
 
 

  

 
 
 
 
 
Datum Ons kenmerk Uw kenmerk Onderwerp 
  subsidieverlening 
 
   
    
Geachte bestuurder en/of directie, 
 
Bent u bestuurder/directeur van een organisatie of een instituut op het 
gebied van Dierenwelzijn of onderzoek daarnaar en kijkt u al een tijd aan 
tegen die ene uitgave voor een hoognodige reparatie, vervanging, aanschaf of 
afronding waarvoor de financiële middelen ontbreken? Dan zou het zomaar 
kunnen dat wij u van dienst kunnen zijn!! 
 
 
 
1. Achtergrond en doelstelling. 
Stichting Nijdier komt voort uit een testamentaire stichting en heeft als doel het financieel 
ondersteunen van organisaties op het gebied van dierenwelzijn, waaronder begrepen 
wetenschappelijk onderzoek daarnaar. Het gaat hierbij om concrete investeringen die voor u 
noodzakelijk zijn om uw doelstellingen te kunnen realiseren. In het algemeen valt hierbij te 
denken aan de reparatie en/of vervanging van hokken, hekken en omheiningen, voertuigen, 
installaties, voorzieningen, gereedschappen, beschermende kleding, kosten van onderzoek etc.   
 
Nadrukkelijk is de ondersteuning niet bestemd voor de algemene kosten van exploitatie.  
 
De erflater, de heer J. Nijland te Den Dolder, heeft een indicatie gegeven van organisaties die in 
aanmerking komen voor een bijdrage en uw organisatie zou hieronder kunnen vallen. Verder 
heeft het bestuur zelfstandige bevoegdheid om projecten te ondersteunen, mits die aan de 
bovenstaande doelstellingen beantwoorden.  
 
2. Procedure. 
Per aanvraag geldt in beginsel een limiet van € 12.500,00. Om te waarborgen dat de nagelaten 
gelden in overeenstemming met de wensen van de erflater besteed worden zal het bestuur 
iedere aanvraag kritisch beoordelen.  
 
Als u een concreet project heeft waarvoor u een bijdrage zou willen aanvragen kunt u dat doen 
met een brief naar bovengenoemde postbus of met een e-mail. Vragen vooraf kunt u hier 
uiteraard ook stellen. Wij willen, om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen, u vragen uw 
verzoek zo concreet mogelijk te verwoorden. Na een eerste beoordeling ontvangt u bericht over 
het verdere verloop. Indien uw project naar het eerste oordeel van het bestuur een positief 
vervolg verdient ontvangt u een vragenlijst met betrekking tot uw organisatie. Na ontvangst en 
beoordeling daarvan ontvangt u nader bericht: ofwel de stichting ziet af van verdere  



 

 
behandeling van uw aanvraag, ofwel u wordt door ondergetekende(n) benaderd om een 
afspraak te maken teneinde de aanvraag verder te bespreken en zo mogelijk te bekijken waar 
het concreet om gaat. Indien het bestuur uw aanvraag honoreert kunnen we vervolgens de 
omvang en de wijze van voldoening van een bijdrage verder concretiseren.  
 
Uw reactie wachten wij met belangstelling af. 
 
 
 
Het Bestuur van Stichting Nijdier, 
 
 
 
Mr. J.W. Rijksen                                                                          Mr. J.P. Dierkens Schuttevaer 
 
voorzitter                                                                                      secretaris. 
 
 
 
 
 
 
Voorbeelden van door ons gesteunde projecten: 
 
• de aanschaf van een speciale uitmestwagen paardenopvang Paardenkamp, Soest; 
• beschermende kleding dierenambulance Midden Limburg; 
• verwijdering astbest van dak paardenrusthuis Klavertje4, Sint-Oedenrode; 
• bouw quarantaineruimte zeehondenopvang Ecomare, Texel; 
• onderzoek Universiteit Utrecht naar hartslagmeting ten behoeve van paardenwelzijn; 
• aankoop weidegronden t.b.v. Stichting Paardrijden Gehandicapten, Zwolle; 
• aanschaf diervriendelijke afrastering paardenrusthuis; 
• herstel vloer binnenmanege Bio Kinderrevalidatie, Arnhem; 
• aanschaf hokken voor knaagdierenopvang Stichting DierenZorg, Soest. 
 
 


