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VOORWOORD
Dit is het eerste beleidsplan voor de Stichting Hart Limburg Zuid (verder kortweg “HLZ”
genoemd. In dit beleidsplan worden de reeds afgehandelde, huidige en toekomstige
ontwikkelingen tot eind 2025 samengevat. Momenteel is de HLZ nog in de officiële beginfase
nadat alle handelingen vanuit de doelstelling op particulier initiatief zijn opgestart.
Dit beleidsplan is opgezet vanuit de algemene doelstellingen en mogelijkheden deze te
continueren en/of te verbeteren:.is het opsporen, invangen en herenigen van huisdieren met
hun eigenaar. Zowel bij vermiste als gevonden huisdieren.
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1.VOORTGANG

Hart Limburg Zuid wil een actieve bijdrage blijven leveren aan de ondersteuning binnen de
wet Dierenwelzijn.
Hart Limburg Zuid is voornemens om de komende tijd verdere samenwerking te zoeken met
vergelijkbare organisaties en stichtingen die zich ook bezighouden met een dergelijke
doelstelling, zowel regionaal, nationaal als grensoverschrijdend.
Door samenwerking kunnen ook huisdieren, die zich verplaatsen binnen de eigen regio eerder
opgespoord worden en herenigd met de eigenaren.
Verder wordt samenwerking gezocht op alle andere raakvlakken van de doelstelling.
Zo is er een intensieve samenwerking opgestart met de Stichting Dierenvoedselbank Hart
voor Huisdieren Limburg, Setter Resque Nederland en andere zoekteams in Nederland en in
België en Duitsland zodat de berichten van Hart Limburg Zuid ook terecht komen bij andere
personen dan diegene bij hun geregistreerd staan op de Facebook pagina alsook op de
toekomstige diensten en services van de andere stichting ten voordele van de Hart Limburg
Zuid.
Algemene doelstelling van de stichting is: helpt bij het opsporen, invangen en herenigen van
huisdieren met hun eigenaar. Zowel bij vermiste als gevonden huisdieren kunnen wij
ondersteuning bieden, hierbij maken wij gebruik van een breed netwerk en ketenpartners.
Wij doen dit op vrijwillige basis met een gemotiveerd en professioneel vrijwilligers team.

4

2.BELEIDSPLAN 2022-2025

Het beleidsplan is gebaseerd op de oorspronkelijke doelstelling met een aantal aanvullende
punten om nog beter diensten en services te verlenen aan de doelgroepen.

NAAMSBEKENDHEID
Stichting Hart Limburg Zuid heeft diverse mogelijkheden aangepakt om de naamsbekendheid
(en de mogelijkheden om mensen met vermiste en gevonden huisdieren te helpen) te
verspreiden.
Hiertoe is een website opgezet (www.hartlimburgzuid.nl) en drie Facebook groepen:
https://www.facebook.com/hartlimburgzuid
https://www.facebook.com/Vermiste-Huisdieren-Brunssummerheide-eo-158411404573778/
https://www.facebook.com/Vermiste-en-gevonden-katten-Brunssummerheide-Hart-LimburgZuid-113524086716489
Als ook een instagram account.
Deze laatste zijn ook dan tevens de aanduiding van de algemene regio waarin, in eerste
instantie, de zoekhulp wordt geboden, in en rondom de parkstad gemeenten en er is een
samenwerkingsverband met Natuurmonumenten voor het natuurgebied Brunssummerheide.
Hart Limburg Zuid is verdere opties, voor de verbeterde naamsbekendheid, momenteel nog
aan het onderzoeken.
Daarnaast staat op eventuele flyers / posters altijd Hart Limburg Zuid vermeldt.
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WERKWIJZE:
Vermist huisdier:
In principe wordt Hart Limburg Zuid benaderd door de eigenaren van de vermiste huisdieren
of door een organisatie waarmee het samengewerkt (bij regio-overschrijdende vermissingen).
Bij een melding wordt gekeken of er een regiobepaling kan worden gedaan en een zoekteam
uit vrijwilligers kan worden samen gesteld.
Het zoekteam gaat dan intensief op zoek naar het vermiste huisdier.
Het team heeft Missytrap ( geavanceerde vangkooi), diverse SMS camera en wildcamera’s en
alle vrijwilligers zijn in bezit van een Chipreader.
Bij langere vermissingen worden ook flyers en posters gemaakt en verspreidt zowel lokaal als
online in samenspraak met de eigenaar van het vermiste huisdier.
Bevindt het dier zich op een privéterrein?
Dan wordt er altijd contact opgenomen met de eigenaar van het terrein om te kunnen
opereren.
Bij een vermissing waar de hond op openbaar terrein wordt gespot, neemt Hart Limburg Zuid
ten alle tijden contact op met ketenpartners.
Dit is per vermissing verschillend welke ketenpartners dit zijn; Politie (wijkagenten), Boa’s,
jagers, boswachters, Rijkswaterstaat of de Provincie.
Gevonden huisdier:
Is een gevonden huisdier voorzien van een chip en is deze goed geregistreerd dan wordt bij
het aantreffen van het huisdier de eigenaar verwittigd en overgedragen.
In andere gevallen wordt het overgedragen aan een opvang.

6

VRIJWILLIGERS:
Alle vrijwilligers werken geheel belangeloos voor de stichting en ontvangen geen enkele
vorm van vergoeding.
Wenst iemand toe te treden tot de vrijwilligersgroep dan wordt vooraf de affiniteit met
huisdieren gecontroleerd en is er een proefperiode.
Bestuursleden zijn ook vrijwilligers welke geen enkele vorm van vergoeding ontvangen.
Het bestuur is zelf ook actief binnen de doelstelling en zorgt voor o.a. de aansturing van de
overige vrijwilligers (incl. zoekteams) ook geheel vrijwillig zonder enkele vorm van
vergoeding.
Alle vrijwilligers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend voor het borgen van de wet
AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) als ook een inschrijfformulier als
vrijwilliger.

BEREIKBAARHEID:
Hart Limburg Zuid is bereikbaar via een GSM nummer alsook voor minder dringende urgente
zaken (buiten meldingen van vermissingen) via Facebook Messenger en per e-mail of via de
website.
OVERIGE GEGEVENS:
KvK: 7751047
RSIN: 861105643
Bankrelatie: NL63RABO035381039
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PROMOTIE / FONDSENWERVING:
Hart Limburg Zuid heeft geen winstoogmerk en ziet promotie uitsluitend als een
ondersteuning in de naamsbekendheid en de daaraan verbonden doelstelling.
Voornemens om daarmee meer mensen met vermiste huisdieren te wijzen op de aangeboden
dienstverlening.
Promotie geschiedt meer door behaalde resultaten en het kennis geven van hereniging tussen
het huisdier en de eigenaar binnen diens eigen kring.
Hart Limburg Zuid wil ook met een promotiestand (met informatiemateriaal) aanwezig zijn
op bepaalde (openbare) activiteiten zoals braderieën en jaarmarkten.
Hiermee wil Hart Limburg Zuid bewust wijzen op de aanwezigheid van deze hulp in de regio.
Dit laatste eventueel met een andere stichting met vergelijkbare raakvlakken.
Hart Limburg Zuid is reeds in bezit van een groot aantal vangmaterialen, SMS & wild camera
en chipreaders maar deze zullen t.z.t. vervangen moeten worden dan wel bij grotere acties
uitgebreid moeten worden in aantallen.
Daartoe worden gelden verkregen uit subsidies, donaties (van eigenaren teruggevonden
huisdieren en sympathisanten van de stichting), vergoedingen voor verrichte prestaties (al dan
niet door de genoemde eigenaren), verkregen uit legaten of erfstelling (waarbij de registratie
en status ANBI een belangrijke drempel wegneemt) alsook uit andere middelen (zoals ook
beschreven bij alinea 2 NAAMSBEKENDHEID).

KOSTEN/BATEN ANALYSE:
Het huidig materiaal is afkomstig uit eigenhandige aanschaffing door de vrijwilligers doch
geheel ter beschikking van de stichting gesteld.
Een begroting voor de/het komende jaar/jaren is afhankelijk van het aantal verzoeken tot hulp
bij vermissingen.
De stichting heeft geen winstoogmerk en geen mogelijkheid tot roodstand bij de
geregistreerde bankrekening en daardoor zullen alleen materialen, zowel voor de zoekteams
& administratie, aangeschaft worden indien er genoeg liquide middelen ter beschikking staan.
Ter ondersteuning kan Hart Limburg Zuid ook gratis materiaal (uit) lenen van /aan de
organisaties en stichtingen waarmee intensief wordt samengewerkt.
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3.TOEKOMSTVISIE:

Hart Limburg Zuid wil een aanvulling zijn in de dienstverlening naar de eigenaren van
huisdieren in de regio alsook voor het algemeen dierenwelzijn.
Hart Limburg Zuid wil intensief samenwerken, en een actieve rol vervullen, met de
organisaties, stichtingen en overige initiatieven van het Samenwerkingsverband
Dierenwelzijnorganisaties Limburg alsook andere vergelijkbare initiatieven gericht op de
algemene doelstelling in de, grensoverschrijdende, regio zonder enige competitieve vorm en
binnen de geldende wetgeving.
Daartoe behoort ook een, eventueel, grensoverschrijdende, steun aan vergelijkbare
organisaties.
Hart Limburg Zuid beoogt een actieve rol in het terugvinden van vermiste huisdieren en
eventueel gevonden huisdieren.
Hart Limburg Zuid staat ook open voor samenwerking met andere organisaties mits de eigen
doelstelling niet in het geding komt.
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