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Stichting Science4Animals  
 
Post/bezoekadres: 
Marnixlaan 80 
3552 HG Utrecht 
Nederland 
 
KvK-nummer: 69759421 
RSIN 85800301, contactgegevens 
E-mail:  info@science4animals.nl 
www.science4animals.nl 

 

Doelstelling: 
S4A heeft als ideaal om dieren gezond “te houden” en de kwaliteit van leven van huis- en 
andere gehouden dieren te bevorderen. Om dit te bereiken werft S4A fondsen om 
onderzoek en materiaalkosten te financieren die nodig zijn om kennis te genereren die nodig 
zijn voor onderzoek naar voeding in de relatie tot gedrag, gezondheid en welzijn van dieren. 
S4A wil voornamelijk kennis genereren m.b.t. paardachtigen, gezelschapsdieren, pet exoten 
en dierentuindieren.  

 

Bestuurssamenstelling 
Hieronder staat het (oprichting)bestuur weergegeven: 
Naam Rol 

Dr. David van Doorn Voorzitter 

Francine Wartena MSc Algemeen secretariaat 

 Wetenschappelijk secretaris (Aanvragen) 

Jeroen Pauw Penningmeester 

Prof. Dr. Martin Verstegen Algemeen bestuurslid 

Dr. Ing. Joeke Nijboer Algemeen bestuurslid 

Tjalling Huisman Algemeen bestuurslid 

 

Beloningsbeleid 
De leden van het bestuur ontvangen conform de bepaling in artikel 4.2 van de statuten voor 
de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een 
vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld.  
 
Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden (met name uitvoerende werkzaamheden) kan 
aan hen in voorkomend geval een marktconforme vergoeding worden toegekend. Het 
beloningsbeleid is erop gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die 
maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut 
beogende instellingen. Hiervoor bestaat alleen financiële ruimte wanneer deze vergoeding 
niet leidt dat de administratie en beheerskosten overschreden worden met het gestelde 
maximum in dit S4A beleidsplan van in beginsel 5% van de donaties. Stichting S4A hanteert 

https://www.wur.nl/nl/Personen/prof.dr.ir.-MWA-Martin-Verstegen.htm
http://nijboerconsultancy.nl/nl/over-nijboer-consultancy/
https://www.linkedin.com/in/tjalling-huisman-8283951a/
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de ANBI-richtlijnen en stelt daarbij zelf een maximumvergoeding van schaal 12 in volgens 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren (BBRA).  
 

Activiteiten S4A 
De activiteiten van S4A richten zich op het werven en beheren van middelen en deze toe te 
wijzen aan onderzoeksprojecten die passen bij de doelstellingen en missie van S4A. S4A doet 
dit door vooral “out of pocket” kosten voor onderzoek te helpen financieren binnen de 
volgende focusdiergroepen: Paarden & Paardachtigen, Gezelschapsdieren en Exotics & 
Dierentuindieren.  Concreet kan de stichting S4A:  

• Beurzen beschikbaar stellen en/of materiaal & middelen te vergoeden onderzoek 
m.b.t. S4A focusdiergroepen te bevorderen. 

• Aanvragen voor de vergoeding van out of pocketkosten beoordelen vanuit de 
beschikbare middelen van S4A. 

• De ontwikkeling en overdracht van kennis gerelateerd aan de S4A focusdiergroepen 
bevorderen door educatie te verzorgen. 

 
In tabel 1 staan de diverse uitgevoerde en geplande activiteiten van 2017-2019. 
 
Tabel 1: Uitgevoerde activiteiten t.b.v. de oprichting (2017) en geplande activiteiten (2018 
– 2919) ter bevordering van de werving van gelden t.b.v. de doelstellingen van Stichting 
S4A 
 
Periode Activiteiten 

2017 Bestuur samenstellen; Oprichting Stichting; Statuten & 
Huishoudelijk reglement; Opstellen beleidsplan; Opstellen 
Sponsorcontract; Ontwikkeling S4A website & social media 

2018 Ontwikkeling S4A website; Werven Sponsoren; Werven Donaties; 
Instellen PR-cie; Promoten S4A 

2019 Organiseren S4A Educatie event – Doelstelling eerste beurzen 
beschikbaar te stellen 

 
 
 
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit 
van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.  
 
Stichting S4A is in 2017 opgericht en heeft geen startvermogen. Voor de oprichting van 
Stichting S4A zijn verschillende investeringen gedaan die door privé donaties door personen 
betrokken bij de oprichting c.q. zijn vergoed. Dit betreft de volgende kosten: 

• Notariskosten 
• Logo & Huisstijl 
• Administratiekosten & bureaukosten 
• De bouw van de Website van Stichting S4A is tot stand gekomen door een gift van de 

European Equine Health & Nutrition Association.  
 
Omdat Stichting S4A op 04-10-2017 is opgericht en de werving van donaties nog gestart 
moet worden, kan in dit beleidsplan verder nog geen gedetailleerd overzicht van ontvangen 
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donaties, ontvangen sponsorbedragen, ontvangsten uit nalatenschappen, baten, 
beheerskosten, fondswervingskosten, doeluitgaven en een resultaat worden weergeven. 
Ook zijn er in 2017 geen verdere daadwerkelijke bestedingen anders dan voorgenoemde 
kosten voor oprichting.  Vandaar dat in dit beleidsplan nog geen verkorte staat van baten en 
lasten over 2017 is opgenomen. 
 
De stichting reserveert gelden voor kosten verbonden aan uitvoerende taken zoals: 

• Kleine materiaalkosten 
• Het opstellen van jaarplannen en jaarstukken 
• Het administratief ondersteunen van de penningmeester en secretaris 
• Kosten voor het maken en hosten van de S4A website 
• Kosten voor het vervaardigen van pr-materiaal 
• Onkostenvergoedingen voor bestuursleden (km-vergoeding) 
• Inschrijving KvK 
• Verzekeringen 

 

Verkort beleidsplan  
Het beleid van S4A is gericht op de verwezenlijking van haar doelstelling om kennisvragen op 
het gebied van voeding die gerelateerd zijn aan dieren gezond te houden of vragen die 
gerelateerd zijn aan de kwaliteit van leven van huis- en andere gehouden dieren te helpen 
beantwoorden. Om dit te bereiken werft S4A fondsen om onderzoek en materiaalkosten te 
financieren die nodig zijn om kennis te genereren over voeding in de relatie tot gedrag, 
gezondheid en welzijn van dieren. S4A wil voornamelijk kennis genereren m.b.t. 
paardachtigen, gezelschapsdieren, pet exoten en dierentuindieren. De natuurlijke behoeften 
van het dier worden hierbij als uitgangspunt genomen. Stichting S4A wil ook diersoort 
vergelijkend onderzoek ondersteunen omdat de verschillen tussen deze focusdiergroepen 
en diersoorten buiten de focusdiergroepen (incl. de mens) nieuwe inzichten kan opleveren 
om dieren te begrijpen en gezond te houden. S4A erkende experts en kennisinstellingen 
kunnen aanspraak maken op ondersteuning van S4A. Door te werken met erkende experts 
en tevens gebruik te maken van deskundigen bij de aanvraag en beoordeling van projecten 
wil S4A zo goed mogelijk haar gelden en middelen inzetten. De verworven kennis wordt in 
het publieke domein gedeeld en kan ingezet worden in het onderwijs van diverse 
kennisinstellingen. Op deze wijze wil S4A de ontwikkeling van en de integratie van 
wetenschappelijk gebaseerde kennis in het toegepaste onderwijs stimuleren om zo de zorg 
en kwaliteit van leven van gehouden dieren te verbeteren.  
 
Stichting Science4Animals besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstellingen en 
toewijzing van donaties aan onderzoeksprojecten m.b.t. de focusdiergroepen van S4A. 
Aangezien S4A in beginsel een beperkte hoeveelheid middelen heeft is een prioritering in de 
verdeling van gelden en middelen van S4A worden aangelegd in een beleidsplan dat jaarlijks 
geactualiseerd wordt.  
 
Hieronder volgt prioritering en richtlijn voor de te door S4A te ondersteunen projecten op 
korte, middellange en eventueel lange termijn. Het bestuur en de beoordelaars van 
aanvragen nemen deze richtlijnen in ogenschouw bij het beoordelen van aanvragen. Op 
deze wijze wordt de besteding van de algemene gelden en middelen gekaderd. De besteding 
van gelden is verder in overeenstemming met de oormerking van giften van donateurs en 
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sponsoren voor specifieke focusdiersoorten en projecten. De S4A hanteert het volgende 
bestedingsbeleid wanneer het gaat om invulling van de doelstellingen van S4A: 

 
• S4A steunt in beginsel vooral het dierwetenschappelijk onderzoek en 

projecten met betrekking tot de voeding in relatie tot gedrag, gezondheid en 
welzijn van dieren.  

• S4A aanvragen honoreren wanneer S4A gelden dan wel middelen 
beschikbaar heeft uit de algemene gelden/middelen dan wel gelden 
beschikbaar heeft die geoormerkt zijn voor desbetreffende focusdiergroep 
en/of project. 

• Onderzoekskosten van studentprojecten die passen binnen de 
doelstellingen van “S4A” en gekoppeld zijn aan een S4A geassocieerde 
onderzoeker of een onafhankelijke “fondsduwers” van het S4A krijgen een 
hogere prioriteit in de verdeling van de beschikbare gelden en middelen.  

• In beginsel, zullen alleen aanvragen van S4A geassocieerde onderzoekers 
van Nederlandse en Vlaamse kennisinstellingen, en in het bijzonder 
studenten dierwetenschappen en veterinaire studenten in behandeling 
genomen worden en mogelijkheid krijgen tot toewijzing van een vergoeding. 
Ook onderzoek en kennisprojecten van agrarische hogescholen kunnen in 
aanmerking komen mits zij begeleid worden door een S4A geassocieerde 
onderzoeker.  

 
De stichting heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffeningmoet worden besteed 
conform de doelstellingen van S4A. S4A werft gelden door donaties van particulieren en 
sponsoren via de website van Science4Animals en de daaraan verbonden social media 
platforms. Onkosten (kilometervergoeding) gemaakt in het kader van het uitoefenen van de 
bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. Het dagelijks bestuur van 
Science4Animals wordt gevormd door David van Doorn (voorzitter) en Francine Wartena 
(secretaris) die de administratie beheren. De inkomsten en het vermogen van Stichting 
Science4Animals worden beheerd door Jeroen Pauw (penningmeester). 
 

 

 


