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1. Omschrijving Dierentehuis Vijfheerenlanden 
De stichting Dierentehuis Leerdam is opgericht op 12 juli 1994. Het doel was te komen tot de 
bouw van een nieuw regionaal zwerfdierenasiel. Deze opvang werd vanaf 1946 uitgevoerd in het 
asiel van de Dierenbescherming, afdeling Leerdam, Vianen en Culemborg aan de Lingedijk te 
Leerdam. Het Lingedijkasiel voldeed niet meer aan de wettelijke eisen en kon, na te zijn 
afgekeurd, nog slechts tijdelijk functioneren onder een gemeentelijke gedoogvergunning. Op 1 
oktober 1999 opende het nieuwe asiel haar deuren. Het gebouw aan de Koenderseweg is volledig 
eigendom van de stichting en is niet hypothecair bezwaard. De grond is eigendom van de 
gemeente. De stichting heeft het Recht van Opstal. In de grondhuurovereenkomst garandeert de 
gemeente het dierentehuis “het rustig en vreedzaam bezit” tot het uitoefenen van de asielfunctie.  
In 2019 is de voormalige gemeente Leerdam door fusie opgegaan in gemeente Vijfheerenlanden. 
De naam van het dierentehuis is toen ook gewijzigd naar Dierentehuis Vijfheerenlanden, 
Culemborg en omstreken. Als werknaam wordt “Dierentehuis Vijfheerenlanden” gebruikt. 

 

Dierentehuis Vijfheerenlanden is dus een stichting die huis- en zwerfdieren opvangt op non-
profit basis. Alle dieren die om welke reden dan ook geen tehuis meer hebben, kunnen terecht 
bij het dierentehuis. Dit kan gaan om zwerfdieren, weggelopen of verdwaalde dieren. Deze 
dieren komen terecht bij het dierentehuis via politie, dierenambulance of het publiek. Ook 
kunnen dieren die afgestaan worden terecht bij Dierentehuis Vijfheerenlanden. Het dierentehuis 
vangt honden, katten en kleine knaagdieren op. 

 
Het dierentehuis heeft ook een pension, waar een hond of kat tijdelijk kan worden opgevangen. 

 

 

1.1. Identiteit Dierentehuis Vijfheerenlanden 
De identiteit van een organisatie of stichting kan verwoord worden in de missie, visie en 
doelstellingen. Zo krijgt een organisatie of stichting een gezicht en kunnen bezoekers en 
medewerkers zich herkennen in de stichting. 

 

1.1.1. Missie 
Dierentehuis Vijfheerenlanden heeft als missie: “ Het opvangen van (zwerf)huisdieren, de beste zorg 

bieden aan de dieren en voorlichting geven over het welzijn van dieren, om zo dierenwelzijn in de 

omgeving te verbeteren.” 

 
Dierentehuis Vijfheerenlanden is het eerste aanspreekpunt als het gaat om de opvang van 
(zwerf)dieren in Leerdam, Vianen, Culemborg, Lexmond, Everdingen, Leerbroek, Haaften, 
Kedichem, Oosterwijk, Schoonrewoerd, Nieuwland, Hei en Boeicop, Zijderveld en Hagestein. 

 

1.1.2. Visie 
De visie van Dierentehuis Vijfheerenlanden: “Een omgeving creëren waarin ieder dier een goed leven 

heeft.” 

 

Dierentehuis Vijfheerenlanden wil deze visie realiseren door middel van verschillende punten: 

 Opvang en herplaatsing voor honden, katten en kleine knaagdieren 
In het dierentehuis worden zoveel mogelijk huisdieren opgevangen en na eventuele 
neutralisatie en resocialisatie wordt gestreefd naar herplaatsing van deze dieren; 

 Educatie 
Middels promotie en voorlichting zal er bewustwording van het belang van dierenwelzijn 
worden gecreëerd; 

 Preventie 
Door preventie wordt dierenleed zoveel mogelijk voorkomen en verholpen. 
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1.1.3. Doelstellingen 
Doelstellingen zijn tastbare resultaten die het Dierentehuis Vijfheerenlanden nastreeft om de 
missie en de visie van de stichting te verwezenlijken. 

 

  De doelstellingen van Dierentehuis Vijfheerenlanden zijn: 

 Het opkomen voor de rechten van het dier; 

 De strijd tegen mishandeling en verwaarlozing van dieren; 

 Voor Euthanasie kiezen als laatste middel; 

 Zwerfdieren en verwaarloosde dieren opvangen; 

 Dieren socialiseren en neutraliseren; 

 Dieren een goed nieuw thuis bezorgen; 

 Tips en advies geven over de dieren; 

 Alle dieren te neutraliseren om voortplanting te voorkomen. 
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2. Opvang en herplaatsing 
De belangrijkste taak van Dierentehuis Vijfheerenlanden is het opvangen en herplaatsen van 
huisdieren. Dieren krijgen de benodigde zorg, worden geresocialiseerd om vervolgens herplaatst 
te worden in een goed nieuw huis. 

 

2.1. Opvang 
De opvang is uitsluitend bedoeld voor honden, katten en kleine knaagdieren. Het streven is om 
voor de dieren een zo goed mogelijk thuis te vinden of om wilde zwerfkatten te neutraliseren en 
terug te plaatsen. 

 

Dierentehuis Vijfheerenlanden beschikt over een quarantaine voor honden en katten, waar een 
zwerfhond- of kat terecht komt wanneer deze binnen wordt gebracht. De quarantaine is bedoeld 
om 
ziekteverspreiding te voorkomen en om, in het geval van een gevonden dier, de eigenaar van een 
dier de kans te geven om zijn dier terug te vinden. De zwerfdieren worden hier twee weken in 
bewaring gehouden (Burgerlijk Wetboek 5:8, lid 3). Alle dieren die binnenkomen, zullen gechipt en 
gevaccineerd worden. Tevens zullen de katten gesteriliseerd of gecastreerd worden. Ook zullen 
de dieren onderzocht worden door een dierenarts en worden ontwormd en ontvlood. 

 
De accommodatie en de behandeling van de dieren is in overeenstemming met de wettelijke 
normen. Er is ‘verrijking’ voor zowel de honden als de katten. De honden worden iedere dag 
uitgelaten en worden daarbij goed nagekeken door een vrijwilliger of medewerker die voldoende 
verstand van verzorging heeft om afwijkingen in de huid en in het gedrag te kunnen rapporteren. 

 
Medewerkers en vrijwilligers die zich bezighouden met de verzorging en/of de socialisatie van de 
dieren zijn goed opgeleid voor het werk en weten voldoende van de doelstellingen, het beleid en 
de werkwijze binnen het asiel om te begrijpen in welk verband hun werkzaamheden passen. Er 
is een duidelijke taakverdeling, die ook voor alle betrokkenen duidelijk is vastgelegd en met hen 
is besproken. Dit betreft zowel medewerkers als vrijwilligers. 

 
 

2.2. Herplaatsing 
Herplaatsing van zwerfdieren vindt plaats na de twee verplichte quarantaineweken. Het dier komt 
officieel terecht in het asiel en kan geadopteerd worden. Voor dieren met verschillende leeftijden, 
uiterlijkheden en gedrag wordt een bijpassend thuis gezocht. Plaatsing kan ook geschieden vanuit 
een aangesloten opvanggezin, dit is vooral het geval bij kittens. 

 
Het asiel is in een zodanige staat van onderhoud dat het veilig is voor de dieren en 
vertrouwen inboezemt bij de bezoeker. De faciliteiten passen bij het werk dat in het asiel 
wordt gedaan. 

 
De medewerkers en vrijwilligers zijn behulpzaam tegenover elkaar en de bezoekers en goed op 
de hoogte van de asiel- en gedragsregels. Degenen (medewerkers en vrijwilligers) die mensen 
helpen met het uitzoeken en adopteren van dieren zijn goed op de hoogte van de situatie en de 
persoonlijke gegevens van de dieren. Er wordt gekeken naar de situatie van een nieuwe eigenaar, 
de thuissituatie, hoeveel een persoon werkt etc. om zo een goede match te vinden voor een dier. 

 

Er is duidelijk onderscheid tussen de adoptiekamers van waaruit alle dieren direct geadopteerd 
kunnen worden, de quarantainekamers en de ziekenboeg. In de ziekenboeg bevinden zich 
honden en katten die eerst in medisch opzicht moeten verbeteren, voordat ze geadopteerd 
kunnen worden. 

 

Dieren die geplaatst worden vanuit of via het asiel zijn gevaccineerd, gechipt, ontwormd en voor 
zover mogelijk gesteriliseerd of gecastreerd. Wanneer een kitten vanwege de leeftijd nog niet 
gesteriliseerd of gecastreerd kan worden, krijgt de nieuwe eigenaar een brief waarmee ze het dier 
gratis kunnen laten neutraliseren bij één van de aangesloten dierenklinieken. Ook krijgt de nieuwe 
eigenaar voorlichting over het dier, zijn karakter en informatie over de verzorging van het dier.  
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Dierentehuis Vijfheerenlanden werkt  met het programma Meet your Match. Hierbij worden 
toekomstige eigenaren gekoppeld aan een dier door middel van uitgebreide vragenlijst. De 
vragenlijst bestaat uit vragen over het karakter van de persoon en wat men zoekt in een dier. 
Vervolgens wordt er gekeken naar welk dier hierbij past. Er wordt dus gekeken naar de behoeften 
van het dier en welke eigenaar hier het beste bij past. Er zal dus niet gekeken worden naar het 
uiterlijk van het dier. Vervolgens zullen de nieuwe eigenaren voorlichtingen krijgen over de wensen 
en behoeften van het dier en hoe zij het beste hiermee om kunnen gaan. 
 
 

2.3. Dierenambulance 
De Dierenambulance is een speciaal ingerichte bus die gewonde dieren kan transporteren 
maar daarnaast ook gebruikt kan worden voor andere activiteiten. 

 

De Dierenambulance kan 24 uur per dag dieren brengen naar Dierentehuis Vijfheerenlanden. De 
medewerkers van de Dierenambulance zijn in bezit van een sleutel van het dierentehuis en 
kunnen zo ook ’s nachts terecht, bij de hiervoor bestemde hokken, van het dierentehuis. De 
medewerkers van de Dierenambulance plaatsen het dier in deze speciale hokken. De 
Dierenambulance is een aparte stichting en valt dus niet onder het dierentehuis, maar werkt wel 
samen met Dierentehuis Vijfheerenlanden. 
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3. Educatie 
Promotie en het geven van voorlichting zorgen voor bewustwording van het belang van 
dierenwelzijn. Dierentehuis Vijfheerenlanden wil het dierenwelzijn bevorderen en het verschaffen 
van informatie hierover kan ervoor zorgen dat mensen bewuster met dieren omgaan. 

 

3.1. Algemeen 
Dierentehuis Vijfheerenlanden geeft standaard voorlichting en informatie over dieren aan mensen 
die een dier komen adopteren. Verder beschikt dierentehuis over een website en een 
facebookpagina. Ook verschijnt er meerdere malen per jaar een informatieblad van het 
dierentehuis, de Beestenbode en wordt er gebruik gemaakt van de lokale krant. Deze middelen 
worden gebruikt om het dierentehuis en de dieren te promoten, maar ook om voorlichting te 
geven over dierenwelzijn. 

 

3.2. Promotie 
Er is ruimte in de lokale krant voor de promotie van het dierentehuis. Er worden dieren geplaatst 
die een thuis zoeken, maar ook oproepen gedaan voor vrijwilligers. De Beestenbode wordt 
gebruikt om leuke zaken, als verhalen van een geadopteerd dier, te beschrijven, maar ook om 
voorlichting te geven over dierenwelzijn. Ook bestuurszaken worden beschreven in de 
Beestenbode. De facebookpagina wordt voornamelijk gebruikt om de ter adoptie staande dieren 
te promoten. Zo komen de dieren onder de aandacht en is de kans groter dat ze sneller een thuis 
vinden. Tenslotte wordt er gebruik gemaakt van een website. Hierop is te vinden hoe het 
dierentehuis te werk gaat, welke dieren er geadopteerd kunnen worden en opvangoverzichten. 

 

Eén maal per jaar wordt er een open dag georganiseerd om het dierentehuis onder de aandacht 
te brengen bij mensen uit de omgeving. Het dierentehuis kan bezocht worden en dieren kunnen 
bekeken worden. De dieren kunnen niet aangeraakt worden, in verband met de stress die dit kan 
opleveren voor de dieren. Voor kinderen is er een informatieve speurtocht en krijgen een blad van 
kids for animals. Ook kunnen mensen het dierentehuis steunen door een gift te doen, een dier te 
adopteren of door vrijwilliger of donateur te worden. 

 

3.3. Voorlichting 
Dierentehuis Vijfheerenlanden geeft iedere bezoeker voorlichting. Er wordt uitgelegd wat de 
noodzaak is van neutralisatie en hoe een dier verzorgd dient te worden. Ook wordt er voorlichting 
gegeven aan omwonenden bij vangacties van zwerfkatten, hier is erg belangrijk om het nut van 
neutralisatie onder de aandacht te brengen. 
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4. Preventie 
Door preventie wordt dierenleed zoveel mogelijk voorkomen en verholpen. 

 

4.1. Preventie 
Dierentehuis Vijfheerenlanden vindt dat preventie veel leed kan voorkomen. Het dierentehuis 
houdt vangacties van wilde zwerfkatten. De katten zorgen voor overlast en zijn niet gecastreerd of 
gesteriliseerd en dit zorgt voor een groei van de wilde zwerfkatten. De vangacties worden 
uitgevoerd volgens het TNR-principe, Trap, Neutralize, Return. De katten worden gevangen door 
middel van vangkooien, vervolgens gecastreerd en gesteriliseerd en teruggezet. Vaak wordt er 
met omwonenden afgesproken om de katten in de gaten te houden, zo kan er op tijd ingegrepen 
worden bij eventuele problemen. 
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5. Organisatiestructuur 
Dierentehuis Vijfheerenlanden bestaat uit een bestuur en vaste medewerkers, waarvan één 

fulltimer. 

Het bestuur bestaat uit: minimaal 3 tot maximaal 5 leden. Statutair kunnen 2 functies door dezelfde 
persoon vervuld worden: bv Voorzitter/Penningmeester of Secretaris/Penningmeester. 

 Voorzitter 
Verantwoordelijk voor het beleid, algemene zaken en contact met gemeenten. 

 Penningmeester 
Verantwoordelijk voor alle financiële zaken, waaronder de jaarbegroting. 

 Secretaris 
Verantwoordelijk voor verslaglegging bestuursvergadering en andere tekstuele zaken. 

 Bestuurslid:  
Ondersteuning van de overige 
bestuursleden. 

 Bestuurslid:  
Ondersteuning van de overige 
bestuursleden. 

 

 

De dagelijkse leiding ligt bij de asielbeheerder. Zij wordt ondersteund door een assistent- 
beheerder. Tevens zijn er ook enkele dierenverzorgers in dienst. Zij ondersteunen de 
beheerder en begeleiden de vrijwilligers. Het dierentehuis heeft een grote groep vrijwilligers 
die zich inzet voor het asiel. 

 
 

Het bestuur vergadert indien het nodig is, doch minstens twee keer per jaar i.v.m. het vaststellen 
van de financiële jaarstukken. Via de mail en telefonisch houden de bestuursleden elkaar van de 
ontwikkelingen op de hoogte. Er zal regelmatig overleg plaatsvinden over de te volgen strategie 
en afstemming plaatsvinden over wie welke acties oppakt en uit gaat voeren. 
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6. Financiering 
Hieronder is een overzicht te vinden van de manier waarop Dierentehuis Vijfheerenlanden gelden 
werft en deze beheert. Ook is er een overzicht van de baten en lasten. 

 

6.1. Werving van gelden 
Dierentehuis Vijfheerenlanden werft gelden uit contracten met gemeenten. Ook werft het 
dierentehuis gelden uit de gemeenschap, middels donaties van particulieren en bedrijven. Het 
dierentehuis heeft ook een klein pension, waaruit inkomsten binnenkomen. Verder komen er 
gelden binnen wanneer er een dier geadopteerd wordt of afgestaan, zogenaamde adoptiekosten 
en afstandskosten. Dierentehuis Vijfheerenlanden biedt ondersteuning aan haar vrijwilligers bij 
het vinden van overige financiering, te denken valt aan het opzetten van een actie, zoals een 
open dag, en het benaderen van donateurs. 

 
Hierbij gelden de volgende beleidsuitgangspunten: 
- Dierentehuis Vijfheerenlanden is volledig transparant. Elke uitgave kan worden verantwoord; 
- Er worden niet meer acties gestart dan het team en de vrijwilligers van Dierentehuis    
  Vijfheerenlanden aankunnen. 

 

6.2. Besteding van gelden 
Aanwezige fondsen en overige financieringsbronnen worden conform de statutaire doelstelling 
besteed aan de uitvoering van de taken van het dierentehuis, te denken aan de opvang, 
verzorging en herplaatsing van dieren en het onderhoud van het onderkomen van de dieren. Het 
bestuur van Dierentehuis Vijfheerenlanden evalueert de uitgaven. Belangrijk aandachtspunt 
daarbij is de relatie met de gemeenten en donateurs. 

 

6.3. Vermogen van Dierentehuis Vijfheerenlanden 
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 

 resultaten uit exploitatie 

 subsidies en donaties 

 schenkingen, erfstellingen en legaten 

 alle andere verkrijgingen en baten 

 

Verkregen fondsen worden ter beschikking gesteld voor het opvangen, verzorgen en herplaatsen 
van (zwerf)dieren en het onderhoud van het gebouw. 

 

Na afloop van een boekjaar maakt de penningmeester de jaarstukken op (incl. balans en staat 
van baten en lasten), waarmee rekening en verantwoordelijkheid wordt afgelegd bij het bestuur. 

 
In de jaarstukken is ook een toelichting te vinden met uitleg omtrent alle kosten en baten van het 
desbetreffende jaar. 

 

6.4. Beheer van het vermogen 
 Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed. 
 De indirecte kosten worden zo laag mogelijk gehouden. Deze kosten hebben betrekking 

op uitgaven als bankadministratie- en overboekingskosten, inschrijving kamer van 
koophandel en overige onkostendeclaraties. 

 Zoals eerder benoemd, ontvangen bestuurders geen beloning voor hun 
werkzaamheden, noch een (bovenmatige) onkostenvergoeding. 

 Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij 
betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord 
in het boekjaar waarin zij door de stichting worden ontvangen. 

 

 
 
 



 11 

 
 
Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen 
vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en 
begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder mag 
daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. Om 
de onafhankelijkheid van de stichting te waarborgen bestaat het bestuur uit minimaal vijf personen 
met gelijkheid van stemmen. 

 

6.5. Omschrijving van de uitvoering van het beleid en toezicht 
1. Jaarbegroting Dierentehuis Vijfheerenlanden: 
Jaarlijks wordt de begroting van het dierentehuis opgesteld en door het bestuur goedgekeurd. 
2. Financiële verantwoording Dierentehuis Vijfheerenlanden. 
Na afloop van een (afgesloten) boekjaar worden binnen zes maanden door de penningmeester van 
Dierentehuis Vijfheerenlanden de jaarstukken opgemaakt, waarmee verantwoording wordt afgelegd 
bij het bestuur (interne verantwoording). Onderdeel van de jaarstukken vormen balans, staat van 
baten en lasten, welke uiteindelijk uitmonden in het jaarverslag (externe verantwoording). 
3. Penningmeester Dierentehuis Vijfheerenlanden informeert de voorzitter vooraf over 
voorgenomen geld transfer. 
4. De penningmeester zorgt voor het feitelijk overmaken van geld van Dierentehuis 
Vijfheerenlanden naar leveranciers van geleverde diensten/producten, zoals de dierenarts, die 
bijdragen aan de doelstelling van de stichting. 
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7. Overzicht gegevens stichting 
 

Dierentehuis Vijfheerenlanden, Culemborg en omstreken is een stichting en is ingeschreven onder 

KvK-nummer: 41121499. 

Het adres van het dieren tehuis is: Koenderseweg 14, 4142 LC te Leerdam. 

dierentehuis.vhl@gmail.com 

www.dierentehuisleerdam.nl 

0345-650016 

BTW-nummer NL: 8034.62.098.B01 

UBN-code: 2641533 

IBAN ING: NL52INGB0006990 844 

IBAN ABN AMRO: NL50ABNA04325195 
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