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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 2019: continuïteit exploitatie dierenasiel, dierenambulance, 24-uurs bereikbaarheid,
deskundigheidsbevordering vrijwilligers, verfijning registratiesysteem en stappen tot de wijzing
van onze bestuurlijke structuur.
In 2019 zullen verdere stappen tot de wijziging van de bestuurlijke structuur worden gezet om
dit jaar te komen tot een klein bestuur op afstand voor strategische en tactische doelstellingen
en een groot MT voor de tactische en operationele aansturing. Twee nieuwe bestuurders
hebben zich inmiddels aangediend. De eerste taak voor het nieuwe bestuur dit jaar is de missie
en visie onder de loep te nemen en te starten met een meerjarenbeleidsplan 2020-2025.
Ook het werven van centralisten, ambulancechauffeurs en asielmedewerkers verdient continue
aandacht en zal in 2019 wederom aan de orde zijn. De voorzieningen zullen door het bestuur
worden geïnventariseerd en vastgesteld.
De stichting is lid van de Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties die een
onafhankelijk branchekeurmerk voor asielen heeft ontwikkeld. Onze stichting wil voor de zomer
van 2019 dit branchekeurmerk aanvragen en voeren. Vanuit het asiel worden regelmatig
bedrijfsbezoeken bij andere asielen gebracht voor kennisuitwisseling.
In 2019 zal verdere professionalisering van de Hondenwerkgroep, Hondenteamleiders en
Hondenverzorgers plaatsvinden, hiertoe zullen deskundigheidsbevordering aan ten grondslag
liggen en verscherpte protocollen.
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