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Stichting Djimba 
 
Tel 0049 2681 9505879 
Contactpersoon : Betty Heideman 

Inleiding 
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de instelling het actuele beleid vast. Dit beleidsplan 

is vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 november 2010. Het beleidsplan zal jaarlijks worden 

goedgekeurd indien nodig. 

Ontstaan 
Stichting Djimba is in 2005 begonnen als particuliere opvang van oude, zieke en gehandicapte 

honden en katten. Het doel is om deze een laatste gouden mand te bieden. Het zijn dieren waarvan 

de kans op adoptie minimaal is. In 2010 is Djimba een officiele Nederlandse stichting geworden. 

Strategie 
 Het doel van de stichting is:  - De opvang van oude, zieke en gehandicapte honden en katten. 

Het incidentieel opvangen en herplaatsen van noodgevallen. 

 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door donaties, meters/peters, 

incidentieel veiling op Facebook.  

 De stichting heeft geen winstoogmerk.  

 Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het 

liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het 

liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. Het liquidatiesaldo dient te worden besteed 

ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of 

ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het 

algemeen nu beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.  

Beleid 
De stichting vangt oude, zieke en gehandicapte honden en katten op. Tevens wordt op kleine schaal 

bemiddeld voor adoptie door het opnemen van pleeghonden en –katten.  

De stichting werft gelden door meters/peters van de dieren en door donateurs. 



Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:   

1. bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren;  

2. bijdragen van degenen in wiens belang de stichting werkzaam is;  

3. subsidies;  

4. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;  

5. opbrengsten van activiteiten van de stichting;  

6. alle andere baten  

Bestuur 
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal bestuurders. 

Met een minimum van drie bestuurder(s).  

2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig 

mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester.   

3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.  

4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.  

5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens eventueel een 

niet bovenmatig vacatiegeld.  Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening 

van hun functie gemaakte kosten. Vermogen van de instelling 

Voorzitter: B.M. Heideman 

Penningmeester: R. Kroon 

Secretaris: A.F.J. Cadee  

Beheer 
Vermogen van de instelling 

De stichting is op 1-11-2010 opgericht.  

De bankrekening voor de stichting is bij de ING Bank NL09INGB0006021327. 

Het boekjaar eindigt op 31 december 2018. Op de site zal in 2019 de nieuwe balans en V&W worden 

gepubliceerd. 


