
Gegevens ten behoeve van ANBI-status  
Naam: Stichting Dierenweide "het Hertenkamp" te Geldermalsen  
RSIN/fiscaal nummer: 855130970  
Contactgegevens: postadres: Prins Bernhardlaan 5-08, 4191AN Geldermalsen 
 
Doelstelling 
De stichting heeft ten doel:  
- het beheren en zorgen voor het welzijn van de dieren die op het Hertenkamp in Geldermalsen 
geplaatst zijn.  
- Het versterken van de sociale functie en het bijdragen aan een fraai dorpsgezicht van Geldermalsen.  
- Het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande verband houden of daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin des woords.  
 
De bestuurssamenstelling 
Het bestuur bestaat uit vier bestuursleden:  
- Voorzitter : mevrouw M. Poolen  
- Secretaris : mevrouw M. Ketels  
- Penningmeester : de heer I. Voogt  
- Bestuurslid : mevrouw C. Sterrenburg  
 
Het beloningsbeleid 
De bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld en genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.  
 
De hoofdlijnen van het beleidsplan 
De stichting is opgericht op 24 april 2015, bij akte verleden voor notaris mr R.E.G.H.M. Swane te 
Geldermalsen. De statuten zijn nadien niet gewijzigd.  
De stichting is statutair gevestigd te Geldermalsen en feitelijk gevestigd in Geldermalsen aan de Prins 
Bernhardlaan 5-08.  
Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63192225 en heeft als RSIN-nummer 
855130970. Het bestuur wordt gevormd door de vier bij de Kamer van Koophandel ingeschreven 
bestuursleden, mevrouw M. Poolen, mevrouw M. Ketels, de heer I. Voogt en mevrouw C. Sterrenburg.  
De stichting dient volledig, zowel juridisch als feitelijk, het algemeen belang en heeft geen 
winstoogmerk.  
Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel:  
- het beheren en zorgen voor het welzijn van de dieren die op het Hertenkamp in Geldermalsen 
geplaatst zijn.  
- Het versterken van de sociale functie en het bijdragen aan een fraai dorpsgezicht van Geldermalsen.  
- Het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande verband houden of daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin des woords. 
 
Beheerfunctie van het Hertenkamp omvat 
Met betrekking tot de dieren: het borgen van de dagelijkse verzorging, ‘speel- en 
bewegingingsmogelijkheid’, veiligheid, rust en beschutting:  
-.de dieren ontvangen dagelijks de juiste verzorging, voeding en water  
-.de randvoorwaarden voor een veilige en gezonde leefomgeving worden verbeterd en bewaakt  
- het signaleren in het geval dat:  

o het wijzigen van de populatie nodig is  
o het inschakelen van de dierenarts vereist is  



o er sprake is van calamiteiten met betrekking tot de gezondheid of het welzijn van de dieren. Bv 
als door omstandigheden inentingen verplicht zijn, of als er grondwerk of extra groen nodig is 
voor rust. 

 



Met betrekking tot de inwoners van Geldermalsen en bezoekers van het Hertenkamp wordt de sociale 
functie uitgebreid:  
- openstelling om bewoners van zorgcentra de mogelijkheid te geven te voeren  
- actueel informatie bord  
- educatieve activiteiten  
- goed onderhoud en uitbreiding groenvoorziening ter versterking van de aanblik van Geldermalsen  
- communicatie via diverse media om de betrokkenheid van de burgers bij de weide te verhogen en in 
stand te houden  
De werkzaamheden van het bestuur van de stichting bestaan uit:  
- het besturen van de stichting, waaronder het (doen) opmaken, controleren en goedkeuren van de 
jaarrekening;  
- het beheer van het vermogen van de stichting;  
- het werven van (nieuwe) vrijwilligers, donateurs;  
- het vergaderen over alle onderwerpen die relevant zijn voor het beheren en in stand houden van het 
hertenkamp te Geldermalsen en alles wat daarmee in de meest ruime zin verband houdt.  
 
De wijze waarop de stichting geld werft  
Om haar activiteiten te bekostigen, is het bestuur van de stichting actief bezig met het werven van 
sponsors en donateurs. De donateurs worden geworven via o.a. het neerleggen van folders op 
strategische plekken en werving via de website.  
 
Het beheer van het vermogen van de stichting  
Voor zover de stichting zal beschikken over vermogen, zal dit worden beheerd door het gehele bestuur.  
Geen van de bestuursleden heeft een meerderheid van de zeggenschap over het vermogen van de 
stichting. Geen enkel bestuurslid heeft een familierechtelijke betrekking met een ander bestuurslid van 
de stichting.  
De fondsen, schenkingen en sponsorinkomsten die aan de stichting beschikbaar worden gesteld worden 

door de Stichting dierenweide het Hertenkamp Geldermalsen aangewend om een duurzame 

zelfstandige beheersorganisatie op te zetten en te behouden. De ontvangsten worden besteed aan 

instandhouding en het onderhoud van het hertenkamp te Geldermalsen. De bestuurders van de 

stichting ontvangen geen beloning voor hun voor de stichting geleverde werkzaamheden en ook geen 

vacatiegelden. De stichting voert een gedetailleerde administratie 


