
BELEIDSPLAN 2021 DIERENAMBULANCE BARNEVELD 

 

 

INLEIDING  

Vanaf 1 januari 2018 maakte de gemeente Barneveld, samen met de gemeente Putten, 

gebruik van de dierenambulance Putten-Barneveld.  In het december 2017 met deze 

dierenambulance afgesloten contract werd geregeld dat het vervoer van huisdieren, honden 

en katten naar dierenasiel Levenslust en het verwijderen van dode dieren uit de openbare 

ruimte door deze dierenambulance werd verzorgd. Dit contract liep van rechtswege op 31 

december 2020 af. 

Medio 2020 gaf de dierenambulance Barneveld-Putten aan hun werkzaamheden voor de 

beide gemeenten niet goed meer te kunnen uitvoeren. Met name financieel, maar ook op 

personeel gebied kon men de dierenambulance niet meer laten rijden onder dezelfde 

voorwaarden.  

In goed overleg met de Stichting Amivedi, die verantwoordelijk is voor de registratie van 

vermiste huisdieren en ons dierentehuis Levenslust werd besloten om te bekijken of er 

mogelijkheden waren voor een eigen dierenambulance Barneveld.  

Het lukte om januari 2021 via Stichting Dierenlot een dierenambulance in gebruik te kunnen 

nemen. Daarnaast meldden zich, na diverse gesprekken en oproepen in de media, een 

zevental vrijwilligers, inwoners van onze gemeente, die bereid waren om deze 

dierenambulance te bemensen. Een aantal van deze vrijwilligers hadden al ervaring opgedaan 

bij andere dierenambulances in het verleden.  

Ook meldden zich een viertal inwoners van de gemeente Barneveld, die bereid waren om, 

samen met de gemeente, een bestuur te vormen voor de nieuwe dierenambulance Barneveld. 

De gemeente zal binnen het bestuur de secretarisstaken op zich nemen.  

In de periode januari 2021 tot september 2021 is deze dierenambulance zeven dagen per 

week beschikbaar geweest voor het vervoer van de dieren in de gemeente Barneveld. Ook is 

deze periode gebruikt om een bestuur te vormen,  de statuten als stichting vast te stellen, een 

zakelijke bankrekening te openen en een AMBI status aan te vragen.  

 



DOELSTELLING  

De stichting Dierenambulance Barneveld heeft ten doel eerste hulp te bieden aan zieke, 

gewonde en aangereden dieren, waarvan de eigenaar op dat moment wel of niet bekend is 

en verder al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord. Voor wat betreft de uitvoering van onze 

hulpverlening gaan wij uit van geschoolde vrijwilligers, die doelmatig en met compassie te 

werk gaan.  

De Dierenambulance Barneveld wil efficiënt en betrouwbaar zijn. Daarom is er voor gezorgd 

dat wij:  

➢ voldoen aan het Nationaal Keurmerk Dierenambulances 
➢ door de Belastingdienst erkend zijn als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI)  

 

ORGANISATIE 

Het bestuur van onze Dierenambulance bestaat, conform inschrijving KvK, uit vijf 

bestuursleden:  

➢ Herman Luttikhuisen, voorzitter 
➢ Wilgert Hart, penningmeester 
➢ Simone van Maanen, contactpersoon vrijwilligers 
➢ Denise Klarenbeek, communicatie 
➢ Dirk Klein, secretaris 

 

 

 

De bestuursleden ontvangen geen honorering voor hun activiteiten. Voor de 

dierenambulance zijn 12 chauffeurs en bijrijders actief. Zij bemensen de ambulance, een 

rijder al dan niet samen met een bijrijder in wisselende diensten, of verlenen andere 

ondersteuning. De bereikbaarheid op dit moment is  7 dagen per week, 365 dagen per jaar 

van 08.00-20.00 uur. Buiten deze uren alleen in dringende gevallen op verzoek van 

hulpverleningsdiensten. 

 

SAMENWERKING 

De Dierenambulance Barneveld werkt in voorkomende gevallen samen met de omliggende 

dierenambulances. Daarnaast onderhouden wij goede contacten met alle andere in ons 

werkgebied actieve dierenartsen, asielen, overige opvangcentra en ondersteunende 

diensten van Dierenpolitie, Rijkspolitie, Brandweer, Rijks en Provinciale Waterstaat.  

 

Visie:  



Primair heeft de stichting Dierenambulance Barneveld als doel: Eerste hulp bieden aan 

zieke, gewonde en aangereden dieren, waarvan de eigenaar op dat moment wel of niet 

bekend is en verder al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord. 

Secundair vinden wij het van groot belang om met gemotiveerde vrijwilligers in ons 

werkgebied een flexibele en deskundige dienstverlening te verzorgen. Daarbij geldt als 

basis: zelfsturing, zelfredzaamheid en optimale inbreng van alle medewerkers, uiteraard 

binnen de daarbij geldende intern en extern gestelde kaders (regelgeving). Dat wij bij onze 

hulpverlening altijd te maken hebben met de gevoelens van eigenaren van dieren, 

omstanders bij calamiteiten en betrokken overheden, vergt een extra inspanning op 

menselijk gebied. Inlevingsvermogen en klantgericht handelen zijn daarbij trefwoorden.  

 

Financieel:  

Om ook op langere termijn de exploitatiekosten en de vervanging van onze ambulance bus 

te kunnen waarborgen, is financiële continuïteit van levensbelang. Dat betekent dat de 

jaarlijkse kosten gedekt moeten worden, zoals onderhoud van de ambulance, verzekeringen, 

administratie, telefoon, opleiding en onkosten vrijwilligers. De gemeente Barneveld, die als 

vaste partner meedraait in het bestuur, geeft een jaarlijkse vaste bijdrage van € 10.000.- . 

Daarnaast worden er inkomsten verworven voor het ophalen en vervoeren van dieren en 

zullen de komende tijd sponsoren in de gemeente Barneveld benaderd gaan worden. In het 

volgende beleidsplan zullen deze inkomsten en ook de uitgaven gespecificeerd worden 

opgenomen en verantwoord.  

 

Dierenambulance:  

Vanaf de start, januari 2021,  hebben wij een ambulance kosteloos in bruikleen van Stichting 

Dierenlot. De brandstof en verzekering worden volledig door ons betaald en voor het 

onderhoud betalen wij 50% van de kosten 

 

Totaal gereden ritten:  

Zoals aangegeven, is de dierenambulance gestart per januari 2021. Hierbij een overzicht van 

de gereden ritten in de periode januari 2021 tot en met juni 2021:  

➢ Vogelopvang Naarden:     195 
➢ Dierenasiel Levenslust:      53 
➢ Kinderboerderij de Glind:               8 
➢ Dierenarts:        18 
➢ Diverse ritten (schildpad, vleermuis, egels e.d.)    29 
➢ Ritten Evelien (poezen/kittens)     24 
➢ Ritten Simone (kooi- en volièrevogels)    16 

Totaal aantal ritten dierenambulance 1e halfjaar:  343 

 



Bijlagen:  

➢ Akte van oprichting, juli 2021 
➢ Uittreksel KVK, nummer 862856309 
➢ Regels dierenambulance Barneveld, zoals verstrekt aan de chauffeurs 

 

 

 

 


