Criteria Erkend DierenLot Beneficiant
Een dierenhulporganisatie komt in aanmerking voor het Erkend DierenLot Beneficiantschap als wordt
voldaan aan de volgende criteria.
De organisatie:
-

Heeft als doel zich in te zetten voor dieren in nood, gezelschaps-, zwerf- en natuurdieren, in
Nederland.

-

Staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als stichting of vereniging en heeft een
onafhankelijk bestuur.

-

Geeft wijzigingen op de inschrijving van de Kamer van Koophandel direct door.

-

Heeft statuten van de organisatie, waaruit de doelstelling van hulp aan dieren in nood helder
duidelijk blijkt, aangeleverd.

-

Geeft wijzigingen in deze statuten direct door d.m.v. een kopie/scan van de nieuwe statuten.

-

Heeft een ANBI-status

-

Levert jaarlijks, uiterlijk 1 juli (gelijk aan de ANBI-verplichting) het jaar na het betreffende
boekjaar, een jaarverslag aan inclusief financiële verantwoording.

-

Levert jaarlijks, indien niet opgenomen in het jaarverslag, een beleidsplan aan voor de
komende periode.

-

Levert jaarlijks, op peildatum 1 juli een opgave van: het aantal actieve vrijwilligers in het
voorgaande boekjaar (álle vrijwilligers dus ook bestuursleden, hondenuitlaters,
schoonmakers van hokken, mensen die met dieren knuffelen, fondsenwervers, vrijwilligers
op beurzen en braderieën etc.) en apart een opgave van collectanten van de organisatie.
Uiteraard mits zover van toepassing.

-

Voordat een organisatie zich Erkend DierenLot Beneficiant mag noemen moet aan alle
bovenstaande voorwaarden voldaan zijn en dit door DierenLot medewerkers zijn
gecontroleerd en goed bevonden én door het bestuur van Stichting DierenLot zijn
goedgekeurd.

Hier na geldt voor de betreffende organisaties dat men:
-

Minimaal 1x per jaar verwacht wordt op één van de Landelijke Bijeenkomsten
Dierenhulpverlening die St. DierenLot organiseert.

-

Na ontvangst van een steuntoekenning over de besteding verantwoording af legt d.m.v. een
tekstverslag met foto’s.

-

Als Erkend DierenLot Beneficiant qua toekenning bij steunaanvragen geen rechten kan
ontlenen uit het feit dat men erkend is.

-

Als Erkend DierenLot Beneficiant moet met onafhankelijk zijn en kan een
dierenhulporganisatie geen onderdeel zijn van een grote landelijke organisatie.
Ofwel als een dierenorganisatie onderdeel is van bijvoorbeeld de Dierenbescherming kan
deze niet in aanmerking komen voor het Erkend DierenLot Beneficiant-schap.

-

Als Erkend DierenLot Beneficiant onthoudt men zich van negatieve uitlatingen in/op
(social)media over andere dierenhulporganisaties en/of dierenhulpverleners en over St.
DierenLot in het bijzonder.

De erkenning vervalt als de beneficiant zich niet houdt aan de voorwaarden zoals bovengenoemd of
overeengekomen in separaat op gestelde en ondertekende overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de
gebruikersovereenkomst voor door DierenLot ter beschikking gestelde voertuigen,
geldleningsovereenkomst enz.
De erkenning kan de organisaties helpen bij hun fondsenwerving richting donateurs, bedrijven,
overheid en andere vermogensfondsen.
Om die reden stelt DierenLot haar Erkend DierenLot Beneficianten een aantal uitingen ter
beschikking om e.e.a. uit te dragen, zijnde een buitenbord, voor bijvoorbeeld naast de deur van de
ingang, raamstickers en downloads hiervan en van logo’s van St. DierenLot voor bijvoorbeeld op de
facebookpagina, website en onder de e-mails, briefpapier of nieuwsbrieven van de organisatie en
haar medewerkers.
Een Erkend DierenLot Beneficiant is een naar oordeel van Stichting DierenLot, op het moment van
beoordeling, steunwaardige organisatie. Dit is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor een
steuntoekenning (in welke vorm dan ook, financieel of in natura).
Op de website wordt een actuele lijst gepubliceerd met uitsluitend Erkend DierenLot Beneficianten,
wanneer er een organisatie bijkomt of vervalt zal die wijziging direct worden verwerkt. De lijst is op
naam en vestigingsplaats te raadplegen zijn.
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