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1.

Inleiding

Stichting Akka’s Ganzenparadijs (hierna te noemen SAGP) is een geheel op basis van vrijwilligers
draaiende organisatie, die zich inzet voor en als vangnet dient voor met de dood bedreigde, gewonde1052
045of in hun levensloop bedreigde dieren in de ruimtste zin des woords, zoals in de statuten van de
oprichting van SAGP is opgenomen.
De stichting is in september 2009 opgericht nadat de opvang van met name gedomesticeerde dieren met
de nadruk op watervogels en hoenderachtigen te wensen overliet, aangezien reguliere vogelopvangen in
Nederland enkel inheemse dieren mogen opvangen die uiteindelijk weer uitgezet mogen worden.
2.

Uitvoering van de doelstelling

SAGP probeert uitvoering te geven aan de doelstelling, door een opvangcentrum te exploiteren dat
onderdak biedt aan, specifiek gedomesticeerde, vogels. In het opvangcentrum in Dalen worden
uiteenlopende faciliteiten geboden om de dieren een veilige basis te bieden. Dieren die niet direct in het
opvangcentrum kunnen worden opgevangen proberen we via het netwerk van SAGP een veilige haven te
bieden. Naast de uitvoering van het opvangcentrum wil SAGP haar educatieve functie invullen door o.a.
lezingen te verzorgen, op open dagen met een stand te staan, een nieuwsbrief uit te geven en een website
/ facebookpagina bij te houden. Hierdoor proberen we mensen bewust te maken en te binden aan de
werkzaamheden van SAGP.
3.

Dieren in de opvang

In het opvangcentrum van SAGP worden dieren opgevangen met name ganzen, kippen en
hoenderachtigen uit overlastsituaties in heel Nederland. Daarnaast vangt SAGP dieren op voor o.a. de
regionale Dierenambulance Drenthe, Groningen, Noord-Overijssel, Elburg en voor diverse opvangcentra
in Nederland zoals bijvoorbeeld VRC Zundert, Karelschot De Vogelklas te Rotterdam, Vogelopvang
Woudenberg, etc…
4.

Adoptie/herplaatsing

Vanuit deze basis zoekt SAGP nieuwe opvangadressen voor de dieren die voor adoptie in aanmerking
komen. Deze dieren worden niet verkocht, maar geplaatst onder contract waarbij de dieren ten allen tijde
eigendom van SAGP blijven. Dit biedt SAGP de mogelijkheid om voorwaarden aan de adoptie te stellen,
waarvan de voorwaarde: een verbod op fokken met de dieren, de belangrijkste voorwaarde is.
Zo voorkomen we dat aan de ene kant een probleem wordt opgelost en aan de andere kant een probleem
wordt gecreëerd. Ook worden dieren in gemeenteplantsoenen op aanvraag van een gemeente geplaatst of
op bedrijventerreinen waar bijvoorbeeld blusvijvers aangelegd zijn en voldoende levensvrijheid voor de
dieren.
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5.

Financiële middelen

Door middel van donaties, het zoeken van sponsoren en het werven van fondsen probeert SAGP de kosten
te dekken van de jaarlijkse opvang van dieren. Het gaat hierbij om de voederkosten, medische kosten en
de huisvestingskosten van de dieren. Een overzicht wordt jaarlijks gepresenteerd in een jaarverslag dat
volgens de ANBI richtlijnen op de site wordt gepresenteerd. SAGP is voor onbepaalde tijd door de
Belastingdienst als ANBI aangewezen sinds januari 2009. Deze verklaring houdt in dat giften aan SAGP
aftrekbaar zijn bij de belastingaangifte.
Projectfinanciering wordt geworven door SAGP bij diverse fondsen. SAGP heeft inmiddels een erkenning
van Stichting Dierenlot als betrouwbaar beneficiant ontvangen sinds 2013. Door plaatsen te bieden aan
deelnemers die dagbesteding genieten in het opvangcentrum of door stageplek te bieden aan Speciaal
Onderwijs Studenten ontvangt SAGP vergoedingen uit het PGB of de AWBZ. Dit is geen basis inkomste
maar de middelen die hieruit vrij komen worden ingezet voor de dieren.
Het komende jaren zal nog meer worden ingezet op het werven van donateurs om zo een stabiele
financiële maandelijkse inkomstenstroom te genereren naast de inkomsten uit de zorg.
6.

Functie van het opvangcentrum

Akka’s Ganzenparadijs is een opvangcentrum dat ontstaan is vanuit de Boeddhistische achtergrond van de
oprichter. Het opvangcentrum is een centrale spil in Nederland als het gaat om de opvang van
gedomesticeerde vogels. Daarnaast is het een ontmoetings- en educatieplek voor gelijkgestemden en
dierenliefhebbers. Het opvangcentrum biedt een maatschappelijke functie in de regio. Vrijwilligers voelen
zich verbonden met het opvangcentrum en het centrum biedt mogelijkheden voor zorg en persoonlijke
begeleiding.
Het opvangcentrum de basis voor het redden van de dieren. Met zo’n 4 hectare grond ter beschikking
worden er dagelijks ongeveer 1000 dieren verzorgd. Om die verzorging zo natuurlijk mogelijk te laten
verlopen wil SAGP de de dieren meer ruimte kunnen bieden. In de toekomst is gericht zijn op aankoop van
extra hectares grasland, waar de dieren kunnen fourageren.
7.

(Dutch Animal Rescue) Ambulance

SAGP voert ambulanceritten uit voor gewonde dieren in de ruimste zin des woords, in aanvulling op de
reguliere, regionale Dierenambulances. Daar waar gewenst wordt de ambulance van Dutch Animal Rescue
ingezet om de Dierenambulance bij te staan, of het werk wat men niet uit kan voeren over te nemen. Voor
de komende periode is het plan een ‘eigen’ ambulance aan te schaffen. Begin 2017 zal deze worden
aangevraagd bij Stichting Dierenlot. De ‘eigen’ ambulance waarborgt goed materieel en door met beter
materieel naar een gewond dier te rijden hopen we samen met de vrijwilligers nog beter aan de hulpvraag
te kunnen voldoen.
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8.

Bestuur

Het bestuur dient minimaal uit 3 personen te bestaan, om minimaal de 3 belangrijkste functies te
vervullen. Mocht het bestuur worden uitgebreid, dan worden de functies uitgebreid met algemene
bestuursleden echter zou het gewenst zijn dat het aantal telkens oneven is, d.w.z. 3, 5 of 7 personen. De
taken van het bestuur kunnen zowel operationeel als beleidsmakend van aard zijn. Begin 2017 hebben we
5 bestuursleden en dat hopen we voor de komende periode zo te houden.
9.

Vergoedingen en vrijwilligers

SAGP werkt uitsluitend met vrijwilligers voor de dierenverzorgingstaken. Voor eventuele werkzaamheden
of zorg-werkzaamheden kan worden uitgeweken naar ingehuurde professionals. De vrijwilligers
ontvangen geen vergoeding voor het vrijwilligerswerk, wel kunnen eventuele gemaakte onkosten worden
gedeclareerd. SAGP kan gelukkig rekenen op een kleine vaste kern vrijwilligers die wekelijks komen
helpen. Daarnaast een grote groep vrijwilligers die regelmatig komt helpen.
De stichting neemt naast de bovengenoemde vrijwilligers ook deel aan twee vrijwilligersprojecten:
Workaway en WWOOF (http://www.workaway.net en http://www.wwoofnetherlands.org. Via deze
projecten komen vrijwilligers intern. Ze werken voor kost en inwoning. Inmiddels zijn sinds 2016 het hele
jaar door vrijwilligers die intern logeren en daarvoor allerlei werkzaamheden uitvoeren.
10.

Verslaglegging

Verslaglegging zal worden gedaan door het uitbrengen van een jaarverslag/nieuwsbrief, nieuws op de
website (http://www.ganzenparadijs.nl) en via de Facebook
(http://www.facebook.com/akkas.ganzenparadijs). Via de website worden alle door de belastingdienst
gevraagde gegevens verstrekt, waaronder de bestuurssamenstelling, beloningsbeleid, jaarverslagen,
beleidsplan, etc…
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