
ALGEMEEN 
Stichting Realisatie Dierenwelzijn Projecten (SRDP) heeft als doel het structureel vergroten 
van het welzijn van (huisdieren). 
De SRDP is tevens bekend onder de naam “Herplaatsing 4EverHome”. 
 
GEGEVENS 
SRDP 
Kvk: 68033524 
RSIN: 857273796 
Adres: De Heijbloem 34, 5673 PJ, Nuenen 
E mail : info@herplaatsing4everhome.nl 
 
 
BESTUUR 
Voorzitter, secretaris en penningmeester: Hetty Langen 
Bestuurslid: Ingrid Commandeur 
Bestuurslid: Karla Link 
 
DOELSTELLING 
De doelstelling van de SRDP is het structureel vergroten van het welzijn van (huis)dieren. 
De SRDP biedt ondersteuning en begeleiding wanneer de eigenaar of houder van het dier de 
noodzakelijke verzorging van het huisdier niet meer kan of wil geven. 
 
De activiteiten bestaan uit: 

• Het informeren van eigenaren, adoptiegezinnen en de samenwerkende partijen 
middels website www.herplaatsing4everhome.nl en gelijknamige  facebookpagina  

• Het ingang zetten en begeleiden van de herplaatsingsprocedure van de huisdieren 

• Het tijdelijk opvangen van huisdieren in gastgezinnen 

• Begeleiding en nazorg van de geplaatste dieren 
 
 

BELEIDSPLAN 2020-2022 
 
Visie:  
De betrokken vrijwilligers vinden dat elk dier recht heeft op adequate verzorging. Naast 
geschikte huisvesting betekent dat zorg voor gezondheid (voeding, medische verzorging, 
juiste vaccinaties, beweging) opvoeding zonder dwang, gezelschap, warmte en genegenheid. 
 
Missie:  
Wij willen onze organisatie in Nederland uitbouwen tot een landelijk netwerk van 
vrijwilligers en gastgezinnen. Tevens willen wij dat onze ontwikkelde adoptieprocedure 
zodanig bekend wordt (bewustwording!) dat de keuze voor onze bemiddeling de voorkeur 
krijgt boven verkoop via andere, commerciële kanalen. 
 
 
 
 

mailto:info@herplaatsing4everhome.nl


Activiteiten: 

• Meer naamsbekendheid verwerven door publicaties, artikelen, social media 

• Werving vrijwilligers 

• Werving fondsen  

• Verwerven van materialen om tijdelijke huisvesting en opvang mogelijk te maken 

• Samenwerking met andere soortgelijke organisaties en dierenartspraktijken 
uitbreiden 

• Vanaf 2021 ook actief worden in België 
 
 
BELONING 
 
De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. 
Alleen de gemaakte kosten ten behoeve van de SRDP worden vergoed. 
 
 
ACTUEEL 
Website en facebookgroep worden bijna dagelijks ge-update zodat geïnteresseerden de 
voortgang kunnen volgen. 
 
FINANCIEEL 
 
 
2018 
Balans 
 

Vlottende activa     
Liquide middelen   €196,-- 
 
Totaal activa   € 196,-- 
 

Passiva 
Winstreserve.                       €  -468,-- 
Kortlopende schulden.       €    664,-- 
Totaal passiva.                     €    196,-- 

 
 
Winstberekening 
 
Opbrengsten 
Adoptiebijdragen  € 205,-- 
 
Kosten    € 323,-- 
 
Saldo winst en verliesrekening.                  € - 118,-- 


