
Activiteitenrapport 2017 Stichting Hurmes Dierenthoes 

Per kwartaal zal er een rapportage van de activiteiten uitgewerkt worden. 

 

Eerste kwartaal 2017 

Het idee van het oprichten van een Stichting om dieren zonder toekomst te helpen is gestart in het 

eerste kwartaal van 2017. In dit kwartaal is gedacht aan welke mogelijkheden er zijn, en is getracht 

een eerste vorm te geven aan wat de verwachtingen zijn voor de stichting. 

 

Tweede kwartaal 2017 

In het tweede kwartaal is een start gemaakt met de website. Het bestuur is gevormd en de doelen 

zijn op papier gezet en verder uitgewerkt. Er is een start gemaakt met het uitwerken van het 

beleidsplan. 

Verder is er een afspraak gemaakt voor een intake bij de notaris.  

Derde kwartaal 2017 

De oprichtingsakte is getekend bij de notaris. De website is verder uitgewerkt, het beleidsplan, 

huishoudelijk reglement en overige benodigde documenten zoals een afstandsverklaring dier, zijn 

verder uitgewerkt en definitief gemaakt. Er is een facebookpagina aangemaakt. 

Na het definitief maken van alle documenten is gewerkt aan het promo pakket voor de stichting. Er 

zijn flyers, visitekaartjes en een foto album gemaakt. Met dit pakket is begonnen om de stichting te 

promoten, bekend te maken bij diverse instanties en om donateurs te werven .  



De aanvraag voor een ANBI beschikking is ingediend bij de Belastingdienst. 

Vanaf dit kwartaal zijn wij ook geopend voor het afstaan van dieren die onder onze doelgroep vallen.  

 

Vooruitzicht vierde kwartaal 2017 

Het is de bedoeling om in het laatste kwartaal door te gaan met het promoten van de stichting en om 

donateurs te werven. Diverse bedrijven zullen hiervoor benaderd worden. Particulieren zullen 

gevraagd worden om ons te helpen om nog meer dieren te kunnen opvangen. 

Vanaf dit kwartaal zullen wij ook kinderen ontvangen van basisscholen om voorlichting te geven over 

het houden van dieren en hoe je moet omgaan met een ziek, oud of gehandicapt dier.  

 

                                                                                                                                                   

 


