
Reglement Schipperkes noodfonds  

Doel: 

Het fonds is bestemd voor Schipperkes die om welke reden dan ook in nood komen. 

Gedacht kan worden aan: 

• een noodzakelijke medische behandeling, die de eigenaar niet kan betalen; 

• een Schipperke dat in een asiel terecht is gekomen; 

• een Schipperke dat zijn baasje verloren heeft. 
Het noodfonds is niet alleen bestemd voor levensbedreigende situaties, maar is ook 

bedoeld voor gevallen waarin het welzijn van een Schipperke ernstig in gevaar komt. 

Het noodfonds wordt gevuld door daartoe strekkende donaties van leden van de 

vereniging, dan wel door derden van buiten de vereniging. De in het noodfonds vergaarde 

middelen kunnen daarom uitsluitend worden aangewend voor de doelstelling van het 

noodfonds. 

Verzoek tot uitkering: 

Iedereen die weet dat een Schipperke in nood verkeert, kan dit melden bij het secretariaat 

van de vereniging, met het verzoek het Schipperke te helpen.  

Beoordeling van een verzoek: 

Het verzoek wordt beoordeeld door twee personen uit het bestuur van de vereniging. In 

eerste instantie de voorzitter en de secretaris. Indien één van beide zelf een beroep wil 

doen op het noodfonds, zal een ander bestuurslid in haar of zijn plaats treden. 

Bij de beoordeling wordt gekeken, of het verzoek in overeenstemming met de doelstelling 

van het noodfonds is. Bij medische behandelingen kan een verklaring van de dierenarts 

worden gevraagd om meer duidelijkheid te krijgen over de kwaal, de prognose na 

behandeling en de kosten. 

In het algemeen zal gelden, dat degene aan wie een uitkering wordt gedaan minimaal 2 

jaar lid moet zijn van de Vereniging Schipperkes Vrienden Nederland. Hiervan kan hier 

echter van worden afgeweken indien dat in het belang van het betreffende Schipperke 

wordt geacht. 

Uitkering: 

De bestuursleden die het verzoek beoordelen stellen de hoogte van de uitkering vast. Om 

de continuïteit van het fonds te waarborgen en zo ook in de toekomst Schipperkes te 

kunnen helpen, bedraagt de uitkering maximaal 50% van het saldo van het noodfonds.  

Financiële verantwoording: 

Ten behoeve van de financiële verantwoording en kascontrole, leggen de bestuursleden, 

die het verzoek beoordelen, samen de hoogte van de uitkering schriftelijk vast. Zo mogelijk 

worden rekeningen bewaard. Ten behoeve van de jaarrekening van de vereniging worden 

de schriftelijke vastlegging van de uitgave(n) overgedragen aan de penningmeester van de 

vereniging.   


