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(Asiel)opvang en verzorging van zwerf- en afstandsdieren. Registratie van vermiste en gevonden
dieren. Het vervoeren van gewonde, zieke en overleden (zwerf)dieren. Het geven van
voorlichting aan scholen, overheidsinstellingen en inwoners van ons werkgebied.
Pijlers voor 2017: continuïteit exploitatie dierenasiel, dierenambulance, 24-uurs bereikbaarheid,
deskundigheidsbevordering vrijwilligers, verfijning registratiesysteem en aanzet tot de wijzing
van onze bestuurlijke structuur.
In 2017 zullen de eerste stappen tot een wijziging van de bestuurlijke structuur worden gezet,
de wens is te komen tot een kleiner bestuur op afstand. Hiertoe is de hulp ingeschakeld van de
Sesamacademie die over dit proces zal adviseren. In augustus 2017 zal het eerste adviesrapport
hierover in het bestuur worden besproken.
Ook het werven van centralisten, ambulancechauffeurs en asielmedewerkers verdient continue
aandacht en zal in 2017 wederom aan de orde zijn. De voorzieningen zullen door het bestuur
worden geïnventariseerd en vastgesteld.
In het kader van de Dierenwelzijnsnotitie van de gemeente Woerden zal onze stichting in juni
2017 – in samenwerking met de dierenartsen uit de gemeente Woerden – een chip- en
castratieactie organiseren.
De stichting is lid van de Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties die een Keurmerk
voor asielen aan het ontwikkelen is. Onze stichting moet op twee onderdelen, te weten de
vrijwilligerscontracten en RI&E, nog een inhaalslag maken. Daar wordt in 2017 eveneens aan
gewerkt zodat wij – zodra gereed – aan het Keurmerk kunnen voldoen. In 2016 werden hiertoe
de protocollen al aangescherpt en aangepast. Vanuit het asiel worden regelmatig
bedrijfsbezoeken bij andere asielen gebracht voor kennisuitwisseling. De stichting zal zich
profileren op de website van Zwerfkatten Nederland in het kader van het project Nederland
Zwerfkattenarm 2025.
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De werkzaamheden van de stichting worden enkel en uitsluitend uitgevoerd door vrijwillligers.
Aan hen wordt geen enkele structurele vergoeding/beloning gegeven.

