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Welkom bij Dierenopvang Koningen 

 

Opvang voor honden en katten 

Dierenopvang Koningen is een opvang voor honden en katten uit binnen- en buitenland en is in 
2009 opgericht door Astrid Koningen.  

Jong of oud, mooi of lelijk, ieder dier heeft recht op een veilig en warm thuis. Dierenopvang 
Koningen heeft jarenlang ervaring in de opvang, verzorging en herplaatsing van honden en 
katten uit binnen- en buitenland. Dit zijn zwerfdieren of dieren die om wat voor reden niet meer 
bij hun eigenaar kunnen blijven.  

In het buitenland is de nood helaas nog vaak ontzettend hoog. Dierenopvang Koningen zet zich 
dan ook in om juist voor deze dieren een veilig en stabiel thuis te vinden. Wij werken met een 
aantal gastgezinnen en hebben een grote groep vrijwilligers die veel op de opvang te vinden 
zijn. 
 

Wie werken er bij Dierenopvang Koningen? 

De dagelijkse werkzaamheden worden door een aantal vaste medewerkers gedaan. Zij zijn naast 
de verzorging van de dieren ook verantwoordelijk voor het begeleiden van de vrijwilligers, 
hulpkrachten en de aanwezige stagiaires. 

Dierenopvang Koningen is een erkend leerbedrijf en biedt onder andere stageplaatsen voor de 
opleiding Dierverzorging mbo-niveau 2 t/m 4. Ook mensen in een re-integratie- of 
arbeidsparticipatietraject krijgen bij ons de kans om hun plek weer te vinden. 

 

Wij kunnen niet zonder onze vrijwilligers. Zij helpen bij de dagelijkse verzorging van de dieren 
en schoonmaak, wandelen met honden, knuffelen met honden en katten, zijn pleegmoeder voor 
kittens en honden, doen onderhoud, verrichten reparaties, maken de foto’s, zijn lid van het 
bestuur, schenken koffie op drukke dagen en helpen mee bij onze jaarlijkse activiteiten. 
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Stichting Dierenopvang Koningen 

In 2013 is de Stichting Dierenopvang Koningen opgericht. Het bestuur bestaat uit 3 onbezoldigde 
bestuursleden die maandelijks bijeenkomen. Dierenopvang Koningen publiceert jaarlijks een 
jaarverslag inclusief beleidsplan. 

Stichting Dierenopvang Koningen is door de belastingdienst in 2013 aangewezen als ANBI. 

 

Waarom sponsoring Stichting Dierenopvang Koningen? 

Stichting Dierenopvang Koningen is voor een groot deel afhankelijk van de bijdragen van vaste 
donateurs, dierenwelzijn organisaties, eenmalige bijdragen naar aanleiding van oproepen voor 
specifieke doelen en dergelijke. 

Om meer vaste inkomsten te hebben vragen wij bedrijven om voor een langere periode sponsor 
te worden van onze stichting. Dit geeft ons de ruimte om te kunnen blijven investeren in de 
dieren en de opvang hiervoor. Dit is nodig, voor nu en in de toekomst. 

De sponsorbijdrage is € 120,-- per kalenderjaar. 

Wat zijn voor u de ‘belangrijkste’ redenen; 

 Continuïteit geven aan een leuke groep gemotiveerde en enthousiaste medewerkers/ 
vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor de Stichting Dierenopvang Koningen. 

 Sociaal maatschappelijke ondersteuning re-integratie-/arbeidsparticipatietrajecten.  

 Ondersteunen van een plaatselijke/regionale ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

 Vermelding van uw bedrijfsnaam op website en locatie Stichting Dierenopvang Koningen. 

 Bekendheid genieten onder de vele trouwe volgers/geïnteresseerden van Stichting 
Dierenopvang Koningen (> 10.000 volgers social media, wekelijks meerdere berichten).  

 Of vooral gewoon ---> kansen en vooruitzichten bieden aan honderden honden en 
katten per  jaar . 

 

Wordt u onze sponsor of misschien wel ‘fan’ voor een periode van 3 jaar of langer? Dan stellen 
wij hier een overeenkomst voor op. Uw zakelijke bijdrage is fiscaal verrekenbaar. 

U bent van harte welkom bij ons voor een uitgebreide kennismaking en bezoek zeker eens onze 
website www.dierenopvangkoningen.nl. 

Uw bijdrage is meer dan welkom, alvast heel erg bedankt.  

http://www.dierenopvangkoningen.nl/

