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Beleidsplan van  
Stichting Steun de Zwerfhonden in Roemenië 

 
 

Handelsregister KvK-nummer: 09217714 

RSIN-nummer: 8220.43.282 

 

Doelstelling en werkzaamheden van SZR 

Het doel van onze stichting is het verbeteren van het dierenwelzijn in de provincie Cluj, 

Roemenië. Daarbij richten wij ons met name op het welzijn van honden en katten. Wij willen 

in dit kader lokale projecten financieel ondersteunen en wij werken hierbij samen met de 

stichting Nuca Animal Welfare, gevestigd in Cluj-Napoca. 

Om ons doel te verwezenlijken ondersteunen wij de volgende projecten / activiteiten van 

Nuca Animal Welfare: 

- Sterilisatie-/ microchipcampagne Cluj-Napoca en omgeving; 

- Sterilisatie-/ microchipcampagne Huedin; 

- Sterilisatie-/ microchipcampagne Beius; 

- Adoptieprogramma’s (lokaal); 

- Educatiecampagnes op scholen; 

- Voorlichtingscampagnes in het algemeen; 

- Medische zorg aan honden en katten in moeilijkheden / in nood; 

- Overige activiteiten die in de ruimste zin leiden tot verbetering van het dierenwelzijn. 

 

Fondswerving 

De bovengenoemde projecten willen wij met onze stichting financieel ondersteunen. 

Daarvoor vragen wij donaties en giften in het algemeen/van een breed publiek. Wij maken 

onze projecten bekend via sociale media en onze website en roepen mensen op om vaste 

donateur te worden of om bepaalde projecten financieel te steunen.  

 

Vermogen 

Ons vermogen staat op een bankrekening van ABN AMRO: NL 10ABNA0454638507. 

Donaties kunnen rechtstreeks op deze rekening gestort worden. Kosten voor de website, 

bankrekening, brochures, etc. worden via deze rekening betaald. Donaties voor projecten in 

Roemenië worden van deze rekening naar Nuca Animal Welfare overgemaakt onder 

vermelding van het betreffende project. Naast alle inkomsten en gemaakte kosten laten wij 

in het jaarverslag zien welke projecten wij financieel steunen.  
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Beloningsbeleid 

De bestuursleden of vrijwilligers ontvangen geen vergoeding of beloning voor hun 

werkzaamheden. Gemaakte kosten, zoals hierboven vermeld bij ‘vermogen’ kunnen in 

overleg gedeclareerd worden. Deze bedragen worden vermeld in het jaarverslag, net zoals 

alle donaties en giften voor de projecten in Roemenië.  

 

Nijmegen, 10 maart 2021 

 

Petra Muis,  Secretaris   

Monique Muis,  Penningsmeester 

Imara Welfing, Bestuurslid 

 

 


