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1. Doelstellingen van Stichting opvang rathalla  

Stichting opvang rathalla (hierna te noemen: de stichting) is gevestigd in Echteld. De stichting heeft 

als doel:  

1.       De stichting heeft ten doel: het opvangen van tamme ratten en andere tamme kleine 

knaagdieren. Hierbij staat het welzijn van de dieren centraal, als zijnde levende wezens die 

recht hebben op een leven waarin de vijf vrijheden gewaarborgd worden:   

   1. Vrij van dorst, honger en onjuiste voeding  

   2. Vrij van fysiek en thermaal ongerief   

   3. Vrij van pijn, verwonding en ziektes  

   4. Vrij van angst en chronische stress  

   5. Vrij om zijn natuurlijk gedrag te vertonen. 

2.     De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: dieren opnemen die opvang 

behoeven, zolang hiervoor plaats is. Er zal te allen tijde zorg gedragen worden voor de 

behoeften van het dier, zoals voldoende en goede kwaliteit voedsel, huisvesting, gezelschap en 

medische zorg. Zodoende wordt er ook in het belang van het dier gekeken of herplaatsing 

gewenst is. 

 

2. Wijze van werving van gelden  

De stichting ontvangt haar inkomsten door middel van donaties, adoptie van dieren en verkoop van 

tweedehands artikelen op beurzen en via de webshop.  

 

3. Beheer van het vermogen  

3.1 Bestuur  

De stichting heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. Het 

bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.  

- Voorzitter is mevrouw M Koppen, woonachtig te Echteld;  

- Secretaris is mevrouw L Keijzers, woonachtig te Oss; 

- Penningmeester is mevrouw Z Wouters, woonachtig te Dordrecht.  

 

3.2 Activiteiten bestuur  



Vergaderen  

Het bestuur komt minimaal een maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden 

notulen opgemaakt. Verder kan een oproep tot vergadering worden gedaan indien de bestuursleden 

dit wenselijk achten. Bijvoorbeeld wegens onvoorziene omstandigheden waarover een besluit 

genomen moet worden.  

 

Activiteiten  

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:  

1. Te allen tijde zorg dragen voor de doelstellingen van de stichting. Dit houdt onder andere in dat de 

voorzitter, mevrouw M. Koppen, de dagelijkse werkzaamheden met betrekking tot de opvang op 

zich neemt.  

2. Door middel van fondsenwerving en de stichting weer in de positieve financiële cijfers te krijgen, 

na de mineur van de afgelopen jaren.  

 

Financiën  

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn 

onder meer:  

 1. Indien grote uitgaven voorzien zijn, wordt er een begroting opgemaakt. Dit is voor de periode 

2022-2023 niet voorzien, omdat de stichting eerst weer financieel gezond moet zijn; 

2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;  

3. Beheren van de gelden;  

4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.  

 

Vergoeding bestuursleden  

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.  

 

4. Besteding van het vermogen  

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van de stichting.  

1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te 

compenseren. Hierbij dient te worden gewaarborgd dat geen van de bestuursleden over het 

vermogen van de stichting kan beschikken als ware het eigen vermogen. Aangezien in praktijk vooral 

de voorzitter, mevrouw M. Koppen, het vermogen van de stichting beheert, dienen alle uitgaven 

verantwoordt te worden door middel van facturen. Voor dagelijkse, essentiële uitgaven in het 

belang van de stichting, zoals aankoop van voer, bodembedekking, kooi-inrichting en 

dierenartskosten, hoeft geen overleg gevoerd te worden met de andere bestuursleden. Overleg en 

goedkeuring van ten minste twee derde van het bestuur is wel nodig in geval van niet-essentiële 



uitgaven welke in totaal meer dan 100 euro in het tijdsbestek van een maand bedragen. Een 

voorbeeld hiervan zou het vervangen van de huidige kooien zijn.   

2. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer 

aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd 

om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten. 


