van de stichting als zijne hun 

eigen vermogen.  
• Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. In alle geschillen omtrent 

stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.  
• Het bestuur komt elk kwartaal samen voor een vergadering. Voorts worden vergaderingen 

gehouden, wanneer een van de bestuurders daartoe de oproeping doet. 
  

Financieel beleid 

• Stichting Eekhoorn en zijn vrienden is volledig afhankelijk van externe gelden (donaties, giften 
en subsidies). 

• Het boekjaar van Stichting Eekhoorn en zijn vrienden is gelijk aan het kalenderjaar. Het bestuur 
zal jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en 
lasten van de stichting op de website vermelden.  

 

Beloningsbeleid 

De bestuurders en vrijwilligers van Stichting Eekhoorn en zijn vrienden ontvangen geen beloning voor 
hun werkzaamheden. Zij zien vrijwillig af van onderstaande mogelijkheid tot vergoeding van de door hen 
in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.  

Ter aanvulling de paragrafen uit de Statuten, opgesteld door de notaris, aangaande de financiën: 

Artikel 3.5 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding 
van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.  

 

  



Uitgeoefende Activiteiten 
 
Mei 2022 

Ada en Jolanda hebben vorig seizoen weer vele kleine diertjes grootgebracht. In ons kleinschalig 

opvangcentrum staat kwaliteit van zorg voorop. 

We hebben ook heel kleine eekhoorns en egels mogen ontvangen vanuit andere dierenopvangcentra.  

We staan bekend als specialisten in het grootbrengen van de allerkleinsten van soms nog geen uur oud. 

Het is in het belang van de dieren dat er binnen de gespecialiseerde centra een goede samenwerking is.   

Dit seizoen waren er bijzonder veel kleine egels in nood. Veel dieren waren zwak, uitgehongerd en 

hadden veel parasieten. Vliegen legden hun eitjes helaas ook op gezonde moederloze jongen. De dieren 

die bijtijds gevonden werden waren wel echte geluksvogels. Dit jaar hebben 50 egels bij ons 

overwinterd. Zij worden in mei/juni, allen in goede gezondheid, weer uitgezet in de natuur. 

Er waren opmerkelijk minder hazen in de opvang dit jaar. We merken dat kleine haasjes meer met rust 

gelaten worden. Mensen bellen vaker eerst om advies alvorens de dieren op te pakken. Ook boeren zijn 

alert tijdens het maaien van hun veld en houden rekening met de aanwezigheid van dieren. Daar zijn we 

heel blij mee. Sommige dieren worden gebracht in de grote werkhanden van boeren, hoveniers en 

bouwvakkers. Aandoenlijk en heel fijn dat iedereen zich bekommerd om de dieren in ‘onze’ natuur.  

Dit jaar hadden we ook de jongen van twee aangereden hazen, waarbij de jongen ‘gelanceerd’ werden 

uit de buik van hun moeder. Door oplettende omstanders zijn de haasjes opgepakt en direct naar ons 

toegebracht. Ze waren nog nat van hun plotselinge geboorte toen ze bij ons arriveerden. Gelukkig 

hebben ze geen letsel opgelopen en deden ze het meteen vanaf het begin erg goed.  

Helaas was er ook een egel slachtoffer geworden van een robotgrasmaaier. Hij miste hierdoor zijn 

rechter voorpoot en oor.   

We hebben voor de dieren vaste uitzetadressen in de provincie Gelderland. Eekhoorns worden daar nog 

enige tijd bijgevoerd en de andere dieren kunnen zichzelf na uitzetten redden in de natuur.  

Klap op de vuurpijl was afgelopen jaar het realiseren van een door ons zelf ontworpen volière van 20 

m2. Dit werd mogelijk gemaakt door een wel heel bijzondere gift. We hebben de oude houten 

dierenverblijven kunnen afbreken en er staat nu een grotendeels aluminium volière met een 

polycarbonaten solide dak. De volière biedt huisvesting aan het verantwoord uitwennen van eekhoorns, 

hazen en wilde konijnen. We zijn er enorm blij mee.  

Ons bestuur spreekt en ziet elkaar op regelmatige basis. Ada en Jolanda zijn naast bestuurslid ook de 

vaste verzorgers van de dieren. Middels het uitwisselen van ervaringen worden aanpassingen in het 

verzorgingsbeleid vastgesteld. Ook is er samenwerking en overleg met Eekhoornopvang Neder-Veluwe.  

Wij geven waar mogelijk voorlichting over de wilde flora en fauna. We dragen actief uit dat de wilde 

inheemse flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen niet verstoord mogen worden en 

dat het houden van de desbetreffende diersoort op een verantwoorde wijze dient te gebeuren dan wel 

wordt ontmoedigd. Dit gebeurt onder andere door voorlichting op scholen en aan personen die een dier 

voor opvang aanbieden.  



De balans en staat van baten en lasten  

 

De balans 
 

In 2021 is een gift van € 8.000 ontvangen om de aanschaf van een professionele volière mogelijk te 

maken. Deze volière á € 9.228 zal over 10 jaar worden afgeschreven tot een bedrag van € 1.500. 

 

Staat van baten en lasten over 2021 

 

Omschrijving Inkomsten (in €) Uitgaven (in €) Totaal (in €) 

Inventaris  9.228  

Kosten dieren algemeen  2.703  

Kosten dieren voeding  3.982  

Kosten dieren verzorging  510  

Dierenarts kosten  2.025  

Communicatie  60  

Algemene kosten  190  

Bank / rente kosten  289  

Giften 19.351   

Totaal 19.351 18.987 364 

 

Wij werken niet met een kasregistratie. Eventueel ontvangen contant geld wordt overgemaakt op de 

rekening van de stichting.  

 


