Stichting Nationaal dierenpark De Hazenberg
Bergweg 12
3958 AB Amerongen
Telefoonnummer: 0343-451584
E-mail: asieldehazenberg@gmail.com
K.v.K: 41177164
RSIN: 0033.07.955
Donateurs/Erflaters:
Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI,
kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de
inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende
regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht.
(Bron: www.anbi.nl)
Via link: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/ is te zien dat de
Hazenberg per 01-01-2008 als ANBI is erkend door de Belastingdienst.
Het doel van stichting nationaal dierenpark de Hazenberg te Amerongen:
Het opvangen, verzorgen en herplaatsen van zwerf- en afstandsdieren, met name honden en
katten.
Hoofdlijnen van het Beleidsplan:
Het asiel is continu bezig met kwaliteitsverbetering op het gebied van dierenverzorging,
veterinaire aspecten, huisvesting en administratie.
In 2016 is de voorgenomen verbouwing gerealiseerd. Zowel het gebouw als de binnenkennels zijn
vernieuwd en weer geschikt voor de komende jaren Bij de verbouw is zoveel mogelijk gebruik gemaakt
van duurzame materialen en is rekening gehouden met een zo praktisch mogelijke indeling. Ook
voldoen we hiermee aan veranderende wetgeving en/of aangescherpte eisen die gesteld worden vanuit
de Dierenbescherming of het Ministerie in het kader van het welzijn van de dieren.
Het bestuur hecht veel belang aan duurzaamheid. Dit is ook van toepassing bij
verbouwingen c.q. vernieuwingen aan gebouwen en terrein.
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter:
A.W. Kooper-Nelemans
Secretaris:
H.K. Ponsen-Hadderingh
Penningmeester:
H.M. Sijtsma
Bestuurslid:
H. van de Hoef
Bestuurslid:
J.M.E. von Ilsemann
Bestuurslid:
S.F. von Ilsemann

Beloning
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.
Medewerkers in dienst van de Hazenberg ontvangt een salaris gelijk aan het minimumloon
met opslag van 10% i.v.m. weekenddiensten.
Verslag uitgeoefende activiteiten over het jaar 2016
Aantal opgenomen zwerfdieren:
honden: 63
katten: 177
Aantal opgenomen afstandsdieren:
honden: 17
katten: 19
Aantal herplaatste dieren:
honden: 23
katten: 202
Aantal dieren retour eigenaar:
honden: 59
katten: 20
Pension:
De Hazenberg had 3767 pensionhonden overnachtingen.
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