CBF-Erkenningspaspoort

Stichting Blijdschap Voor De
Sinds 1 november 2019

Dieren (BVDD)
Hulp bieden bij tijdelijke en permanente opvang, het uitgeven van voedselpakketten, het
regelen van codicils na overlijden van een eigenaar.

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

BVDD bemiddelt en biedt hulp aan een eigenaar van een dier bij
problemen van mens-dier- of dier problemen. Indien nodig roepen
wij specifieke deskundige hulp in. Door het vertrekken van gratis
voedselpakketten proberen wij diereneigenaren te ondersteunen bij
financiële problemen.

Alles wat we kunnen doen en bereiken dat bijdraagt tot een beter
welzijn voor dieren. De samenwerking met gastgezinnen,
gemeenten en sociale maatschappelijke instellingen maakt het
mogelijk dat wij dieren die hulp kunnen bieden die zij tijdelijk of
permanent nodig hebben.

Erkenningspaspoort van het jaar

2019

Dit gaven we uit in 2019

Dit willen we bereiken
De stichting is opgericht met het doel
dieren te helpen die in nood komen te
verkeren door allerlei oorzaken
vanwege problemen die een
eigenaar/houder met zijn dier kan
krijgen. Hierbij valt te denken o.a. aan
houders die hun dier niet meer
kunnen verzorgen door
omstandigheden.

€ 7.844
Beheer en
administratie

43%

Maatschappelijk doel

57%

Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Het bieden van zorg voor dieren
met een beperkt welbevinden. En het
bemiddelen bij tijdelijk of permanent
onderdak.
2. Het gratis eenmalig verstrekken
van voedselpakketten voor dieren
aan eigenaren die in aantoonbare
financiële problemen verkeren
3. Het mogelijk maken dat eigenaren
in een codicil beslissen dat hun dier
door ons bij overlijden goed
opgevangen en herplaatst wordt.
4. Indien nodig begeleiden wij de
eigenaar/houder bij het zoeken naar
tijdelijke opvang (gastgezinnen en/of
adoptieve houders).

€ 4.451
(Directe) dienst- en
hulpverlening

100%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2019

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2019

- Het ontvangen van donaties
en vrijwillige giften via onze
website - Het organiseren van
facebook inzamelingsacties
(ook door derden
georganiseerd) Sponsorbijdragen van "vrienden
van de stichting" - Financiele
ondersteuning van Stichting
DierenLot.

€ 8.004

€ 160

Particulieren

100%

Overige
reserves

100%

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2019

Medewerkers

0

Vrijwilligers

0

Sector

Dieren

Doelgroepen

Chronisch zieken, Dak- en thuislozen, Dieren,
Ouderen, Verslaafden, Algemeen publiek,
Gedetineerden en Minima

Actief in

België en Nederland

Ga naar de website van het goede doel

