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Inleiding
De stichting Dierenambulance Gooi en Vechtstreek (DAGV) is een onafhankelijke stichting
zonder winstoogmerk met een ANBI-status en is door het CBF erkend als goed doel. De
stichting is al sinds 1975 actief.
De stichting voert de volgende werkzaamheden uit:
•
•
•
•
•
•

Het vervoeren van zieke en gewonde dieren, evenals zwerfdieren;
Het vervoeren van dieren naar een dierenarts voor behandeling of operatie;
Het vervoeren van overleden dieren naar crematoria of begraafplaatsen.
Telefonische registratie van vermiste en gevonden huisdieren, onder andere in
samenwerking met Amivedi;
Het treffen van voorzieningen ten behoeve van vogels en andere in het wild levende
dieren, op verzoek en in samenwerking met gemeenten en
dierenwelzijnsorganisaties;
Het vervoeren van huisdieren in opdracht van particulieren naar dierenarts,
dierenpension, dierenasiel, crematoria en begraafplaatsen.

Dit doen wij met 2 betaalde krachten (1,5fte), ± 45 vrijwilligers en een vijfhoofdig bestuur.
Het werkgebied van de DAGV bestaat uit de volgende gemeenten:
• Hilversum
• Gooise Meren
• Huizen
• Wijdemeren
• Weesp
• Blaricum
• Laren
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1.

Missie/visie

Visie
DAGV wil een betrouwbare en professionele organisatie zijn die opkomt voor dieren in nood.
Dit doen wij door alle dieren in nood professioneel, dat wil zeggen met goed opgeleide en
ingewerkte medewerkers, te helpen en dat 24 uur per dag, 7 dagen per week. Daarnaast
geven wij voorlichting en werken we preventief aan dierenwelzijn. Daarnaast zorgen wij dat
de gemeenten in ons werkgebied betrokken zijn bij dierenwelzijn.
Missie
DAGV is een ANBI-instelling zonder winstoogmerk op het gebied van dierenwelzijn. De DAGV
biedt noodhulp, EHBO en vervoer voor zieke of gewonde dieren, helpt bij het opvangen en
terugbrengen van weggelopen of vermiste dieren en verleent diensten bij de afvoer van
overleden dieren.
Wij rijden voor dieren!

1.2

Doelstelling

De DA heeft drie hoofddoelstellingen:
•
•
•

1.3
•

•

Het bevorderen van dierenwelzijn door 24/7 meldkamer en ambulances bemand te
hebben en dieren in nood zo spoedig mogelijk te vervoeren;
Een stabiele financiële organisatie;
Samenwerking met ketenpartners en zorgen dat de asielfunctie terugkomt in onze
regio.

Strategie
DAGV bevordert dierenwelzijn door dieren in nood zo snel en adequaat mogelijk te
helpen. Onze ambulancechauffeurs hebben een gedegen opleiding genoten en zijn in
staat om EHBO toe te passen. Daarnaast worden eigenaren van dieren bijgestaan
wanneer er sprake is van ongeval of letsel of zelfs van overlijden. Wanneer
huisdiereigenaren niet over vervoer voor hun huisdier beschikken, kunnen wij tegen
betaling het vervoer verzorgen.
Het voeren van een gedegen vrijwilligersbeleid om de mensen aan ons te binden. We
leveren een bijdrage aan onze maatschappij door mensen een nuttige invulling van
hun vrije tijd te geven en te laten re-integreren. We zetten mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt in in onze organisatie onder begeleiding van ervaren krachten.
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•
•

Herijking financieel beheer/beleid: naar een gezonde financiële basis en het invoeren
van een fondsenwervingsstrategie voor de korte, midden en lange termijn.
Samenwerking en afstemming met ketenpartners in de keten van dierenwelzijn.
Samen met dierenasiel Crailo onderzoeken of en hoe we tot een gewenste
samenwerking kunnen komen, waarbij er sprake moet zijn van een sterk synergetisch
effect.
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2.

Huidige situatie

DAGV heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in het professionaliseren van de organisatie. De
opleidingen voor zowel meldkamer medewerkers als chauffeurs zijn grondig herzien.
Daarnaast zijn er procesbeschrijvingen gemaakt zodat de organisatie minder kwetsbaar is
als er een betaalde kracht mocht wegvallen. Voorts zijn wij overgegaan naar nieuwe ICT en
een nieuw rittenadministratie systeem.
Eind 2020 hebben wij na een onderhandelingsperiode van drie jaar overeenstemming bereikt
over de financiering van DAGV met de gemeenten binnen ons werkgebied. Van de
verschillende financieringsvormen (subsidie, ritprijzen) zijn de gemeenten overgegaan naar
een financieringsstructuur de neerkomt op een bedrag per inwoner. Deze overeenkomst
heeft een looptijd tot eind 2024. Enerzijds geeft dit in ieder geval houvast in de zin dat we
weten wat er vanuit de gemeenten aan gelden binnenkomt. Anderzijds weten we daarmee
ook dat we van een exploitatietekort van ± € 100.000,= gaan naar een tekort van
± € 75.000,=. Dit betekent dat er door middel van fondsenwerving een grote stap gezet
moet worden om ons voortbestaan op langere termijn te garanderen.

2.1
•
•
•
•

Activiteiten van de organisatie
Vanaf 2021 is er een nieuw beleid ten aanzien van Fondsenwerving vastgesteld. Dit
heeft geresulteerd in een actieplan voor de korte, middellange en lange termijn waar
in juni 2021 mee begonnen is.
Het doorvoeren van bezuinigingen daar waar mogelijk. Dit heeft geresulteerd in het
niet opvullen van de vacature facilitair medewerker. De werkzaamheden worden
overgenomen door vrijwilligers en de twee betaalde krachten.
Het lobbyen bij gemeenten en politieke partijen om de asielfunctie (dierenasiel Crailo)
terug te krijgen in de regio en op de politieke agenda te krijgen.
De besturen van DAGV en Crailo samenbrengen om tot een actieplan voor een
gezamenlijke toekomst te komen.
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3.

Toekomst

In het vorige plan is een swot-analyse opgenomen waarin de grootste issues waren – en nog
steeds zijn – financiële middelen en bemensing van meldkamer en ambulances. Daarop heeft
het bestuur destijds besloten samenwerking met andere partijen te onderzoeken. Dit heeft
geleid tot verkennende gesprekken met dierenasiel Crailo.
Inmiddels is door beide besturen de intentie uitgesproken om de samenwerking verder
gestalte te willen geven, waarbij de vorm nog niet vaststaat maar wel dat we in ieder geval
willen gaan “samenwonen” op het terrein van Crailo.
Daartoe moet de asielfunctie terug naar de regio. Op dit moment hebben de gemeenten in
ons werkgebied een overeenkomst met Dierenbescherming Centrum Amersfoort. De intentie
van de gemeenten is om terug te gaan naar Crailo als de gebouwen aan de huidige eisen en
wetgeving voldoet. Hiertoe zal nieuwbouw gerealiseerd moeten worden.
Voor DAGV heeft dit als voordeel dat wij vanuit onze regio niet meer naar Amersfoort hoeven
te rijden voor gevonden huisdieren hetgeen ons mankracht en brandstofkosten bespaart.
Daarnaast verwachten wij een synergetisch effect door (mogelijk) samenvoeging van
bemensing.

3.1

Risico

Voor de mogelijke samenwerking met dierenasiel Crailo ligt een risico bij de gemeenten die
zullen moeten bijdragen aan de totstandkoming van de nieuwbouw. Aangezien er in 2022
gemeenteraadverkiezingen zijn, kan dit een afbreukrisico zijn.
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4.

Organisatie

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek is een stichting met een ANBI-status en is een door
het CBF erkend goed doel. Daarnaast zijn hebben wij het certificaat Dierkeur. DAGV is lid van
de Federatie Dierenambulances Nederland.

4.1

Bestuur

DAGV heeft een onafhankelijk en onbezoldigd bestuur. Wij volgen de Code Goed Bestuur van
het SBF en de Code Wijfels.
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Fondsenwerving:
Kwaliteit:

4.2

Sandra Verbeek
Niels van de Westelaken
Marcella van Leusden
Nisha Brouns
Vacature

Werknemers

Er zijn twee betaalde krachten (1,5 fte) werkzaam bij DAGV en ± 45 vrijwilligers.
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5.

Financiën

Onze inkomsten komen van gemeenten, donateurs, eenmalige giften en nalatenschappen en
legaten.
Door een jaarlijks exploitatietekort de afgelopen jaren is ons eigen vermogen verder
afgenomen. Dat wij desondanks nog financieel gezond zijn komt door een aantal grotere
erfenissen de afgelopen jaren. Wij richten ons de komende jaren op structureel hogere
inkomsten door middel van professionele fondsenwerving.
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