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Vrijwilliger fondsenwerving (2-4 uur per week) 
 
Dierentehuis Stevenshage 
Bij Dierentehuis Stevenshage in Leiden vangen wij jaarlijks ongeveer 1000 honden, katten, 
konijnen, knaagdieren en tamme vogels uit ons verzorgingsgebied op. Dit gebied bestaat uit 
de gemeenten Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Teylingen, 
Voorschoten en Zoeterwoude. Naast het asiel is Stevenshage ook een dierenpension. Bij ons 
dierentehuis werken 7 medewerkers en ruim 70 vrijwilligers. 
 
Fondsenwerving 
Het verzorgen en herplaatsen van de dieren die wij opvangen kost veel geld. De gemeenten 
uit ons verzorgingsgebied dragen hun steentje bij in de vorm van een vergoeding voor de 
wettelijke opvang gedurende de eerste 14 dagen van het verblijf van een zwerfdier. Daarna 
wordt het asiel eigenaar van de zwerfdieren en zijn de kosten voor verdere verzorging voor 
ons. Een deel van onze inkomsten verwerven wij uit plaatsing en afstand van dieren en de 
opbrengst van het pension. Ook ontvangen wij soms legaten of nalatenschappen. Dat is 
echter niet genoeg om alle kosten te dekken. Daarom doen wij actief aan fondsenwerving in 
de vorm van een jaarlijkse huis-aan-huis-collecte, het werven van donateurs, adoptiehokken 
en het verkopen van advertenties in ons asielblad Beestenbende. We hebben nog veel meer 
ideeën, maar niet de capaciteit om die uit te voeren. Om deze activiteiten verder uit te 
breiden zijn we op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger. 
 
Wat vragen wij?  
• Je hebt affiniteit met dieren en dierenwelzijn 
• Je gaat graag met mensen in gesprek om informatie te geven en hen te overtuigen van 

de noodzaak van hun steun 
• Je vindt het leuk om te netwerken met bedrijven in de regio 
• Je bent een representatief persoon als ambassadeur van onze organisatie 
• Je kunt goed samenwerken, bent communicatief sterk, resultaatgericht en 

organisatiesensitief 
• Je bent gemiddeld 2-4 uur per week beschikbaar 
• Ervaring met sponsor- en/of fondsenwerving is een pré 

 
Wat bieden wij?  
• De mogelijkheid om een belangrijke bijdrage te leveren aan dierenwelzijn in onze regio 
• Ondersteuning op het gebied van communicatie en marketing 
• Middelen om ideeën uit te voeren 
• Onkostenvergoeding en werklocatie 
• Veel ruimte voor eigen inbreng en initiatieven 
• Veel vrijheid om zelf je tijd in te delen 
• Een stabiele en professionele organisatie met een groot maatschappelijk belang 
• Vele dankbare dieren binnen én buiten het asiel 
 
Meer informatie of interesse? 
Stuur je vraag of sollicitatie per e-mail naar Suzan Commandeur, algemeen bestuurslid 
externe communicatie bij Dierentehuis Stevenshage: fondsenwerving@dierenasielleiden.nl 


