
Steun aanvragen bij 
Stichting DierenLot

Wat/wie wel?
Wat/wie niet?

Hoe?



Erkend DierenLot Beneficiant of 
nieuwe relatie

• Stichting of vereniging
- Heeft als doel zich in te zetten voor dieren in; 

gezelschaps-, zwerf- en natuurdieren, in Nederland



Aanleveren aan/ beoordeling door St. DierenLot

- Recent uittreksel KvK 
- Kopie van de statuten van de organisatie
- Recent jaarverslag inclusief financiële jaarcijfers
- Beleidsplan van de organisatie
- ANBI Status

Onafhankelijk bestuur 

Bij wijzigingen opnieuw aanleveren van stukken 
(statuten, uittreksel KvK en beleidsplan), jaarverslag in 
ieder geval jaarlijks



Wanneer steunwaardige organisatie?

• Als de doelstelling en het beleid van de 
aanvragende organisatie binnen de 
doelstelling van St. DierenLot vallen en de 
aangeleverde stukken geen reden geven om er 
negatief over te oordelen



Maar

• Een steunwaardige organisatie heeft niet het 
recht om steun te ontvangen.

• Het bestuur beoordeelt per aanvraagronde 
opnieuw de ingekomen aanvragen



Toekenning mede afhankelijk van

• Aanvraag past binnen de doelstelling van St. DierenLot
• Beschikbaar budget bij St. DierenLot
• Speerpunten St. DierenLot
• Aanvraag is diergericht



Welke steun biedt St. DierenLot?

• Financiële ondersteuning voor diergerichte aanvragen
• Ter beschikking stellen van hulpvoertuigen
• Donatieverdubbelaar
• Noodfonds
• Capacitybuilding/vergroten zelfredzaamheid

(o.a. door LBDH en workshops)
• Diervoer
• Kledinginzameling



Wanneer financiële ondersteuning 
voor een aanvraag?

• Diergerichte aanvraag
• Afgerond project
• In de toekomst
• Onderbouwd met offertes
• Verantwoording van eerder ontvangen steun 

d.m.v. foto’s en tekstverslag
• Juiste recente stukken aanleveren



Ter beschikking stellen van 
hulpvoertuigen

• 4 varianten:
- Dieren Transport Ambulance (t.w.v. ca. € 18.000,-)
- Dieren Ambulance (t.w.v. ca. € 25.000,-) 
- Dieren Noodhulp Ambulance (t.w.v. ca. € 34.000,-)
- DierenLot Bestelauto (tweedehands)

• Vermelden wat het te verwachte aantal 
kilometers op jaarbasis is

• Aangeven waarvoor het vervoermiddel 
gebruikt gaat worden

• Werkgebied



Donatieverdubbelaar

• Nieuwe fondsenwervende activiteit

• Verdubbeling van maximaal € 1.250,-
opgehaald bedrag tot € 2.500,-

• Verantwoording d.m.v. tekstverslag met foto’s 
na evenement



Noodfonds

• Onvoorziene calamiteiten zoals:
- Brand
- Stormschade
- Olieramp
- Extreme kou of hitte
- Een ongeval met total-loss aan een 

dierenambulance/bestelauto
- Epidemie



Noodfonds

• Diergericht
• Uitleg wat er gebeurd is en wat er kapot is 

eventueel met foto’s
• Indicatie wat nodig is/ moet gebeuren
• Verantwoording achteraf d.m.v. tekstverslag 

met foto’s en facturen



Capacitybuilding

• Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening
• Bijdrage aan workshops/opleidingen 

Fondsenwerving
• St. DierenLot Kledingactie
• Diervoer



Erkend DierenLot Beneficiant
• Levert jaarlijks een jaarverslag inclusief financiële verantwoording aan

• Is ANBI gecertificeerd

• Wordt minimaal 1x per jaar verwacht op één van de Landelijke Bijeenkomsten 
Dierenhulpverlening

• Verstuurd een verantwoording van de steuntoekenning d.m.v. tekstverslag met foto’s

• Levert jaarlijks een opgave van het aantal actieve vrijwilligers en apart van het aantal 
collectanten

• Is geen onderdeel van de Dierenbescherming of een andere landelijke 
dierenwelzijnsorganisatie

• Men kan geen rechten ontlenen vanuit het feit dat men Erkend DierenLot Beneficiant is.



Goed om te weten

• Drie aanvraag mogelijkheden per jaar:
- Voorjaarsronde; deadline voor aanlevering 31 januari
- Zomerronde; deadline voor aanlevering 31 mei
- Najaarsronde; deadline voor aanlevering 30 september

• Aanvraagformulier via website www.dier.nu > voor nieuwe en 
bestaande relaties/organisaties

• Bij twijfel neem contact op met Esther Keijning of Marjolein 
van Oosterhout of Nana Oudshoorn via 
dierenorganisaties@dier.nu of telefonisch via 0183 – 56 39 12



Tot Slot

Zijn er nog vragen?


