Beleidsplan WIOA 2020-2023:
Waar is onze angel is een op basis van vrijwillige krachten draaiende organisatie.

Doelstelling stichting Waar Is Onze Angel:
-

Vermiste honden en andere dieren zo snel mogelijk van straat te krijgen en
herenigen met de eigenaar. Door gecoördineerde zoekacties, door vrijwilligers
Loslopende honden zonder eigenaar, zo snel mogelijk in veiligheid brengen.
Zoekacties uitbreiden doormiddel van inzet van speurhonden en materialen.
Informeren van huisdier eigenaren “Hoe een vermissing te voorkomen, dit
door organiseren van online voorlichting.

Huidige werkzaamheden/Werkwijze:
-

-

-

Gecoördineerd organiseren houden van zoektochten naar (vermiste) honden
of andere dieren. Al deze acties worden in overleg en na akkoord van de
betrokken eigenaar (indien) bekend uitgevoerd.
Indien mogelijk en noodzakelijk wordt er gebruik gemaakt van vangmiddelen
te weten vangkooien/camera’s dit in overleg met alle noodzakelijk betrokken
personen en organisaties.
De inzet van speurhonden waar mogelijk en noodzakelijk, dit zijn
particulieren/organisaties die zich graag voor onze stichting willen inzetten.
In veiligheid brengen van loslopende honden of andere dieren, waarvan er
(nog) geen eigenaar bekend is.
Voor de communicatie van de werkzaamheden en activiteiten rondom
meldingen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van sociale media zoals
Facebook en Twitter. Daarnaast wordt er actief een eigen website beheerd die
wordt voorzien van de actuele informatie en meldingen. De website
ondersteund de Facebook pagina.

Hiertoe is de organisatie ingedeeld in het bestuur, afdeling hoofdbeheer. Nederland
is ingedeeld in twaalf provincies met in elke provincie een aantal centrale
beheerders en een zoekteam bestaande uit vrijwilligers. WIOA werkt via de website,
twitter en facebook, en instagram. Via deze sociale media kanalen is het bereik
binnen NL het grootst.

Toekomstvisie te realiseren 2020/2023:
-

-

-

Samenwerking met andere dierenhulporganisatie te weten:
Andere zoekgroepen gevestigd in alle provincies in Nederland ( al
samenwerking met meerdere zoekgroepen gerealiseerd).
Dierenambulances door heel Nederland, Staatsbosbeheer en de
dierenpolitie. ( dit alles moet wel te organiseren zijn, daar onze drijfkracht per
provincie draait op vrijwilligers en deze moeten bereid zijn dit naast hun
huidige taak als provinciebeheer op zich te nemen).
Organiseren van live workshops/voorlichting binnen alle provincies in
Nederland. (Ook hiervoor geldt mits de mogelijkheid daar is met inzet van
vrijwilligers)
Werven van nieuwe vrijwilligers voor het beheer van de provincies om de
bovenstaande plannen te kunnen realiseren.
Genereren van meer aanbod voor speurhonden.
Meer naamsbekendheid door deel te nemen aan markten en georganiseerde
dierendagen.
Per 01-01-2023 zal dit beleidsplan geëvalueerd worden en waar nodig
aangepast.

Fondsen/donatie:
Stichting WIOA is volledig afhankelijk van giften, donaties, en eigen activiteiten om
inkomsten te verkrijgen. Deze worden onder meer gegenereerd door:
-

Donaties door andere stichtingen en of particulieren.
Inkomsten uit loterijen georganiseerd door de stichting
Inkomsten door verkoop van spullen via de facebookpagina en website
Inkomsten door op markten en of dierendagen te staan.
Per jaar wordt er een jaarverslag gepubliceerd op de website, waar de
inkomsten en uitgaven worden toegelicht.

-

Alle inkomsten van de stichting waar is onze angel worden aangewend om te
investeren in het (nog) beter kunnen functioneren van de stichting.

-

Dit bestaat uit:
Aanschaf van materialen
(wildcamera’s/vangkooien/waadpakken/nachtkijkers/zaklampen)
Huren van stands/kramen op markten
Inkoop van goederen voor relatiegeschenken en verkoop online
Vergaderkosten
Organiseren Informatie en Fun dag. Op deze dagen zullen
verschillende organinsaties aanwezig zijn om voorlichting te geven.

Waar is onze Angel? bestaat uit alleen vrijwilligers zowel het bestuur als andere
vrijwilligers zullen geen beloning voor verrichte werkzaamheden ontvangen.

