






Onze missie & visie
Ons voornaamste doel is het makkelijker en eerlijker maken van het doneren 

voor dierenstichtingen, zowel voor de stichtingen als voor de donateurs.

‘‘

Stichtingen helpen

Wij helpen de stichtingen om 

makkelijker en sneller donaties 

binnen te halen. Wij nemen werk uit 

de handen van de stichtingen door 

zelf de gefinancierde producten te 

bestellen en deze bij de betreffende 

stichting te laten bezorgen.

Donateurs helpen

Wij maken het makkelijker voor de 

donateurs om te doneren. Na afloop 

van een project ontvangen zij een 

mail met daarin het resultaat van 

hun donatie, inclusief foto. Zo 

kunnen wij garanderen dat hun 

donatie goed is besteed.

http://dierendonatie.nl/missie/


Resultaten 2015
In maart 2015 zijn we pas gestart met Stichting DierenDonatie.nl. Ondanks dat 

het ons eerste jaar was, hebben we ontzettend veel kunnen bereiken. En daar 

zijn we enorm trots op! Hieronder vind je een korte samenvatting van de 

resultaten die we hebben behaald.

We hebben in totaal meer dan 10.000 euro aan donaties mogen ontvangen van 

536 donateurs. Hiermee hebben we 118 projecten mogen afronden voor 31 

verschillende asiels en stichtingen. Hiervan staan er 117 foto’s op onze website.

Met deze donaties hebben we meer dan 1600 kilo aan voer en meer dan 50 

krabpalen, manden en andere dierenmeubelen kunnen financieren. Er is tevens 

meer dan 3700 euro besteed ter bevordering van de leefomstandigheden van de 

dieren. Denk hierbij aan kattenluiken, hokken en middelen voor ontworming.

‘‘



‘‘



http://dierendonatie.nl/wp-content/uploads/2015/03/DierenDonatie_Beleidsplan.pdf




‘‘

Website updaten

We willen meer focussen op onze 

missie en visie en meer de nadruk 

leggen op het feit dat donateurs bij 

DierenDonatie.nl eerlijk kunnen 

doneren. 

Sponsoren werven

Door de onverwachte drukte heb-

ben we in 2015 tevens nog geen tijd 

gehad om sponsoren te zoeken voor 

de kosten van de stichting zelf.

Overig

We willen nauwer samenwerken 

met de asiels en stichtingen, zodat 

wij beter in beeld kunnen brengen 

waar zij baat bij hebben (en waar wij 

hopelijk bij kunnen helpen).

Fanbase vergroten

Bijna alle donaties halen we binnen 

doordat de stichtingen en asiels zelf 

hun projecten promoten op social 

media. Bij veel stichtingen is dit een 

groot succes, maar bij sommigen 

helaas niet. Dat zorgt voor projecten 

die stil komen te liggen voor langere 

tijd. Om dit te voorkomen willen we 

onze eigen fanbase vergroten.

Pers meer betrekken bij 
activiteiten

Door de onverwachte drukte zijn we 

helaas nauwelijks toegekomen aan 

het zoeken van publiciteit voor 

Stichting DierenDonatie.nl. Afgezien 

van een interview door Knab en een 

kort bericht in de Telegraaf hebben 

we in 2015 niet veel publiciteit gehad.



http://dierendonatie.nl/het-bestuur/

