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Ten geleide
Stichting Mens Dier Nood is een kleinere charitatieve instelling, zonder personeel en kantoor,
het onbezoldigde vrijwilligersbestand bestaat uit 10 personen, waaronder de vijf bestuursleden.
Om die reden draagt dit beleidsplan een pragmatisch karakter, in de zin van een meerjarig actieplan.

Missie
Stichting Mens Dier Nood helpt Tilburgers die de kosten voor de medische behandeling van hun
zieke huisdier écht niet kunnen betalen. De stichting zorgt ervoor dat een ziek of gewond dier
door de dierenarts geholpen kan worden en bij zijn baas kan blijven. Dit voorkomt dat een geliefd
dier op straat wordt gezet, in het asiel belandt of nog erger … moet inslapen. En zo blijft de
Tilburgse eigenaar verdriet bespaard.

Visie
Het belang van huisdieren voor welzijn en gezondheid van mensen is algemeen bekend en is
ook wetenschappelijk aangetoond. Huisdieren bieden vrolijkheid, troost, kameraadschap en
halen mensen uit hun sociale isolement. Een huisdier is - zeker voor iemand die eenzaam, ziek of
beperkt is - van onschatbare waarde voor het welzijn en de gezondheid. Het houden van dieren
zorgt er ook voor dat de maatschappelijke kosten voor welzijn en gezondheid lager worden. Een
aantal inwoners van Tilburg leeft op of onder de armoedegrens en is niet in staat de noodzakelijke
kosten voor diergeneeskundig onderzoek en -behandeling van hun dierbare huisdier te betalen.
Juist deze groep wil de stichting bijstaan, door tegemoet te komen in medische dierenartskosten.

Strategie
Inzet om meer arme mensen in Tilburg en hun geliefde huisdier te helpen, daartoe toereikende
middelen te werven met voldoende gekwalificeerde vrijwilligers/bestuursleden om het beoogde
beleid gestalde te geven.

Context
De gemeente Tilburg telt ultimo 2020 totaal 108.900 huishoudens, waarvan 9,5% leven op of onder
de armoedegrens. Een op de vijf van die minima-huishoudens heeft een hond, een kwart heeft
een of meer katten (andere kleine huisdieren zijn buiten beschouwing gelaten). Aldus hebben zo’n
vierduizend minima-huishoudens in Tilburg een hond of kat(ten). Minima geven een hoger cijfer aan
de band met hun huisdier dan burgers boven de armoedegrens. De minima geven vaker aan dat zij
niet de juiste verzorging konden bieden aan hun huisdier, in de meeste gevallen wegens een gebrek
aan financiële middelen.
De gemiddelde kosten voor voeding en verzorging bedragen ca. €45 per maand voor een hond
(afhankelijk van de grootte) en ca. € 35 per maand voor een kat. De aanschafkosten en de kosten
dierenarts zijn niet meegerekend. Vooral de diergeneeskundige kosten kunnen bij een ziek of gewond
huisdier flink oplopen: van enkele tientjes voor geneesmiddelen tot rond de tweeduizend euro voor
complexe ingrepen! Begrijpelijk dat een aantal huishoudens dit soort bedragen niet kan opbrengen,
met het risico dat het dier moet wordt afgestaan of geëuthanaseerd.
Geraadpleegde bronnen: Tilburg in Cijfers 2020, CBS 2018/2020, Feiten en Cijfers Dierenwelzijn 2015 HAS Den Bosch ism Faculteit
Diergeneeskunde, Utrecht, ‘Zorg voor dierenwelzijn komt ten goede aan de burger’ 2012 HAS Hogeschool Den Bosch, Archief sMDN.
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Impact
De clientèle van stichting Mens Dier Nood bestaat voor het merendeel uit de extra kwetsbaren
onder de minima-huishoudens. Alleenstaanden al dan niet met een beperking, eenzame
ouderen, chronisch zieken, probleemgezinnen, enz. die veelal een vorm van maatschappelijke
ondersteuning krijgen. Onder hen ook de cliënten van De Voedselbank, Quiet, Fenix en verdere
Tilburgse hulpinstellingen in het sociaal domein.
Uit deze doelgroepen ontvangt de stichting de meeste hulpaanvragen, daarnaast helpen we ook
de mensen die om andere reden (tijdelijk) in armoede leven.

Corona-effect
De coronacrisis heeft geleid tot meer huishoudens die minder inkomsten hebben en in socialeisolatie en eenzaamheid leven. Om hieraan ‘te ontsnappen’ zijn gezelschapsdieren populairder
dan ooit. Met name de honden bieden het baasje de kans op extra lichaamsbeweging in de
buitenlucht. Helaas worden deze dieren vaak aangeschaft via webshops (bv MarktPlaats) vanwege
de directe levering en lage aanschafprijs.
Vooral aantrekkelijk voor minima, maar let wel, deze veelal illegaal gefokte dieren hebben vaak
aangeboren afwijkingen, die vroeger of later tot hoge medische kosten leiden.
Concluderend, een groeiend aantal huisdieren en een groeiend aantal minima, zal leiden tot meer
aanvragen bij onze stichting.

Modus operandi
Voor het realiseren van de visie en missie van de stichting zijn van belang:
• Optimale bekendheid en zichtbaarheid van de stichting en haar hulpactiviteiten voor mens en dier
• Voldoende financiële middelen, zowel het courante saldo als de continuïteit reserve
• Actief team van vrijwilligers en bestuursleden ter uitvoering van het voorgenomen beleid

Te bereiken (én activeren) doelgroepen
1.	Kerndoelgroep: Minima met huisdier(en) en een diergeneeskundige noodhulpvraag
	Algemene doelgroep: de samenleving, met name huisdierbezitters
2.	Samenwerkingspartners Veterinair: dierenartsen, dierenklinieken, dierenziekenhuizen
	Intermediairs Dierenwelzijn: dierenopvang, dierenbescherming, dierenhulporganisaties,
kennels, dierenwinkels
3.	Samenwerkingspartners Maatschappelijk & Zorg: gemeente Tilburg (PvE
Bestaanszekerheid), maatschappelijke organisaties, voedselbanken, zorgverleners
Intermediairs Bewindvoerders, Deurwaarders
4.	Financiële en ‘in natura’ support: subsidieverleners (o.m. gemeente), charitatieve fondsen,
donateurs, schenkingen, legaten, crowdfunding, sponsoring (ook in natura en/of diensten)
5.
Potentiële vrijwilligers en bestuursleden (werving)

Stichting Mens Dier Nood | Beleidsplan 2021 - 2023

3

Plan van Aanpak in éen oogopslag
Activiteit
1 Continue: noodhulpverlening aan
Minima met huisdier(en)
2 Communicatie: upgrade website
tbv gebruiksgemak en publieksbereik
3 Onderzoek: preventieve huisdiergezondheidszorg voor Minima
4 Upgrading relaties charitatieveen dierenzorgorganisaties
5 Inkomstenbeleid fondsenwerving,
subsidies, donaties & sponsoring
6 Hervatten promotieactiviteiten
extern, ná de coronapandemie
7 Werving vrijwilligers en
bestuursleden
8 Implementatie wet WBTR en
aanvragen CBF-erkenning

2021

2022

2023

Beoordeling Cie
EPRC Cie
n.o.t.k.
Bestuur
EPRC Cie

?

EPRC Cie

Bestuur/EPRC Cie
Bestuur

Toelichting op de tabel
1.	Noodhulpverlening aan Minima met huisdier(en)
	Direct effect van diergeneeskundige noodhulpverlening aan huisdier bezittende Minima:
het verdriet en gemis van het afstaan of laten inslapen van de geliefde huisgenoot wordt
voorkomen. Een gezond huisdier geeft structuur aan het leven en vergroot de sociale cohesie.
Biedt 24/7 gezelschap en genegenheid (wordt veelal gezien als gezinslid). Wetenschappelijk
is vastgesteld dat het bezit van een huisdier het welzijn en de gezondheid van de eigenaar(s)
bevordert, waardoor minder beroep gedaan wordt op de zorg en maatschappelijke
ondersteuning. Dit draagt bij aan de maatschappelijke opgave ‘Bestaanszekerheid’.
	NB: het aanvragen van noodhulp is alleen mogelijk via het aanvraagformulier op onze website,
zie ook punt 2.
Commissie Beoordeling; Looptijd: continue
2.	De website van de stichting is aan upgrading toe
	Via onze website vindt de ‘contactloze’ communicatie plaats, dit ten behoeve van de
informatie aan - en interactie met - onze doelgroepen. Belangrijk omdat de stichting geen
kantoor heeft, noch een openbare telefoonlijn.
	De huidige site is gebouwd in de tijd dat er vooral met PC’s en laptops werd gewerkt,
doorgaans met een groot scherm. De hedendaagse ‘smart’-technologie vraagt om een
compacte site die op tablets en smartphones makkelijk te gebruiken is.
	Essentieel is dat het digitale formulier voor de noodhulpaanvraag probleemloos kan worden
ingevuld, bijlagen toegevoegd en het geheel met éen druk op de knop kan worden verzonden.
	Hetzelfde geld voor donateurs en gulle gevers die bv met behulp van hun smartphone en een
QR-code in enkele tellen een bedrag kunnen overmaken. Simpele navigatie is een voorwaarde!
	De huidige vormgeving wordt aangepast en de content moet worden geactualiseerd en
opgeschoond.
	Voor dit project is een kleine werkgroep geformeerd, die het Plan van Aanpak, Programma van
Eisen en de realisatie- en implementatie als opdracht heeft; Looptijd ca. 9 maanden
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3.	Voorkomen is beter dan genezen
	Onderzoek naar het financieel ondersteunen van onze cliënten in de vorm van een preventieve
jaarlijkse diergeneeskundige ‘APK’ én zo mogelijk ook voor de reguliere medische zorg*.
	Directe effecten zijn: cliënten betalen minder kosten voor jaarcontrole en -vaccinaties voor het
huisdier én de preventieve zorg heeft een positief effect op een beter en langer leven van het
geliefde huisdier.
	Dit onderzoek kan deels als deskresearch gedaan worden, waarna gesprekken met
stakeholders moeten plaatsvinden. Stakeholders zijn de dierenartsen en organisaties die in
deze sector actief zijn.
	Zie onder punt 4.
	Werkgroep Onderzoek nog nader samen te stellen; Looptijd ca. 18 maanden
	* niet zijnde voeding, verzorgingsmiddelen en verdere voorzieningen voor het houden van het huisdier.
4. Upgrading relaties charitatieve- en dierenzorgorganisaties
	Teneinde onze doelstellingen te realiseren is de samenwerking met lokale-, regionale en
landelijke charitatieve- en dierenzorgorganisaties wenselijk.
	Inmiddels zijn er relaties opgebouwd met QUIET Community Tilburg, Voedselbank MB,
stichting DierenLot en enkele kleinere initiatieven, echter dit is een nog smalle basis.
	Bestuur zal hieraan richting moeten geven. Looptijd: continue, maar afhankelijk van
coronabeperkingen.
5. Inkomstenbeleid fondsenwerving, subsidies, donaties & sponsoring
	De gemeente Tilburg ondersteunt de stichting met een jaarlijkse subsidie, echter deze is veelal
niet toereikend voor de diergeneeskundige kosten, laat staan de verdere stichtingsonkosten.
	De eigen inkomsten moeten omhoog teneinde naast de medische noodhulp ook meer te gaan
doen aan de preventieve medische huisdierenzorg.
	Dit is een taak voor de commissie EPRC (Evenementen, PR en Communicatie); Looptijd: continue
6. Hervatten promotieactiviteiten extern, ná de coronapandemie
	Deze activiteiten vonden ook vóór corona plaats, veelal tijdens huisdierenevenementen,
buurtmarkten én de eigen activiteiten rond dierendag. Zodra de coronabeperkingen zijn
opgeheven of mogelijkheden bieden voor kleinschalige publieksactiviteiten zal dit programma
hervat worden.
Dit is een taak voor de commissie EPRC (Evenementen, PR en Communicatie); Looptijd: asap
7. Werven van vrijwilligers en bestuursleden
	Benodigd is een actief team van vrijwilligers en bestuursleden ter uitvoering van het
voorgenomen beleid.
	Evenals vele andere verenigingen en stichtingen is het lastig voor ons bestuursleden te vinden
die ook nog een portefeuille voor hun rekening willen nemen. Dit geldt ook voor vrijwilligers,
zij het omdat wij weinig groepsactiviteiten kennen en om die reden aspirant vrijwilligers geen
sociale ‘werkkring’ kunnen bieden.
	Bestuur zal hieraan richting moeten geven. Looptijd: continue, maar afhankelijk van
coronabeperkingen.
8.	Implementatie WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) en aanvragen erkenning
CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving)
	Dit betreft een tweetal kortlopende projecten, onderhanden bij respectievelijk voorzitter en
penningmeester.
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Financieel beleid beheer en besteding van het vermogen
Uitgangspunt is enerzijds het maximaliseren van de bestedingen ten behoeve van de
diergeneeskundige hulp aan minima en anderzijds terughoudendheid bij de bestedingen voor
verwervings- en andere kosten.
Het streven is 80% of meer van de inkomsten te besteden aan de primaire doelstelling
van de stichting.
Daarnaast hanteert de stichting, ter waarborging bij onvoorziene calamiteiten, een
continuïteitreserve ter grootte van ca. één jaar noodhulpverlening.
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Volg ons op facebook

www.stichtingmensdiernood.nl
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