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De statuten van Stichting Knaagdierencentrum Poelgeest zijn in 2014 gedeponeerd. Er 
hebben geen wijzigingen in de statuten plaatsgevonden in 2015.  
De wijzigingen met betrekking tot de samenstelling van het bestuur, is nog niet 

doorgegeven aan de Kamer van Koophandel, wegens tot nu toe nog onduidelijkheid 
betreffende de personen. 
 
PR 
Op verschillende plekken heeft de stichting gestaan met informatiemateriaal en een 
donatiebus, nl:     

  – voorjaar Westerweide te Rijnsburg          
  – voorjaar de open dag ’t Knagertje te Den Haag      
  – augustus, onze eigen open dag                                        
Daarnaast is er een nieuw informatieboekje gedrukt over onze stichting en hoe we te werk 
gaan, in een oplage van 250 stuks.  
Dit boekje is geheel betaald door middel van donaties.  

We zijn op TV WEST geweest als eindpunt van het programma “Op de kaart”. En ook 

hebben we een aantal keer in de krant gestaan ivm evenementen, zoals onze open dag. 
 
SPONSORING 
Akzo Nobel heeft de muren van onze opvang belangeloos geschilderd. Waarvoor we 
uiteraard nog steeds dankbaar zijn.  
Begin 2015 hebben we ook een donatie mogen ontvangen van Stichting Bunnybin voor 
onze dierenartskosten.  

Sinds kort werken we samen met een diervoederbedrijf die Science Selective verkoopt.  
De stichting krijgt bij 3 ingevulde formulieren van onze klanten, die science selective 
hebben gekocht, 1 zak voer gedoneerd.  
We hebben een aantal vaste sponsoren: Actor Consultancy, Honk Kwadraat en Stichting 
Onbeperkt Werkt.  
Ook hebben we een aantal particulieren die ons sponsoren.  

Door het jaar heen heeft de stichting ook giften gehad in de vorm van goederen: bakken, 
voer en kruidenhooi.  
Op de open dag een grote donatie van de golfclub 60+ oma’s. Tezamen een bedrag van: 

 
EDUCATIE 
In 2015 hebben we ook meer scholing aan onze medewerkers en vrijwilligers gegeven ter 
bevordering van gezondheid van onze konijnen in de opvang.  

Namelijk: – een cursus medicatie toedienen van Dierenkliniek Stevenshof-Leiden  en – een 
cursus vachtverzorging van Jessica Sluis Konijnenadviesbureau Haarlem.  
Deze cursussen zijn zeer positief ontvangen en zal daarom in 2016 ook weer georganiseerd 
worden ter bevordering van de opvang. 
 
TOEKOMST 2016 
In 2016 zouden we graag meer merchandise en promomateriaal willen hebben om de 

naamsbekendheid van de opvang en hiermee ook meer sponsoren te werven.  
Ook gaan we meer steunaanvragen doen bij bv Stichting Dierenlot om bv ons nieuwe 
project te steunen om buitenhokken te bouwen.  
Ook zijn we nog steeds bezig nieuwbouw te realiseren voor de opvang, maar dat blijft nog 
hangen tussen aantal goedkeuringen. 

 


