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Inleiding
De stichting House of Animals (hierna HOA) is medio 2016 opgericht en heeft als statutaire
doelstelling zich in te zetten om kennis, educatie en verdere bewustwording met betrekking
tot dieren en hun leefomgeving te vergroten, alsmede het verrichten van alle verdere
handelingen die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen
zijn.
In dit beleidsplan legt het bestuur het actuele beleid vast en geeft hiermee inzicht in de door
de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van inkomsten, het
beheer van het vermogen en de besteding daarvan. Er wordt beschreven hoe het bestuur
van HOA invulling zal geven aan haar statutaire doelstelling.
Het bestuur van HOA wil via deze weg haar dank uitspreken aan alle organisaties en een
ieder die bijdraagt of heeft bijgedragen aan het realiseren van de doelstelling en zodanig
kennis en bewustwording over dierenwelzijn in onze maatschappij te verbeteren.
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Strategie
Onze visie
House of Animals streeft er naar om een positieve verandering te bewerkstelligen op het
gebied van dierenwelzijn en dierenrechten passend bij onze huidige moderne, geciviliseerde
samenleving. Wij geloven in een toekomst waarbij kennis in dienst komt te staan van het
brengen van verbetering op het gebied van dierenwelzijn, hetgeen de gezondheid en het
welzijn van ons mensen ook ten goede komt. Wij ervaren dit als een maatschappelijke
verplichting.

Onze missie
House of Animals is het eerste en enige onafhankelijke Nederlandse kenniscentrum en
denktank op het gebied van dierenwelzijn en –rechten. Onze organisatie heeft tot doel
kennis en ideeën op het gebied van dierenwelzijn en –rechten bij elkaar te brengen, uit te
breiden en te delen. Samenwerking en educatie zijn onontbeerlijk. Wij zijn ervan overtuigd
dat dit beter kan en moet.

Doelstelling
In de statuten is de doelstelling van House of Animals als volgt verwoord:
“De stichting heeft ten doel een onafhankelijke organisatie te zijn die zich inzet om kennis
over, educatie en verdere bewustwording met betrekking tot dieren en hun leefomgeving te
vergoten, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in
de ruimste zin verband houden en daartoe bevorderlijk kunnen zijn”.
HOA heeft geen winstkoogmerk. De stichting laat de met de activiteiten behaalde
opbrengsten ten goede komen aan haar doelstelling.

Ambities
House of Animals werkt met een zeer gemotiveerd team vrijwillige professionals, met
allemaal een eigen netwerk, hard om haar doelstellingen te behalen. In de periode 2018 2021 zal HOA continueren wat in 2017 is ingezet. House of Animals baseert haar beleid op
een aantal inhoudelijke en financiële ontwikkelingen. De komende jaren worden de drie
pijlers van House of Animals die er nu staan verder uitgebouwd.

Onze werkwijze
House of Animals werkt samen met wetenschappers, dierenbeschermers, specialisten en
ervaringsdeskundigen om aandacht te vestigen op specifieke thema’s. Dit gebeurt onder
andere door het organiseren van thema-avonden, bijeenkomsten en het verzorgen van
publicaties in diverse mediakanalen. Door het bijeenbrengen van kennis en ideeën kunnen
aanbevelingen worden gedaan en adviezen worden gegeven hoe met een bepaald vraagstuk
om te gaan. Tevens heeft House of Animals de afdeling Investigations in het leven geroepen
om actief onderzoek te doen naar misstanden.
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House of Animals Investigations.
Bij HoA Investigations wordt actief en uitgebreid onderzoek gedaan naar misstanden met
betrekking tot dierenwelzijn.
Aan het hoofd van HOA Investigations staat een senior rechercheur met ruime ervaring ohgv
forensische opsporing en is leidinggevende aan een gemotiveerd team van specialisten. Het
team van Investigations spoort misstanden op en brengt het onder de aandacht van een zo
groot mogelijk publiek. Ons onderzoek kan niet alleen leiden tot aanhoudingen, maar ook
tot Kamervragen. De komende twee jaar willen we het onderzoeksteam verder uitbreiden
en meer zaken oppakken.

House of Animals kenniscentrum
House of Animals wil zich de komende jaren toeleggen op kennis en educatie met betrekking
tot dierenwelzijn. Het is een kenniscentrum waar alle (wetenschappelijke) informatie over
dieren, hun gedrag, intelligentie en bewustzijn, hun leefomgeving en hun plaats in het
ecosysteem te vinden is, daar waar het raakt aan mogelijke dierenwelzijnsproblemen. Het
doel is het informeren van een groot publiek, dierenwelzijnsorganisaties, jongeren,
handhavers zoals de dierenpolitie en andere geïnteresseerden over alles wat met dieren en
hun bescherming te maken heeft. House of Animals streeft ernaar om op deze manier een
ieder die al dan niet beroepsmatig met dieren en hun welzijn te maken hebben, te
verbinden, om zo van elkaar te leren en informatie uit te wisselen.
Enerzijds zal op de website van House of Animals over bovenstaande worden gepubliceerd
zodat informatie makkelijk toegankelijk wordt voor een groot publiek. Anderzijds zal kennis
worden overgedragen in trainingen en bij themabijeenkomsten. Onderwerpen bij eerder
georganiseerde themabijeenkomsten zijn: Wet dieren in Nederland en hoe werkt de
praktische toepassing ervan? En over Natuurbescherming in Nederland en de wolf.
Ook zal de komende jaren de Raad van Advies worden uitgebreid met wetenschappers
gericht op dierenwelzijn. Vanuit deze raad van advies worden kenniskringen opgezet waarin
wetenschap en praktijk samenkomen.

House of Animals Events
In 2017 is op 4 oktober voor het eerst de House of Animals Awards georganiseerd in de
A’DAM Toren. Een groots gala waar mediaproducties die aandacht besteden aan dieren en
dierenwelzijn worden beloond. De media spelen een ongelofelijk belangrijke rol in het onder
de aandacht brengen van dierenwelzijn.
In de komende jaren zal niet alleen de aandacht voor dieren in mediaproducties een
belangrijk speerpunt zijn maar ook het samenbrengen en verbinden van mensen tijdens en
in aanloop naar het event. Zo zal het project “Adopteer een dierenbeschermer” worden
opgezet waar dierenbeschermers die zich al jarenlang inzetten voor dieren kunnen worden
“geadopteerd” voor een avond door iemand die juist deze mensen een warm hart toedraagt
en ze een speciale VIP avond wil bezorgen.
Per jaar zullen, mede afhankelijk van actuele ontwikkelingen, andere events worden
toegevoegd. Zo is in 2017 in samenwerking met Arts for Animals Sake een grote expositie
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georganiseerd waar meer dan 100 kunstenaars een bijdrage aan leverden. Het beleid van
House of Animals is om waar mogelijk, zoveel mogelijk samen te werken met andere
organisaties.
Andere events zijn themabijeenkomsten zoals ook benoemd onder kenniscentrum.

Financiering projecten
Een aandachtpunt voor de organisatie is het vinden van voldoende financiering van de
verschillende projecten.

Verkrijging van gelden
Er wordt actief gezocht naar financiering van de verschillende onderdelen van House of
Animals, zowel door profitorganisaties en non-profitorganisaties als door particuliere
donateurs en erflaters.

Sponsoring
Voor de awards zijn sponsorpakketen samengesteld. Bij de andere events wordt steeds
vooraf een begroting gemaakt om vervolgens een passende sponsor of subsidieverstrekker
te vinden.
Na ieder event zal een terugkoppeling worden gemaakt naar de sponsoren maar ook naar
het bestuur om te laten zien hoe groot het bereik was van het event en om meetbaar te
maken wat het evenement nu daadwerkelijk heeft opgeleverd.
Voor Investigations zal in ieder geval een benefietdiner worden georganiseerd. Dit om
investeerders een avond lang te informeren en inspireren over het belang van
Investigations. Uiteindelijke doel is structurele financiering voor de onderzoeken van
Investigations.
Alle onderzoeken worden ook visueel vastgelegd om een zo groot mogelijk publiek te
bereiken. De content zal niet alleen aan televisie worden aangeboden maar ook online via
eigen website of social media worden verspreid als ook door andere organisaties, onder
andere de stichting Animals Today.
Per onderzoek zal duidelijk worden teruggekoppeld naar het publiek en de investeerders wat
het onderzoek heeft opgeleverd. Niet alleen in bereik maar bijvoorbeeld ook in de vorm van
een aangifte of gestelde kamervragen.
Tijdens de onderzoeken wordt het netwerk onder specialisten en dierenbeschermers ook
internationaal steeds verder uitgebreid.
Het kenniscentrum zal voortdurend worden geactualiseerd en uitgebreid. Dit laatste niet
alleen qua content en expertise maar ook qua doelgroep. Zo wordt bijvoorbeeld financiering
aangevraagd voor een boek gericht op kinderen.

Subsidies
De organisatie heeft en aantal gesprekken lopen bij instellingen ivm subsidie aanvragen.
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Erfenissen en legaten
Deze manier van verkrijging van financiële middelen is tot op heden nog niet aangewend
maar dat zal in de nabije toekomst wel gebeuren.

Beheer van gelden
De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan activiteiten zoals
beschreven in het hoofdstuk Ambities. HOA houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig
is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de
stichting.
Op grond van de statuten en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon
doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling aldus kan geen enkele rechts)persoon beschikken
over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur van de HOA ontvangen conform de bepalingen in de statuten geen
beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen
in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
De stichting heeft momenteel geen personeel in dienst. Afhankelijk van de groei van de
werkzaamheden en de werving van middelen om de stichting in stand te houden en vormt
dit wel een mogelijkheid voor de toekomst.

Het bestuur
De stichting wordt zoals in de statuten is geregeld bestuurd door een bestuur bestaande uit
tenminste drie leden, benoemd door het zittende bestuur. Leden van het bestuur worden
benoemd voor onbepaalde tijd.
HOA kent per 1 januari 2018 de volgende bestuurders:
Naam
Mw. K.E. Soeters
Mw. R. Holtslag-Rijpkema
Dhr. J.J. Suurmeijer
Dhr. J. Verboom
Dhr. W.J.M. Martens

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

Datum benoeming
6 juli 2016
6 juli 2016
1 juli 2017
17 juli 2017
28 december 2017

Het bestuur vergadert tenminste een maal per kwartaal.
Een batig liquidatiesaldo wordt zoals statutair bepaald besteed aan een algemeen nut
beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die
uitsluitend of nagenoeg het algemeen nut beoogt en die en een soortgelijke doelstelling
heeft.

7

