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Beleidsplan Stichting “De Knuffelkonijntjes” 2021- 2022
Evaluatie: 2013 – 2020
Stichting “De knuffelkonijntjes “heeft onder de naam Het knuffelkonijn al veel zorginstellingen
bezocht . De konijnen die we hiervoor gebruiken worden speciaal hiervoor gefokt en getraind.
De dieren hebben een speciale aantrekkingskracht door hun uitstraling en hun zachte, harige vacht. Onze
konijnen laten de mensen weer even genieten, lachen en vooral even vergeten dat ze ziek, druk,
gehandicapt of gewoon anders zijn. De inzet van onze dieren in de begeleiding van mensen die psychisch of
lichamelijk ziek zijn heeft een waardevolle betekenis (emotioneel supportdier). Wetenschappelijk
onderzoek toont aan dat activiteiten (en/ of therapie) met dieren recreatieve, educatieve en therapeutische
mogelijkheden biedt om de kwaliteit van leven te verbeteren.
We zagen dat onze knuffelkonijnen in diverse zorginstellingen leiden tot rust, ontspanning, therapie en
vermindering van eenzaamheid en een verbetering van de stemming bij de mensen.
Beleidsplan Stichting de “Knuffelkonijntjes”
Het bestuur heeft een beleidsplan 2021-2022 opgesteld. Onze doelstelling voor de komende twee jaar zijn
hier verder in uitgewerkt.
Wat is het doel van de Stichting?
Sinds 1 Juli 2015 is de knuffelbak met speciale getrainde konijnen als een stichting ingeschreven bij KVK
Zwolle , onder de naam Stichting “De Knuffelkonijntjes” nr 63418592. Het doel van onze stichting is het
verbeteren van de gezondheid en het welzijn van zieke kinderen, dementerende ouderen, personen met
een lichamelijke of geestelijke beperking en andere hulpbehoevenden, door hen fysiek in contact te
brengen met emotioneel support dieren (Konijnen, Mini paardjes, ezels en geiten)Tevens zullen de dieren
ook ingezet worden tijdens rouwverwerking (therapie)
Vanaf juli 2020 heeft de stichting een nieuwe thuislocatie in de vorm van een dierenweide , waar iedereen
welkom is en gebruik kan maken van de activiteiten van de stichting op locatie . Er zijn speciale ruimtes
ingericht en gebouwd die zeer geschikt zijn voor het doel van onze stichting . Daarnaast bied de nieuwe
locatie een mooie geschikte ontmoeting plek voor iedereen .
Bezoeken van ziekenhuizen en hospice:
Ook bij terminale patiënten is de inzet van onze konijnen zeer educatief. Onze dieren en vrijwilligers
worden zeer gewaardeerd met onze bezoeken in hospice of bij terminale mensen thuis. Zowel bij jong en
oud.
Het telefoontje van een vader van zijn overleden kindje van 4 jaar (Stichting De knuffelkonijntjes enorm
bedankt voor u werk. Tijdens Uw bezoek lachte mijn dochtertje even weer, kon ze even haar ziekte en nare
tijd vergeten. Nu is ze pas overleden en heb ik een foto waarop ze lacht, en je haar ziet genieten. Dit is
onbetaalbaar !!)

Samenwerking met diverse stichtingen:
Onze stichting “De Knuffelkonijntjes ”Heeft zich de afgelopen jaren veel ingezet met knuffelbak en speciale
getrainde konijnen. Meerdere stichtingen, zoals Stichting Opkikker, Stichting Hoogvliegers,
Stichting Droomdag en Make A Wish zijn we een samenwerking mee aangegaan.
Door deze samenwerking verzorgen we dagen van ontspanning voor gezinnen waarvan een van de kinderen
of oudere langdurig onder behandeling is in een ziekenhuis. Even weg uit de dagelijkse, vaak harde, realiteit
van behandelingen en ziekenhuisbezoeken. Even een moment onbezorgd genieten !!

Clini Knuffelkonijn/ knuffelkonijnen caravan.
Door de ervaring van onze stichting met vooral ernstige zieke kinderen en we niet met konijnen
het ziekenhuis in mogen ivm infectie gevaar hebben wij een speciaal ingerichte verwarmde
caravan ontwikkeld. Op deze manier worden deze patiënten even uit hun dagelijkse , vaak
vervelende omgeving gehaald en bezorgen wij ze een bijzonder moment ,even weg uit de
dagelijkse, vaak harde, realiteit van behandelingen, kunnen ze even hun zorgen ziekte of
eenzaamheid vergeten in onze caravan en knuffelen met onze lieve getrainde konijnen. Meerdere
gezinnen met patiënten hebben hun verdriet even kunnen vergeten tijdens het knuffelen met onze speciaal
getrainde konijnen.
Wat is het doel van stichting “De Knuffelkonijntjes “ voor de komende jaren?

Terminale zieke patiënten en ouderen { Dementerend} blijven bezoeken en ontvangen in onze
dierenweide.
Opkikkerdagen bij Stichting opkikker blijven bezoeken.
Hoogvlieger dagen bij Stichting Hoogvliegers blijven bezoeken.
Samenwerking uitbreiden met oa Make a Wish, Stichting Droomdag.
Het bezoeken en ontvangen van diverse instellingen voor mensen met een beperking .
Meer betekenen in de rouwverwerking bij hospice.
Speciale dagen met activiteiten organiseren op de dierenweide voor oa onze doelgroep.
Om deze doelen te kunnen realiseren wil Stichting “De Knuffelkonijntjes” .
: Meer dieren aanhouden en trainen die daar geschikt voor zijn.
: Meer Vrijwilligers opleiden die geschikt zijn voor onze stichting.
: Meerdere activiteiten organiseren op onze locatie ivm extra inkomsten.
: Verder ontwikkelen van de therapie die daar voor nodig is.
: Speciale ruimtes op de locatie inrichten/ bouwen voor therapie/ afscheid ruimte.
: Meer publiciteit voor onze stichting (meer reclame).
Wat is er nodig om onze doelen te kunnen behalen:
Door de bezuinigingen van de overheid en de gezondheidszorg is het voor onze stichting niet
mogelijk structureel financiële ondersteuning te ontvangen van gemeente en/of overheid. Door
onze ANBI Status is een gedeelte van u schenking / donatie aan onze stichting aftrekbaar voor de
belasting.
Steun onze stichting en maak het voor ons mogelijk om onze doelen te bereiken.
Stelt U eens voor wat ook wij voor u zouden kunnen beteken bij een ziek kind of ouder?
Alleen met Uw financiële bijdrage zijn wij als stichting instaat de gestelde doelen te bereiken en
door uw betrokkenheid meer zieke (terminale) kinderen en ouderen bezoeken en ontvangen .
Even je zorgen ziekte en eenzaamheid vergeten .

Organisatie:
Voor het realiseren van onze doelstelling is een jaarlijks budget vereist van € 25000,- Dit budget
wordt aan gewend voor de kosten van :
− Locatie huur voor de stichting.
− Kosten voor huisvestiging van de dieren.
− Kosten voer en dierenarts.
− Vrijwilligers vergoedingen incl onkosten vergoeding vrijwilligers.
− Auto kosten incl brandstof, verzekering en onderhoudskosten.
− Onderhoudskosten Gebouwen op locatie.
− Verblijfskosten locatie (water en Electra en verzekeringen).
− Telefoon en internet kosten .
− Promotie kosten .
− Administratie kosten .
Het bestuur van de stichting hanteert als uitgangspunt dat de vrijwilligers een onkostenvergoeding
krijgen voor hulp op locatie dierenweide en voor de bezochte activiteiten die de stichting bezoekt .
Bestuursleden ontvangen geen onkostenvergoeding voor vergaderingen, als alleen
reiskostenvergoeding ( € 0,19 per km).
Het bestuur van de stichting hanteert vaste afspraken met de dierenweide over de gebruik van
elkaars diensten, Ruimtes, inzet van vrijwilligers, activiteiten enzv .Prijsafspraken over kosten
vervoer en benodigd materiaal zoals bijv. aanhangers, gereedschap enzv.

De stichting “de Knuffelkonijntjes” wil haar financieel draagvlak verwerven door
sponsorinkomsten, het werven van inkomsten bij fondsen . Veel aandacht geven aan het binnen
halen van vrije giften, werven van donateurs, vrienden van op zetten . Geringe onkostenvergoeding
te vragen bij verzorgtehuizen en ziekenhuizen die we bezoeken met onze emotioneel support
dieren. Op onze mooie locatie waar we nu gehuisvest met onze stichting zijn wij beter in beeld in
de samenleving . Hierdoor is het draagvlak van onze stichting in onze samenleving positief
toegenomen . Tevens bied deze locatie ons de ruimte om mensen te ontvangen en te voorzien van
een kopje koffie en ed. De omzet hiervan komt geheel ten goede van de stichting . De nieuw te
bouwen Yurt ( voorjaar 2021) zal onze stichting ook een geringe bron van inkomsten geven.
Giften en nalatenschappen.
Stichting “de Knuffelkonijntjes” is sinds 2018 door de belastingdienst aangegeven als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI); giften aan de stichting zijn dus fiscaal aftrekbaar . Ook kunt U ons
als stichting een legaat nalaten of ons tot erfgenaam benoemen. Dankzij onze ANBI- status is er
geen erfbelasting verschuldigd.
Neem voor meer informatie contact op met :
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