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1. Inleiding 
 
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Konijnenopvang Hazel het actuele beleid vast. Dit 
beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering. Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden, 
indien nodig. 
 
2. Strategie 
 
2.1 Kernprincipes: 
 
Statutaire doelstelling: 
 
“Stichting Konijnenopvang Hazel is een opvangcentrum voor konijnen. Onze taak is de juiste en 
duurzame match tussen mens en huisdier. Wij richten ons op het welzijn van de ons toevertrouwde 
dieren en streven ernaar de kwaliteit van de door ons geboden zorg steeds te verbeteren. Wij zijn 
gericht op resocialisatie van het dier, educatie van de mens en preventie van dierenleed in ons 
werkgebied. Wij zijn transparant naar binnen en buiten.” Met deze doelstelling beoogt de stichting 
het algemeen belang te dienen.  
 
De algemene doelstellingen van het primaire proces zijn als volgt:  
 

 De dumpers en afstandskonijnen krijgen medische verzorging, daarna worden ze bij een 
partner of in een groep uitgeplaatst, met de beschikking over een ruime ren. 

 De doorlooptijd van de dieren in de opvang is zo kort mogelijk  
 Er wordt een duurzame match tussen mens en dier gemaakt  
 Het terugbrengen van een dier, na plaatsing bij een nieuwe eigenaar, wordt zoveel mogelijk 

voorkomen. Konijnenopvang Hazel streeft naar een zo kort mogelijke doorlooptijd, zonder 
concessies te doen in het plaatsingsbeleid. Er wordt veel aandacht besteed aan de promotie 
van de dieren en van de organisatie. Tevens worden dieren die zijn gevonden direct op de 
website geplaatst om te bevorderen dat zij weer snel door een eventuele eigenaar worden 
opgehaald, waardoor een langer verblijf wordt voorkomen.  

 
Het retourneren van geplaatste dieren kan als volgt worden voorkomen:  
- geen dieren plaatsen die nog niet “plaatsingsrijp” zijn wat betreft medische conditie of gedrag  
- goede match maken tussen dier en nieuwe eigenaar  
- goede nazorg: help eigenaar eventuele problemen op te lossen 
 
Pleeggezinnen  
De plaatsing van sommige konijnen kan worden bevorderd door ze in een pleeggezin te plaatsen. Het 
gaat dan om konijnen die om (medische) redenen niet bij een partner of een groep kunnen worden 
geplaatst. Of die om (medische) redenen extra (medische) zorg of aandacht nodig hebben. Het 
opvangen bij een partner of groep kan ervoor zorgen dat het gedrag verslechtert (m.n. optreden van 
agressie) en de plaatsbaarheid vermindert. Dit wordt, door het plaatsen van deze dieren in een 
pleeggezin, voorkomen.  
 
Afwezigheid van winstoogmerk: 
Stichting Hazel heeft geen winstoogmerk. Er wordt niet gestreefd naar winst omwille van de winst 
zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat 
komen aan haar doelstelling.  
 



Bestemming liquidatiesaldo 
Eventueel batig liquidatiesaldo zal worden besteed ten benhoeve van een ANBI met een soortgelijke 
doelstelling. 
 
3. Beleid 
 
3.1 Door het uitvoeren van de volgende werkzaamheden, draagt de stichting bij aan de realisatie van 
de doelstelling: 
 

 Het opvangen en verzorgen van gedumpte konijnen en konijnen waarvoor niet meer 
kan worden gezorgd en door omstandigheden afstand van is gedaan;. 

 De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van (tijdelijk) onderdak aan de 
konijnen; 

 De dieren voedsel en drinken te geven, een droge en warme leefruimte, en zo nodig 
medische verzorging; 

 Om over-populatie te voorkomen worden de mannelijke dieren alvorens ze geplaatst 
worden, gecastreerd door een konijnkundige dierenarts welke door ons is aangesteld; 

 Het zoeken van een nieuwe eigenaar en een maatje (soortgenoot) voor het konijn; 
 Het geven van voorlichting aan potentiële eigenaars om teleurstelling en 

impulsaankopen te voorkomen; 
 Persoonlijke aandacht om de konijnen te socialiseren voordat ze herplaatst worden. 

3.2 Werving van gelden 

De stichting werkt louter met vrijwilligers.  Aan de bestuursleden en vrijwilligers wordt geen beloning 
toegekend; Kosten welke naar redelijkheid en in overleg gemaakt zijn worden vergoed. Bijvoorbeeld 
een vergoeding voor drukwerk, verblijf t.b.v. het konijn, voeding, hooi en medicatie bij het tijdelijk 
opnemen van de konijnen in een pleeggezin.  

Door middel van donaties en activiteiten wordt de stichting financieel gezond gehouden: 
 
- Hoksponsoring voor € 40 per jaar 
- Een konijn financieel steunen bij Konijnenopvang Hazel, € 3 per maand. De sponsor kan kiezen welk 
konijn zij/hij financieel steunt. Vervolgens zal de, door de sponsor, gewenste naam bij het konijn 
komen te staan. Bij plaatsing van het konijn gaat de financiële steun over naar een ander konijn. 
- Verkoop van overbodig gebleken accessoires (bijv. konijnenhokken) 
- vakantie opvang 
 
Ter bevordering en vergroting van de maatschappelijke rol en het werven van donateurs, worden er 
jaarlijks de volgende activiteiten opgezet en gebruik gemaakt van Social media: 
 
- Jaarlijkse entdag 
- Deelname aan diverse braderieën 
- Samenwerkingsverband met de regionale dierenarts 
- Actieve Facebook pagina 
 
3.3 Vermogen van de stichting 
 
Konijnenopvang Hazel houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit 
van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van onze stichting.  



 
4. Overige 
 
4.1 Samenwerking en sponsoring 
 
Konijnenopvang Hazel heeft een samenwerkingsverband/sponsoring met diverse organisaties. De 
actuele organisaties zijn te raadplegen op de internet pagina van Konijnenopvang Hazel (zie hiervoor 
hoofdstuk publicatie).  
 
4.2 Bestuur  
 
Bert van Renswoude: Voorzitter 
Madelon Landwaart: Penningmeester en Secretaris 
Patricia Jacobs: Algemeen bestuurslid 
Renée Oomen: Algemeen bestuurdslid 
 
4.3 Publicatie  
 
Konijnenopvang Hazel voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website: 
www.konijnenopvanghazel.nl 
 
 


