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Huishoudelijk reglement Hurmes Dierenthoes 

 
Algemene bepalingen  
 
Artikel 1  
1. In dit reglement wordt verstaan onder:  
a. De stichting: de Stichting Hurmes Dierenthoes, gevestigd te Stramproy, ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel onder nummer 69258384 ;  
b. De statuten: de statuten van de stichting, zoals vastgelegd in een akte gepasseerd op 21 
juli 2017 bij notaris Gerrits & Van Gulick te Deurne;  

c. Het bestuur: het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 3 van de Statuten;  

d. Inzamelingsacties: activiteiten en projecten met als doel het verzamelen van gelden en/of 
diensten en/of materiële zaken waarmee de doelstellingen van de stichting kunnen worden 
verwezenlijkt, ook wel ‘inkomsten’ genoemd;  

e. Projecten: activiteiten in het kader van het realiseren van de doelstellingen van de 
stichting.  
f. Beheerder: persoon die de dagelijkse leiding heeft over de stichting, het verzorgen van de 
dieren en alle daarmee samenhangende werkzaamheden 
 
Beleid  
 
Artikel 2  
1. Het beleid is vastgelegd in een beleidsplan. Dit beleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd 
en herzien. Elke nieuwe versie van een beleidsplan is van kracht op het moment dat deze in 
de jaarvergadering is goedgekeurd. Het beleidsplan bevat een jaarplan en een jaarbegroting.  
 
Het bestuur en de bestuursbesluiten  
 
Artikel 3  
1. Het bestuur:  

a) Bestuurt en vertegenwoordigt de stichting;  

b) Neemt bestuursbesluiten  
 

2. De voorzitter  
a) Heeft algemene leiding van de stichting;  

b) Vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe;  

c) Overlegt met officiële instanties;  

d) Geeft leiding aan het bestuur;  

e) Is het eerste aanspreekpunt voor bestuursleden;  

f) Stelt in overleg met de secretaris de agenda voor elke vergadering op;  

g) Leidt de bestuursvergaderingen en de jaarvergadering;  

h) Ziet erop toe dat beslissingen worden genomen in overeenstemming met de wet, de 
statuten en dit huishoudelijk reglement;  

i) Stelt, in goed overleg met de secretaris en de penningmeester, het beleidsplan op en 
herziet dit jaarlijks, voorafgaand aan de jaarvergadering;  

j) Coördineert en stuurt activiteiten;  
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k) Ziet erop toe dat bestuursleden hun taken naar behoren vervullen en spreekt hen hierop 
aan indien dit niet het geval lijkt.  
l) ) Onderhoudt contacten met sponsoren en subsidieverstrekkers.  

m) Beantwoordt de binnenkomende e-mail. 

 
Vanaf september 2017 zal mevrouw S. Dorenberg-Peeters naast haar functie als beheerster 
ook de functie als voorzitter vervullen.  
Deze aanstelling is voor onbepaalde tijd. 
 
 
3. De vice-voorzitter  

a) Vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid;  

 

4. De penningmeester  

a) Voert de financiële administratie;  

b) Stelt financiële overzichten op;  

c) Maakt het financiële gedeelte van het jaarverslag;  

d) Beheert de kas, de bankrekeningen en de eventuele spaarrekeningen, beleggingen en 
investeringen;  

e) Begroot inkomsten (inzamelingsacties) en uitgaven (projecten) en voert op deze 
activiteiten tussentijds en na afronding financiële controle uit;  

f) Beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting, de kaders 
van projectbudgetten en/of de in bestuursvergaderingen gemaakte afspraken;  

g) Onderhoudt contacten met sponsoren en subsidieverstrekkers.  
 
Vanaf september 2017 zal mevrouw D.A.T. Peeters naast haar functie als secretaris ook de 
functie als penningmeester vervullen.  
Deze aanstelling is voor onbepaalde tijd. 

 

5. De secretaris  

a) Maakt van elke vergadering een verslag waarin minimaal vermeld:  

b) De datum en plaats van de vergadering;  

c) De aanwezige en afwezige bestuursleden;  

d) De genomen besluiten.  

e) Stelt het niet-financiële gedeelte van het jaarverslag op;  

f) Archiveert alle relevante documenten;  

 
Vanaf september 2017 zal mevrouw D.A.T. Peeters naast haar functie als penningmeester 
ook de functie als secretaris vervullen.  
Deze aanstelling is voor onbepaalde tijd. 
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Besluiten  
 
Artikel 4  
1. Het bestuur:  

a) Neemt met minimaal twee bestuursleden besluiten die geen uitstel kunnen velen, en 
stellen de overige bestuursleden bij eerste gelegenheid op de hoogte van dergelijke 
besluiten;  

b) Neemt alle overige besluiten na agendering tijdens een bestuursvergadering of 
jaarvergadering;  

c) Neemt besluiten over geagendeerde voorstellen met enkelvoudige meerderheid van 
stemmen, behoudens in de statuten en dit huishoudelijk reglement beschreven 
uitzonderingssituaties. Is een voorstel geagendeerd en verzoekt geen der aanwezige 
bestuursleden tot stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen;  

d) Neemt besluiten met enkelvoudige meerderheid van stemmen over niet-geagendeerde 
voorstellen indien alle bestuursleden aanwezig zijn dan wel een volmacht hebben verstrekt;  

 
Geldigheid Vergaderingen  
 
Artikel 5  
1. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen, indien tenminste twee/derde van het 
aantal zittende leden aanwezig is dan wel zich heeft laten vertegenwoordigen bij volmacht.  

2. Het bestuur is verantwoordelijk en beslist.  
 
 
Agenda vergaderingen  
 
Artikel 6  
1. Bestuursleden kunnen voor de vergadering agendapunten bij de voorzitter en/of secretaris 
inbrengen;  

2. Aan het begin van elke vergadering wordt de agenda definitief vastgesteld. Bestuursleden 
hebben hierbij de mogelijkheid punten aan de agenda toe te voegen, kunnen voorstellen 
punten te schappen of door te schuiven naar een volgende vergadering en kunnen 
voorstellen de volgorde van agendapunten te wijzigen.  

 
Communicatie  
 
Artikel 7 
1. Het bestuur onderkent het belang van goede communicatie met:  

a) Donateurs;  

b) Gesubsidieerde goede doelen;  

c) Goede doelen die voor toekomstige subsidiëring in aanmerking komen;  

d) De media.  

Vanaf september 2017 zal mevrouw Petra Dorenberg naast haar deelname als algemeen 
bestuurslid ook de functie als PR medewerker vervullen.  
Deze aanstelling is voor onbepaalde tijd.   
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Donaties en declaraties  
 
Artikel 8  
1. Kleine, eenmalige of periodieke donaties worden standaard gestort op de bankrekening 
van de stichting;  

4. Donateurs die contant een bedrag schenken aan een van de bestuursleden ontvangen 
van dat bestuurslid een getekende kwitantie. De donatie wordt bij eerste gelegenheid aan de 
penningmeester gemeld en het geld wordt uiterlijk binnen 7 werkdagen op de bankrekening 
van de stichting gestort;  

 
Royement  
 
Artikel 9  
1. Een bestuurslid kan geroyeerd worden, als hij/zij door onbehoorlijk bestuur schade voor 
de stichting heeft veroorzaakt dan wel zou hebben veroorzaakt en de bestuurder daarover 
een ernstig verwijt kan worden gemaakt.  

 
Beheerders 
 
Artikel 10 

1. Als beheerders zijn voor onbepaalde tijd aangesteld de heer P.G.C. Dorenberg en 
mevrouw S.A.G. Dorenberg-Peeters. Zij zijn woonachtig op de locatie waar Hurmes 
Dierenthoes gevestigd is. 

2.  De beheerders hebben de dagelijkse leiding over het verzorgen van de dieren en alle         
daarmee samenhangende werkzaamheden.  
3.  De beheerders beslissen tezamen over het wel of niet opnemen van een aangeboden 
afstandsdier. 
4. De beheerders beslissen samen over uitgaven ten behoeve van de dierenverzorging, 

waaronder de diergezondheidszorg tot een bedrag van 350 euro. Daarboven zal er 
van te voren overleg plaatsvinden met de overige bestuursleden. Bedragen hoger 
dan 350 euro zullen alleen uitgegeven kunnen worden door de beheerders als de 
meerderheid van de bestuursleden hierover instemt. Instemming kan plaatsvinden 
middels het opnemen in de notulen van een vergadering door de secretaris of door 
een instemmende mail afkomstig van de bestuursleden gericht aan de 
penningmeester. 

5. Ten aanzien van de dagelijkse verzorging van de dieren door de beheerders is geen 
verantwoording vereist naar de overige bestuursleden. 
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Opvang  
 
Artikel 11 

1.Stichting Hurmes Dierenthoes stelt zich open voor het permanent opvangen van 
knaagdieren, kleine hoefdieren, honden, katten, pluimvee, watervogels en 
volièrevogels. Dieren die vallen onder de categorie genoemd in lid 2 van dit artikel 
kunnen niet opgenomen worden binnen de Stichting Hurmes Dierenthoes.  
2.Een aangeboden dier zal niet opgenomen worden als er sprake is van het in gevaar 
brengen van de reeds aanwezige dieren binnen Hurmes Dierenthoes, of als hun 
welzijn of gezondheid in gevaar wordt gebracht. 
3.Uitzonderingen zijn er altijd en die zullen en kunnen alleen per keer bekeken 
worden. Ten allen tijde zal er gehandeld en besloten worden in het belang van de 
dieren. 
4.Indien er sprake is van een dier dat niet opgenomen kan worden, zal er in overleg 
met diegene die afstand doet van het dier, gezocht worden naar een andere 
oplossing in zoverre op dat moment mogelijk is voor de beheerders.  

 
Euthanasie 
 
Artikel 12 

1. Een dier opgenomen bij Stichting Hurmes Dierenthoes zal nooit en te nimmer 
geëuthanaseerd worden vanwege moeilijk gedrag, hoge leeftijd, een handicap of 
afwijking, onzindelijk zijn, of andere gezondheidsproblemen. Alleen in de uiterste 
gevallen, zoals omschreven in artikel 12, lid 3, zal een dier behorende tot de Stichting 
Hurmes Dierenthoes geëuthanaseerd worden. Vooraf tot dit besluit zal er altijd 
overleg plaatsvinden met een dierenarts en/of andere deskundigen. De reden van 
euthanaseren wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de dierenarts en de 
beheerders. 

2. Het besluit tot het laten euthanaseren van een dier wordt ter kennisname 
doorgegeven aan de overige bestuursleden. 

3. In de volgende gevallen zal in overleg met een dierenarts en/of deskundige het 
besluit genomen worden om een dier behorende tot de Stichting Hurmes Dierenthoes 
te euthanaseren: 

• Het dier is dusdanig ziek, dat er sprake is van ondraaglijk lijden; 

• Het dier is een gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de mens en/of 
de overige bewoners van Hurmes Dierenthoes. Hierbij wordt opgemerkt dat 
ten allen tijde er bekeken zal worden bij dieren die een gevaar zijn voor de 
veiligheid van overige bewoners, deze dieren op een dierwaardige manier  
 
toch binnen Hurmes Dierenthoes kunnen blijven wonen. Hierbij kan gedacht 
worden aan een aparte verblijfsruimte afgezonderd van de overige bewoners. 
In uitzonderlijke gevallen kan er ook bekeken worden of een dier bij een ander 
soortgelijke opvang een betere plek kan krijgen. 
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Proces opname afstandsdier  
 
Artikel 13 

1. De beheerders zijn de eerste en directe verantwoordelijke. Alle binnengebrachte 
dieren worden door een van beide of door beide beheerders aangenomen.  

2. De opgenomen dieren worden bij binnenkomst direct nagekeken door de beheerders 
en zo snel mogelijk door de dierenarts. 

3. Katten worden in quarantaine gezet totdat het dier door de dierenarts is gezien en is 
bepaald of er verdere medische zorg is vereist. Dit duurt maximaal twee werkdagen. 
Na het onderzoek wordt bepaald of en welke medicatie nodig is. Hierbij wordt 
opgemerkt dat als bij de opname al bekend is dat het dier medicatie nodig heeft, dit 
per direct wordt opgepakt. De binnengekomen katten worden na onderzoek van de 
dierenarts ontwormd en ontvlooid. Als hun gezondheidstoestand het vereist, wordt dit 
direct eventueel na telefonisch overleg met de dierenarts, na binnenkomst 
uitgevoerd. De katten blijven zo langs als nodig is in quarantaine, maar altijd in 
overleg met de dierenarts. 

4. Honden worden in eerste instantie apart gezet totdat ze gewassen zijn met een anti 
vlooienshampoo. De afzondering duurt maximaal 4 uur. Alle honden worden 
standaard ontwormd, tenzij uit de overdrachtspapieren blijkt dat dit recent (korter dan 
2 weken geleden) heeft plaatsgevonden. Indien de gezondheidstoestand van de 
hond het vereist, wordt een hond nogmaals ontwormd, ook al is dit recent uitgevoerd. 
Alle honden worden zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 1 week na opname door de 
dierenarts onderzocht. Honden blijven zo langs als noodzakelijk is in quarantaine. 

5. Indien er geen zichtbare gezondheidsproblemen zijn, worden kleine hoefdieren niet in 
quarantaine gezet. Ze worden wel in een aparte stal afgezonderd van de overige 
kleine hoefdieren gezet totdat de dierenarts hun gezondheidstoestand heeft bepaald. 
De afzondering duurt maximaal twee werkdagen. De binnengebrachte dieren worden 
de dag van binnenkomst ontwormd.  

6. Pluimvee, volièrevogels en watervogels worden bij binnenkomst ontwormd en 
nagekeken op extoparasieten. Indien noodzakelijk worden ze behandeld tegen 
extoparasieten. Als er geen zichtbare gezondheidsproblemen zijn, worden de dieren 
in een apart verblijf gezet, om te wennen. Afhankelijk van het dier zal er geleidelijk 
een overgang worden gemaakt naar de bestaande groep pluimvee of watervogels. 
Voor de diverse soorten pluimvee en watervogels zijn verschillende verblijven 
aanwezig. Afhankelijk van de dieren, hun toestand en behoefte worden ze in een 
verblijf gezet dat geschikt is voor hen op dat moment. Middels doorschuiven worden 
deze dieren, dagelijks bekeken of het verblijf nog past bij het dier en zijn toestand. 
Uiteindelijk doel is om de kleine watervogels bij de vijver te plaatsen, de grote 
watervogels in de wei met aparte waterpoel, de hanen in de hanenwei en de kippen 
en overige pluimvee in de geitenwei. Voor de gehandicapte of oudere dieren is een 
aparte volière aanwezig. 

7. Knaagdieren worden bij binnenkomst onderzocht op zichtbare afwijkingen en/of 
gezondheidsproblemen (denk hierbij aan gebitsproblemen, extoparasieten enz.). 
Knaagdieren worden binnen 1 week na binnenkomst door een dierenarts onderzocht.  

 
Algemene noot: Alle binnengebrachte dieren worden door de dierenarts onderzocht. De 
gezondheidstoestand van het dier is bepalend voor het tijdstip van het onderzoek. Dringende 
problemen worden gelijk onderzocht door een dierenarts.  
De duur van opname in quarantaine zal bepaald worden door de dierenarts. 
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Artikel 14 

1. Bij het afstaan van een dier wordt een afstandsverklaring ondertekend door diegene 
die afstand doet van het dier. 

2. Door het ondertekenen van de afstandsverklaring verliest diegene die afstand doet 
van het dier alle rechten op het dier. Het dier gaat over in het bezit van Stichting 
Hurmes Dierenthoes en heeft daarmee de volledige zeggenschap over het dier. 

3. Dieren opgenomen door Stichting Hurmes Dierenthoes worden onder geen beding 
meer teruggegeven aan de diegene die afstand heeft gedaan van het dier. 
 

 
Slotbepalingen  
 
Artikel 15 

1. In gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, 
beslist de voorzitter.  

2. Dit huishoudelijk reglement kan in een algemene vergadering met instemming van 
alle bestuursleden door het bestuur zelf worden gewijzigd. 

 


