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Beleidsplan Stichting Ezelwelzijn  

 

Stichting Ezelwelzijn is op 4 december 2014 opgericht door een paar enthousiaste 
ezelliefhebbers/houders. Zij vinden het belangrijk dat nieuwe en bestaande ezeleigenaren worden  
geïnformeerd over het houden en verzorgen van ezels en alles wat er verder bij komt. U kunt hierbij 
denken aan het geven van informatie aan eigenaren van ezels .Of het opvangen van ezels waarvan de 
eigenaar niet langer in staat is om voor te zorgen om diverse redenen.  Dit om te voorkomen dat  de 
ezels  in de handel terechtkomen. 
 

Doelstelling  

1. De Stichting Ezelwelzijn heeft ten doel : 

• Het geven van informatie over verzorging en het houden van ezels 

• Het opvangen en doorplaatsen van ezels. 

•  Het adopteren van ezels die niet meer geplaatst kunnen worden . 
 
 

2. De Stichting Ezelwelzijn tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
 

• Het organiseren van informatiedagen en workshops 

• Het werven van gelden en andere middelen ten behoeve van financiële ondersteuning. 

• Het geven van voorlichting en informatie 
 
 
Visie en missie Stichting Ezelwelzijn 
 

1. Zorgen dat de eigenaren meer leren over de het houden en verzorgen van een ezel zodat het 
zijn welzijn ten goede komt.  

2. Ezels die voor de opvang worden aangeboden, zorgen dat deze op een nieuwe plek krijgen 
waar ze liefdevol worden verzorgd.   

3. Stichting Ezelwelzijn  wilt graag het beeld van de ezel verbeteren. Dit door middel van 
voorlichting en workshop te geven en het begeleiden van eigenaren.  

4. Het is  een bijzondere dier die zorg en aandacht verdient.  
 
 
Zetel 
 
Stichting Ezelwelzijn  is gevestigd in de gemeente Coevorden 
 
RSINnummer /KVK 
 
RSIN:  854603943 
KvK:    62027093 
 
Postadres: Verlengde Hoogeveensestraat 69, 7864 TB Zwinderen 
 
Internetadres:  www.ezelwelzijn.nl 
 
 



 
Bestuurssamenstelling 
 
Het bestuur bestaat uit  drie leden:  
Voorzitter  
Secretaris 
Penningmeester 
 
Verder kunnen we beroep doen op een aantal vrijwilligers en stagiaires om onze activiteiten uit te 
voeren.  
 
Beloningsbeleid 
 
Voor de bestuursactiviteiten ontvangen de bestuurders  geen vergoeding.   
 
Eventuele onkosten, voor zover niet bovenmatig, worden vergoed. 
 
Er zijn geen medewerkers in dienst van de stichting, zodat overigens geen beloningsbeleid van 
toepassing is.  
 
 
Werving van middelen  
 
Sponsoren 
Acties 
Donateurs 
Fairs  
 
Activiteiten/hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 

De afgelopen jaren hebben we diverse open dagen en workshops georganiseerd.  

Ook door onze aanwezigheid op verschillende fairs, hebben wij onze missie kunnen uitdragen.  

Tevens zijn we bezig met het realiseren van nieuwe stallen met daarbij een bezoekersruimte op onze 

opvanglocatie.  

De stichting gaat door met het organiseren van open dagen, workshops  en informatiebijeenkomsten 

voor toekomstige ezeleigenaren en ezeleigenaren en iedereen die belangstelling  een warm hart toe 

draagt aan de ezels.   

 


