VRC Zundert is hét opvangcentrum
voor inheemse vogels en zoogdieren in Noord-Brabant.
VRC Zundert bestaat al sinds 1980 en is ontstaan uit een initiatief van oprichter Charles
Brosens. Inmiddels is VRC Zundert een stichting waar jaarlijks door vele vrijwilligers
samen met een handjevol vaste medewerkers ruim 6.000 inheemse vogels en
zoogdieren opgevangen worden die, vaak door menselijk toe doen, in de problemen zijn
gekomen. Het gaat om niet-gedomesticeerde dieren, dieren die in de natuur leven.

Donaties en schenkingen

Opvang
Het scala aan opgevangen dieren is heel divers:
van piepklein jong musje tot volwassen oehoe en
zeearend en van jong eekhoorntje tot volwassen
vos of ree. Op dit moment vangen we ieder jaar
ruim 6.000 inheemse dieren op, voornamelijk
afkomstig uit de provincie Noord-Brabant.
Onze hoofddoelstelling is de opgevangen
dieren zo snel mogelijk te revalideren en weer
vrij te laten in hun natuurlijke leefomgeving in
Nederland. Dit kan al binnen een dag zijn, maar
het kan ook maanden duren. Zo gauw een dier
klaar is voor terugkeer naar de natuur, laten
we het dier los en krijgt het een tweede kans.
De revalidatie vindt plaats onder leiding van
onze ervaren dierverzorgers, bijgestaan door
betrokken vrijwilligers en in nauw overleg met
diverse deskundige dierenartsen.

Educatie
Natuureducatie en voorlichting zien wij ook als
een belangrijke taak. In Natuureducatiecentrum
De Luitert en in onze natuurtuin zijn met dat
doel diverse educatieve elementen ontwikkeld.
We bieden bezoekers hier informatie over de
natuur in de eigen leefomgeving. Ook bieden
we workshops, lezingen en excursies aan voor
bedrijven, organisaties en particulieren. Voor
scholen ontwikkelen we boeiende leerprojecten.
Leerlingen én docenten genieten van deze
actieve leermethode en leren spelenderwijs meer
over dieren en natuur.

Steun ons!
Helaas is de inzet van vrijwilligers niet genoeg om
ons opvangcentrum draaiend te kunnen houden.
Het Vogelrevalidatiecentrum Zundert heeft ook
financiële steun nodig. U kunt ons steunen door
donateur te worden, een bedrag te schenken of
sponsor te worden. U steunt direct ons centrum,
waarbij uw geld gaat naar de verzorging en het
welzijn van de dieren.

Donateur
Voor een maandbedrag vanaf € 3,00 of een
jaarbedrag vanaf € 10,00 draagt u bij aan het
verhelpen van dierenleed. U krijgt voor dit bedrag
2x per jaar onze Vogelkrant en u bent welkom op
de donateursdag. Laat uw betrokkenheid bij de
natuur zien en steun ons!

Sponsoring
Bedrijven kunnen ons opvangcentrum ook steunen.
De naam van uw bedrijf zal verbonden worden aan
één van de mooiste opvangcentra voor inheemse
dieren van Nederland. Er zijn al vanaf € 200,00 per
jaar verschillende sponsormogelijkheden, zoals
kooisponsoring, projectsponsoring en sponsoring
in natura. Voor meer informatie kunt u onze
website raadplegen of contact opnemen via de
bereikbaarheidsgegevens op de achterzijde van
deze folder.

Schenken met
belastingvoordeel
Wist u dat u een groot deel van uw gift terug
kunt krijgen van de Belastingdienst? Dit kan
heel eenvoudig door uw gift vast te leggen als
periodieke schenking. Dit kunt u regelen door
een schenkingsformulier in te vullen. Hiervoor
hoeft u geen notaris in te schakelen.

Voordelen van periodiek schenken:
• U ontvangt tot 52% terug van de
Belastingdienst (afhankelijk van de
belastingschijf waarin u zit).
• Uw gift is meer waard, u kunt VRC Zundert
extra steunen zonder dat het u zelf meer
geld kost.
• Door uw gift vast te leggen, ontvangt VRC
Zundert structurele steun die we hard nodig
hebben om ons werk te kunnen blijven doen.
• U bepaalt zelf de hoogte van uw gift.
Op onze website kunt u een link vinden om uw
belastingvoordeel te berekenen en een
schenkingsformulier te downloaden.

Testament
Als u niet alleen bij leven, maar ook daarna uw zorg voor de dieren wilt laten voortleven,
kunt u VRC Zundert laten opnemen in uw testament. Op deze manier helpt u ook mee
aan een goede opvang in de toekomst. In een testament kunt u één of meer personen
of organisaties tot erfgenaam benoemen. U legt in het testament vast wie wat
ontvangt. Dat kan een vast bedrag zijn, maar ook een percentage van uw vermogen,
een kunstwerk of bijvoorbeeld een huis.
U kunt uw testament via uw eigen notaris laten aanpassen. Wilt u meer informatie
of heeft u vragen over testamentair schenken, neem dan contact op via
onderstaande gegevens. Op onze website kunt u ook allerlei informatie vinden over
Vogelrevalidatiecentrum Zundert, waaronder de ANBI-verklaring en jaarverslagen.

ANBI

VRC Zundert is een “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Een instelling kan alleen
een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut zonder
winstoogmerk. Deze ANBI-status maakt het mogelijk dat u als sponsor en schenker
gebruik kunt maken van bepaalde belastingvoordelen.

CBF

VRC Zundert is een erkend goed doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge
kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan
een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen. Meer
weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl.

Bereikbaarheid Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Heeft u een hulpbehoevend wild dier gevonden? Heeft u vragen over inheemse vogels,
zoogdieren of de natuur in het algemeen? U kunt ons bereiken via onderstaande
contactgegevens.
VRC Zundert / Luitertweg 36a / 4882TD Zundert
076-5974165 / info@vrczundert.nl / www.vrczundert.nl
bankrekeningnr: NL26 RABO 0160 5877 43 / Kamer van Koophandel: 41104067
Volg ons ook op

facebook.com/vrczundert

instagram.com/vrczundert

U bent meer dan welkom om gewoon even
binnen te lopen om een kijkje te nemen.

Dierenliefde, vrijwilligers en geld:
de drie hoofdingrediënten om het Vogelopvangcentrum draaiende te houden. De liefde is in ruime mate aanwezig,
het budget is echter krap en we kunnen altijd extra handen gebruiken Door ons centrum te steunen,
draagt u rechtstreeks uw steentje bij aan het verhelpen en voorkomen van onnodig dierenleed.

Ik steun het werk van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert
met een gift van:
€10,00

€20,00

€50,00

Anders namelijk €

IBAN:

Ik betaal dit bedrag per:
maand

half jaar

Toestemming voor automatisch incasso

kwartaal

Handtekening:

jaar

Naam:

Voorletters:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:
E-mailadres:

ja, ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen:

Datum:

Handtekening:

