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Algemeen
Stichting Mens Dier Nood (SMDN) is
statutair opgericht op 29 april 2009
en gevestigd te Tilburg. De stichting is
opgericht omdat het belang van het welzijn
van een gezelschapsdier onvoldoende wordt
onderkend, ondanks de (wetenschappelijk)
aangetoonde positieve invloed daarvan op
het welzijn van mensen/gezinnen.
In 2009 kregen landelijk meer dan 200.000
dieren niet de noodzakelijke basale,
preventieve en medische zorg (onderzoek
drs. N. Endenburg, 2009). Voor mensen
die het financieel moeilijk hebben, is een
geneeskundige behandeling van hun zieke
huisdier soms onbereikbaar. Daarom laten
zij noodzakelijke medische hulp vaak
noodgedwongen achterwege. Dit gaat ten
koste van de gezondheid van het dier en het
welzijn van de eigenaar/het gezin.

Doelstelling
De stichting heeft tot doel:
•	het onder strikte voorwaarden bieden van
éénmalige hulp voor medische behandeling
aan dieren eigenaren in situaties van
financiële nood.
•	het versterken van politieke en
maatschappelijke bewustwording van het
belang van dierenwelzijn en de invloed
daarvan op het menselijk welzijn. Hiertoe
wordt samengewerkt met dierenartsen,
overheid, onderwijs en ondernemers;
•	het stimuleren van verantwoord huisdierbezit
(voeding, vaccinaties, preventieve
maatregelen ter bestrijding van parasieten)
mede in het kader van de Volksgezondheid;
• het stimuleren van huisdierverzekeringen.
De stichting heeft momenteel een duidelijke
herkenbaarheid en positie in Tilburg. De
gemeente heeft het probleem erkend door
de Stichting Mens Dier Nood subsidie te
verstrekken. We stroomlijnen de organisatie
van de stichting, zodat we een model hebben,
waarmee het werkgebied van de stichting in de
komende jaren vergroot kan worden.

Wij bereiken ons doel onder meer door:
•	het verstrekken van eenmalige financiële
hulp voor geneeskundige zorg voor dieren
aan mensen die dat aantoonbaar nodig
hebben;
• het voeren van politiek en ambtelijk overleg;
•	het (laten) doen van onderzoek en het
organiseren van een jaarlijks symposium of
evenement;
•	het ondersteunen van vrijwilligers die actief
producten maken en verkopen ten behoeve
van de stichting;
•	het werven en binden van sponsoren om het
werk van de stichting te kunnen uitbreiden;
•	het actief zijn via website en social media; zie
www.stichtingmensdiernood.nl en
www.facebook.com/stichtingmensdiernood.nl

Organisatie
Het bestuur bestaat naast de voorzitter,
penningmeester en secretaris uit twee leden.
Deze laatsten hebben elk een aandachtsgebied:
Respectievelijk ‘communicatie en P.R.’ en
‘coördinatie vrijwilligers’. Ieder bestuurslid kan
ingezet worden voor het aansturen/toezicht
houden op een specifiek project.
De Stichting Mens Dier Nood heeft commissies
die onder verantwoordelijkheid van het bestuur
staan:
• Beoordelingscommissie toewijzing
• Medische commissie
• Commissie financiën en kascommissie
•	Commissie BH (vrijwilligers die t.b.v. de
stichting producten breien, haken of naaien
en verkopen)
Daarnaast werkt de stichting met een aantal
gemotiveerde vrijwilligers, die ingezet worden
voor projecten of algemeen ondersteunende
taken uitvoeren.

Financiën
De stichting is financieel afhankelijk van giften
en donaties. Sinds 2010 heeft de stichting de
status van Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Zij voldoet aan de per 1 januari 2014
geldende nieuwe voorwaarden voor een
algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit
is belangrijk omdat giften van donateurs en
sponsoren aan onze stichting daarmee fiscaal
aftrekbaar zijn.
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Bewustmaking van het belang van huisdieren voor het welzijn van mensen blijft een van de
speerpunten van de stichting. Daarbij verlenen we concreet hulp als het welzijn van huisdieren
- en daarmee dat van hun baasjes - onder druk staat.

Activiteiten
Ook in 2017 hebben vele vrijwilligers en
sponsoren bijgedragen om de doelstellingen van
de stichting te bereiken:
• Stichting Mens Dier Nood was op Koningsdag
op uitnodiging van de gemeente Tilburg
aanwezig op plein 6. Hier stond een
verbindingsboom als symbool voor burger
initiatieven van Tilburgse vrijwilligers. Het
aapje van SMDN dat het “appeltje” van
Oranje omarmt, was een pronkstuk!
• De stichting heeft als waarderering voor
de bijdrage op Koningsdag het College van
B en W een informatiemap gestuurd met
een sleutelhanger die door een van de
vrijwilligers van SMDN is gemaakt.
• SMDN heeft meegedaan aan de actie van de
Rabobank, genaamd de Rabobank Clubkas
Campagne. De stichting heeft hiervoor een
cheque van 1.222,40 euro mogen ontvangen.
• De vaste kern van vrijwilligers heeft met het
bestuur een BBQ gehad. Gezellig eten en
elkaar bijpraten over de activiteiten van de
afgelopen tijd.

• 2 vrijwilligers van de stichting hebben
in november meegedaan aan een
netwerkbijeenkomst georganiseerd door
Contour de Twern.
GGD Hart voor Brabant lanceerde cijfers
van hun onderzoek betrekking hebbend op
de gezondheid van mensen in verschillende
leeftijdscategorieën in een bepaalde wijk.
• SMDN heeft een informatieavond
georganiseerd voor Tilburgse dierenartsen
om hen verder te informeren en van hen
feedback te krijgen.
• SMDN heeft in 2017 zestig verzoeken tot
financiële ondersteuning behandeld

Plannen
De Stichting kijkt met grote tevredenheid terug
op gerealiseerde resultaten als erkenning door
de gemeente, een toename van mensen en hun
dieren die geholpen zijn, succesvolle symposia,
een duidelijke structurering van bestuur en een
aantal werkprocedures.
Om onze visie te realiseren richten wij ons voor
2018 op de volgende doelstellingen:
• Een grotere naamsbekendheid van de
Stichting Mens Dier en Nood
• Een groter aantal aanvragen door de
doelgroep
• Meer vrijwilligers
• Meer donaties, giften en fonds-/
subsidiegelden; zowel naar aantal als naar
hoogte van de bijdrage

Dank
Wij bedanken iedereen die ons het afgelopen
jaar gesteund heeft en dat ook in de toekomst
doet: donateurs, sponsoren en vrijwilligers.
Zonder u zou de inzet en bijdrage van onze
stichting aan het welzijn van mens en dier niet
mogelijk zijn.
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Volg ons op facebook

www.stichtingmensdiernood.nl
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