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SAD
STICHTING ANTI DIERENLEED

1. DOELSTELLING
De werkzaamheden worden uitgevoerd om de doelstelling
beschreven in artikel 2 van de Stichtingsacte te verwerkelijken.
Artikel 2.
De Stichting heeft ten doel:
a. Het lenigen van dierenleed
b. Het verrichten van alle voorkomende handelingen, die met
het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Het voornoemde doel wordt op Macro, Meso en Micro niveau
worden benaderd. De ondersteuning kan in materieel en of
immateriele rm gestalte
a.

Macro niveau
Bij de benadering op macro niveau kan gedacht worden aan
invloed via de politiek, de media, educatie en wetenschappelijk
onderzoek.
Het doel is daarbij gericht op invloed op de politieke-, sociale-,
culturele- en religieuze denkbeelden cq mindsets.

b.

Meso niveau
Op dit niveau kunnen organisaties, die werken aan een
structurele verbetering van het welzijn van dieren, worden
ondersteund.
Te denken valt aan dienstverlening aan dieren die door
instanties als asiel organisaties, dierenartsen, particulier
georganiseerde initiatieven, etc. en ook aan verenigingen en
stichtingen die een vergelijkbare doelstelling als SAD hebben
en die dat vanuit hun specifieke deskundigheid aanpakken.
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Naast die bijzondere competenties is altijd de no-profit
benadering en een kwalitatief gehalte een voorwaarde.
c.

Micro niveau
Directe hulp aan dieren of aan instellingen die deze directe
hulp verschaffen.
Bijvoorbeeld het zowel incidenteel ls continu ter beschikking
stellen van gelden, goederen en onroerende goederen ten
behoeve van het lenigen van acute nood van dieren.

De verdeling van de bestedingen over de verschillende niveaus,
wordt tijdens de jaarvergadering vastgesteld.
Van de aangegane verplichtingen mag slechts bij malversatie of bij
ernstige veranderde omstandigheden, worden afgeweken.
De effecten van de bestedingen moeten ieder jaar worden
geëvalueerd en dienen te worden vastgelegd in het jaarverslag.
Aan de hand van dit verslag kan een oordeel worden gevormd over,
voornoemde, reden om e stichting te ontheffen van aangegane
verplichtingen. Dit oordeel wordt door het bestuur geveld.
Voor de tot standkoning van dit oordeel kan extern advies
ingewonnen worden, wanneer een van de drie bestuursleden dit
nodig acht.
De interne werkzaamheden van het bestuur worden verdeeld over
de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Beslissingen
worden in overleg genomen.

2.

Manier van het verwerven van middelen

In artikel 2.2 wordt verder vermeld:
2.
Het vermogen vn de stichting zal worden gevormd door:
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere wettig verkregen baten;
- opbrengsten van georganiseerde activiteiten.
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In geval van schenkingen, donaties, erfstellingen en andere
gevallen van het verkrijgen van vermogen, kunnen de geschonken
middelen door de schenker bestemd worden voor voor het
opbouwen van van vermogen en middelen van waaruit het
rendement besteed dient te worden voor de verwezenlijking van de
doelstelling van de stichting.
Tevens kan de schenker bepalingen laten opnemen met betrekking
op het niveau van invloed en of de wijze waaraan de geschonken
middelen moet worden besteed.
3.

Beheer van het vermogen, middelen en diensten

Het vermogen, geschonken middelen en diensten word door de
bestuursleden beheerd.
Het beheersplan voor het aanwenden van alle middelen waarover
de stichting beschikt, staat ten dienste van het beleidsplan van de
stichting. Aan de hand van dit beleidsplan worden de bestedingen
en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden bepaald.
a.

De doelen op macro niveau worden vastgesteld voor een
periode van minimaal 3 en maximaal 7 jaar.

b.

De doelen op Meso niveau worden per jaar vastgesteld

c.

De doelen op micro niveau worden ad hoc vastgesteld.
Binnen het vastgestelde budget en voorhande zijnde middelen
en of diensten kan, een door het bestuur gemandateerde,
volledig zelfstandig worden bepaald en worden aangewend.

De bestedingsverhouding tussen de verschillende niveau’s worden
eens per drie jaar vastgesteld. Dit met in achtneming van de reeds
aangegane verplichtingen.
Onroerende zaken en geschonken ondernemingen dienen door de
stichting worden beheerd. Het rendement, na reserveringen, moet
worden aan gewend voor het lenigen van dierenleed, zoals in dit
stuk is beschreven.
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Indien het stichtingsbestuur besluit, verkregen gelden, roerende
goederen, onroerende goederen, ondernemingen en toe gezegd
diensten door een derde te laten beheren en of exploiteren, dient
zij een daarvoor een directeur aan te stellen.
Het overzicht van de bestedingen moet, volgens de door de
overheid gestelde regels, bekend gemaakt.
Het financiële jaaroverzicht wordt door een e worden xterne
accountant opgemaakt.

