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Dierenzorg
een rijke historie

In eerste instantie was het vereniging Nationale Dierenzorg met
als doel: “Liefde en Eerbied te wekken voor de Natuur en alle Leven” en
“Baldadigheid en Onkunde te overwinnen” zo blijkt uit privé aanteke
ningen van Jonkvrouw Des Tombe. In 1933 werd het eerste onder
komen betrokken aan de Lange Voorhout 84, vlakbij het Paleis van
Koningin Emma. Na een aantal omzwervingen was in 1953 het
asiel op haar huidige locatie aan de Zijdeweg in Wassenaar een feit.

een veelzijdige dierbeschermende organisatie
In de jaren tachtig nam Dierenzorg een vogelvlucht. Er kwam een
promotieteam en het eerste reisbureau voor dieren werd opgericht
alsmede het blad Dierengeluiden, welke nog steeds wordt uitge
geven. Het unieke bejaardentehuis voor honden, de Seniorenclub,
werd in 1985 officieel geopend door Prinses Juliana. Twee jaar later
werd het Kattenhuis geopend met daarin asiel, pension en ook een
bejaardentehuis met riante kattentuin. In 1990 werd de vereniging
een stichting. Een aantal jaar later verrees er een nieuw gebouw
voor de grote honden met plaats voor zo’n zestig honden. Er kwam
ook een hondencrèche voor dagopvang.

Dieren spelen een belangrijke rol in ons leven. Eigenlijk is dat
altijd zo geweest, al zijn de leefomstandigheden van zowel mens
als dier in de eeuwen wel veranderd. Tegenwoordig zijn dieren
er niet meer om arbeid te verrichten maar voornamelijk om ons
gezelschap te houden. Maar wat als er omstandigheden zijn waar
door men het dier geen thuis meer kan bieden? Dan wordt er een
nieuw thuis gezocht. Meestal gaat dit via een asiel. Dat dit niet
iets van laatste decennia is, blijkt wel uit het feit dat reeds in 1926
enkele hofdames van de toenmalige koningin een dierenruilbeurs
startten. Nationale Dierenzorg was geboren.
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Stichting Nationale Dierenzorg is dus een asiel, pension en bejaar
dentehuis. En sinds 2003 is daar weer de dierenambulance voor
Wassenaar en omstreken aan toegevoegd. Zo kunnen we dus wel
spreken van een veelzijdige dierbeschermende organisatie
met een rijk verleden! En Dierenzorg blijft vernieuwen. Zo
blijft de kwaliteit van zorg gewaarborgd.
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Wat
is de seniorenclub?

beschikken over een gezellige kamer met meubels, kattenmandjes
en een vliering met kattentrapjes. Aansluitend is er een overdekte
buitenren met klimbomen. Ze hebben vrij toegang tot een katten
tuin van ca. 250 m2.

rustige oude dag

De Seniorenclub is het eerste bejaardentehuis voor honden en
katten in Nederland. Wanneer iemand niet meer voor zijn/haar
(bejaarde) dier kan zorgen, nemen wij deze zorg over. Dit geldt
voor huisdieren uit heel Nederland!

Het aardige van de Seniorenclub is dat de honden en katten een
rustige oude dag kunnen beleven in een omgeving die speciaal
voor dit doel is opgezet. Deze bejaarde dieren verblijven perma
nent bij ons, sommigen wel jaren. Een team van zeer ervaren
medewerkers zorgt voor onze bejaarde dieren en is ook in staat
afwijkend gedrag snel te signaleren. Twee maal per week komt de
dierenarts langs om eventuele medi
sche zaken te bespreken en de dieren
indien nodig te onderzoeken. Voor
acute spoedgevallen beschikken wij
over een dierenambulance waarmee
we snel bij de dierenarts kunnen zijn.
Uiteraard krijgen wij hulp van een
groot team zeer gemotiveerde vrij
willigers! Wilt u meer weten over onze
Seniorenclub? Kijk dan op
www.seniorenclub.nl

een aangenaam verblijf
De honden wonen in roedels van zo’n 8 tot 10 honden. Zij beschik
ken per roedel over een kamer met voldoende ligplaatsen en vloer
verwarming en een uitloop naar buiten. Daarnaast gaan ze een
aantal keer per dag naar de speelwei met één van de verzorgers
om te spelen, knuffelen en wandelen. Onze gepensioneerde katten
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Wat
gebeurt er met uw huisdier als u
er niet meer voor kunt zorgen?

Mogen wij Garroe aan u voorstel
len? Een grote kruising herder
die jarenlang vaste bewoner was
van de Seniorenclub. Zijn eige
naresse was helaas niet meer
in staat voor hem te zorgen en
zo gebeurde het dat zij de zorg
voor haar viervoeter aan ons had
toevertrouwd; een geruststel
lend gevoel. Maar toen kwam zij
te overlijden… en voor Garroe
was er niets geregeld. Het nota
riskantoor die de nalatenschap
afhandelde belde ons met de mededeling dat er geen geld was om
voor Garroe te blijven zorgen en dat hij daarom weg moest uit de
Seniorenclub. De plek waar hij al jaren woonde en helemaal op
z’n gemak was. En natuurlijk tegen de wens in van Garroes baasje
die destijds zo blij was een goed onderkomen voor hem te hebben
gevonden… gelukkig voor Garroe was er net een plekje in ons adop
tiefonds zodat een verhuizing hem bespaard is gebleven.

tijdig nadenken
Helaas staat dit verhaal niet op zich. Vaak worden wij bij de
Seniorenclub geconfronteerd met dergelijke situaties waarbij
de hond of kat vaak het kind van de rekening wordt. Het is dan
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ook verstandig tijdig na te denken over wat u wilt dat er met uw
huisdier gebeurt als u komt te overlijden of anderszins niet meer
in staat bent voor uw dier te zorgen. Hierover kunnen afspraken
gemaakt worden die bijvoorbeeld bij de notaris kunnen worden
vastgelegd. Zo weet u zeker dat als u iets overkomt, wij de zorg
voor uw dier op ons nemen. Een hele zorg minder.

uw wensen in uw testament
Als u in uw testament op laat nemen dat wij de zorg voor uw
dieren op ons nemen, dan gelden de gemaakte afspraken voor alle
aanwezige dieren op het moment dat u iets overkomt. Dit betekent
dat u met gerust hart nog een huisdier kunt nemen, al bent u mis
schien op leeftijd. Als u vast laat leggen dat wij de zorg van uw die
ren op ons nemen, kunt u er zeker van zijn dat wij op zoek gaan
naar de beste oplossing voor uw dier. Is uw dier bejaard? Dan biedt
de Seniorenclub uitkomst. Als uw dier nog niet op leeftijd is, doet
u deze geen plezier met het bejaardentehuis.
U kunt er dan gerust op zijn dat Dierenzorg een
passend nieuw onderkomen voor uw dier zal
vinden.
Zorgt u er voor dat de door u gemaakte afspra
ken met Dierenzorg bekend zijn bij uw eventu
ele naasten en dat deze op een duidelijke plek
in huis te vinden zijn, bijvoorbeeld bij uw verze
keringspapieren. Het is mogelijk met ons af te
spreken dat wij uw huisdier komen halen als u
iets overkomt. Ook deze afspraak moet gemak
kelijk terug te vinden zijn in uw woning.
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Hoe
kunt u nalaten?

belastingvrij nalaten
Mensen die een erfenis ontvangen moeten hier in de regel erf
belasting over betalen. Het percentage varieert tussen de 10% en
40%, afhankelijk van de relatie tot de erflater en de hoogte van
de erfenis. Hoe meer iemand erft, hoe meer belasting deze moet
betalen. Stichting Nationale Dierenzorg is bij beschikking van de
Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling aangewe
zen. Dit betekent ook dat Dierenzorg geen erfbelasting (voorheen
successierecht) hoeft te betalen. Een rekensom: meneer Jansen
laat € 50.000 euro aan zijn broer na en € 50.000 aan Dierenzorg.
De broer heeft een vrijstelling van € 2.012. Over het overgebleven
bedrag van € 47.988 betaalt hij 30% belasting. Netto houdt hij
€ 35.604 over aan zijn erfenis (tarieven voor 2012). Dierenzorg
houdt 50.000 over omdat zij vrijgesteld is van het betalen van
belasting.

Een testament kunt u op laten maken bij de notaris. Voor een nota
ris bij u in de buurt kunt u kijken op www.notaris.nl of bellen met
de notaristelefoon: 0900 3469393. Uiteraard kunt u ook ons bellen
zodat wij u verder kunnen helpen. U kunt uw testament te allen
tijde op een later tijdstip nog aanpassen of wijzigen.
Er zijn verschillende mogelijkheden waarop u uw nalatenschap
kunt regelen. Zeker als u geen kinderen heeft, is het raadzaam
uw wensen vast te laten leggen in een testament, anders gaat een
deel van uw vermogen naar de fiscus. Een testament biedt u de
mogelijkheid zelf te bepalen wat er met uw vermogen gebeurt als
u er niet meer bent. U kunt (een deel van) uw vermogen nalaten
aan uw naaste familie, maar ook bijvoorbeeld een goed doel als
Dierenzorg, al dan niet onder bepaalde voorwaarden. Dierenzorg
is vrijgesteld van het betalen van erfbelasting. Dit betekent dat
het volledige bedrag dat u aan ons nalaat ten goede komt aan de
dieren.

8

legaat
In uw testament kunt u aan Dierenzorg een bepaald bedrag of
bezit vermaken door middel van een legaat. Dit kan een
vooraf vastgesteld bedrag zijn, maar ook een bezit zoals
een woning of een kunstwerk. Door de bepaling dat u
een bedrag ‘vrij van schulden of rechten’ legateert aan
Dierenzorg, komt het zo volledig mogelijk ten goede
aan de dieren. Aan een legaat kunt u voorwaarden ver
binden. Dit zou bijvoorbeeld de zorg voor de huisdieren
door Dierenzorg, na uw overlijden kunnen zijn.

9

dierenzorg als (mede)erfgenaam

fonds op naam

Het is natuurlijk ook mogelijk om Dierenzorg tot (mede)erf
genaam te benoemen. Door een bepaalde verdeelsleutel in uw
testament op te nemen, kan een deel van het door u nagelaten
vermogen aan de dieren ten goede komen. Als uw vermogen uit
zeer verschillende bestanddelen bestaat, waarvan de waarde tevo
ren moeilijk te bepalen is, kan dit de aangewezen methode voor u
zijn. Uw notaris kan omtrent een erfenis of legaat een persoonlijk
advies uitbrengen. Zo weet u zeker dat uw geld een goede bestem
ming krijgt.

Een andere mogelijkheid is om een fonds op naam op te richten.
Dit kunt u oprichten tijdens leven of na uw overlijden middels uw
testament. Aan uw fonds kunt u een bepaalde specifieke bestem
ming toewijzen binnen de doelstelling van Dierenzorg. Denk
bijvoorbeeld aan het ondersteunen van onze adoptiedieren of het
onderhouden van onze dierenambulances. De schenking kan een
malig maar ook periodiek zijn. U kunt zelf de naam van uw fonds
bepalen, bijvoorbeeld uw eigen naam of die van een dierbare. Zo
blijft uw naam nog lang met die van ons verbonden!

dierenzorg als executeur
Als iemand komt te overlijden, moet er veel geregeld worden.
Wie gaat er voor zorgen dat de afspraken die u in uw testament
heeft vastgelegd ook daadwerkelijk volgens uw wensen worden
uitgevoerd? Als u niemand aanwijst om toezicht te houden op de
naleving, dan moeten alle erfgenamen tezamen uw nalatenschap
afwikkelen, een lastig traject. Vaak wordt er daarom één persoon
aangewezen als executeur testamentair. Dit is meestal een familie
lid of naaste bekende. Als u echter geen naaste familie of bekende
heeft die u hiermee wilt belasten, dan kan Dierenzorg deze taak
op zich nemen als u ons heeft benoemd als erfgenaam of legataris.
Wij regelen dan - tegen een wettelijke vergoeding - de afwikke
ling van uw nalatenschap. Dit betekent onder andere dat wij de
verdeling van uw inboedel kunnen regelen, er voor zorgen dat uw
huis wordt verkocht en ons belasten met het opzeggen van diverse
abonnementen en de aangifte van uw inkomstenbelasting. De exe
cuteur moet altijd verantwoording afleggen aan alle erfgenamen.
Dierenzorg werkt hierin samen met een betrouwbare partner.
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Hoe
hoog
is het pensioen van een bejaard dier?
Vaak krijgen wij de vraag met welk bedrag men rekening moet
houden voor de opvang van hun huisdier(en) in de Seniorenclub
als hen iets overkomt. Ook voor ons is dit natuurlijk een schatting.
Immers, niemand kan voorspellen hoe oud uw dier gaat worden.
Wel kunnen wij door onze jarenlange ervaring een goede inschat
ting maken over de gemiddelde leeftijd van de dieren die bij ons
in de Seniorenclub verblijven. Voor katten is dit rond de 20 jaar.
Onze honden worden iets minder oud, gemiddeld 17 jaar. Het
huidige dagpensioen voor een kat is € 3,35, voor een hond is dit
€ 3,75. Dit pensioen kunt u vermenigvuldigen met 365 dagen en
dan met het aantal jaar dat uw dier gemiddeld nog te leven heeft.
Let wel dat hier ook nog dierenartskosten bij komen kijken. Zeker
naarmate de leeftijd van het dier stijgt, worden ook de medische
kosten hoger. Gemiddeld rekenen wij op ongeveer € 500 per jaar
per dier. Ook deze schatting is gebaseerd op onze ervaring. Als u
ons iets wilt legateren met als voorwaarde dat wij de zorg voor
uw dier op ons nemen, kunt u zelf berekenen met welk bedrag u
rekening moet houden.
Natuurlijk is het mogelijk dat uw huisdier eenmaal in de
Seniorenclub eerder komt te overlijden dan de gemiddeld bere
kende leeftijd. Het overgebleven deel van uw erfenis of legaat komt
dan ten goede aan onze adoptiedieren. Dit zijn onze bejaarde
dieren die geen eigenaar meer hebben. Onze adoptanten dragen
allemaal een beetje bij in de verzorging van deze dieren. Uw bij
drage komt dus altijd goed terecht!
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Andere
manieren om ons te steunen

Dierenzorg is geheel afhankelijk van de steun van particulieren
en bedrijven. Dierenzorg ontvangt geen overheidssteun. Heeft u
sympathie voor ons werk? Dan kunt u ons ook op een andere wijze
steunen. Hieronder de mogelijkheden:

donatie
U kunt ons steunen met een financiële bijdrage, waarvan wij de
hoogte graag aan u overlaten. Als u de antwoordkaart in deze bro
chure invult en opstuurt, wordt u opgenomen in ons donateurs
bestand en nemen wij contact met u op over hoe u ons wenst te
steunen. Als donateur wordt u - indien u dit wenst - regelmatig op
de hoogte gehouden over alle activiteiten van Dierenzorg.
13

adoptie
Dierenzorg huisvest permanent een schare oudere dieren. De
(voormalige) eigenaars zijn niet altijd in staat om het pensioen van
zijn of haar dier volledig zelfstandig op te brengen. Het adoptie
fonds helpt in deze gevallen. Een adoptant betaalt minimaal € 25
per jaar. Per dier zijn ongeveer vijftig adoptanten nodig om de
verzorging te kunnen bekostigen.

giften
Schenkingen (giften) aan kerkelijke, levenbeschouwelijke, liefda
dige, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nu beogende
instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting/premie
volksverzekeringen indien deze zijn geregistreerd als een alge
meen nut beogende instelling (ANBI). Voor de fiscus moet een gift
aan een aantal voorwaarden voldoen om voor aftrek in aanmer
king te komen. Een belangrijke eis is dat de gift ook daadwerkelijk
een gift is. Er mag geen directe tegenprestatie tegenover staan. Dus
als wij u na een gift korting op de pensionprijs zouden aanbieden,
dan is uw gift niet langer fiscaal aftrekbaar. Fiscaal gesproken
zijn er twee soorten giften, namelijk gewone giften en periodieke
giften.
Gewone giften
Voor de aftrek van andere giften geldt een drempel van 1% van
uw verzamelinkomen. Het gaat om uw verzamelinkomen voordat
de persoonsgebonden aftrek is toegepast. De minimale drempel is
€ 60. De maximale aftrek voor andere giften is 10% van het drem
pelinkomen. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten
in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u
het hele jaar een fiscale partner had, moet u ook het drempelinko
men van uw fiscale partner meetellen.
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Periodieke giften
Voor de aftrekbaarheid van periodieke giften geldt geen drempel
en geen maximumbedrag. Onder bepaalde voorwaarden kunt u
periodieke giften aan bepaalde in Nederland gevestigde instellin
gen volledig aftrekken. Deze voorwaarden zijn:
• U heeft de gift bij een notaris laten vastleggen.
• U doet de gift in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke
uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden.
• U doet deze gift minimaal vijf jaar achter elkaar.
• Er stond geen tegenprestatie tegenover de gift.
Elke gift is welkom! Een algemene gift kunt u storten op
ING banknummer 116999, t.n.v. Stichting Nationale Dierenzorg
onder vermelding van ‘gift’.

adverteren en sponsoren
Bedrijven kunnen de Nationale Dierenzorg op verschillende
manieren ondersteunen; met een gift, met korting op producten
of middels sponsoring. Als tegenprestatie zijn er verschillende
vormen van publiciteit mogelijk ondermeer in Dierengeluiden of
de nieuwsbrief. Wij informeren u graag over de mogelijkheden!
Nadere informatie? Mocht u na het lezen van bovenstaande nog
behoefte hebben aan nadere informatie, aarzel dan niet en neem
contact met ons op.
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Advies?

persoonlijk

neem contact op!

Wilt u meer weten over de mogelijkheden Dierenzorg op te
nemen in uw testament en wat wij eventueel voor u - en uw huisdier - kunnen betekenen? Neemt u dan contact met ons op. Dat
kan telefonisch, maar ook door middel van het insturen van de
antwoordkaart achterin deze brochure. Uiteraard kunnen wij bij
u langskomen om uw wensen persoonlijk met u te bespreken.
U bent ook van harte welkom om ons te bezoeken en zo met
eigen ogen te zien hoe uw bijdrage wordt besteed.
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