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30-jarig jubileum in 2020
Om precies te zijn werd op 5 februari 1990 bij de notaris de stichting opgericht. Daarvoor
was de familie v/d Bosch al 11 jaar actief op het gebied van opvang voor schildpadden.
De opvang was destijds dan ook gevestigd in de woning van de familie. Online
encyclopedie Wikipedia heeft het volgende over het Schildpaddencentrum opgenomen:
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“Stichting Schildpaddencentrum Nederland (SSN) is een in 1990 als Schildpaddenopvang
Alphen aan den Rijn (SSA) opgerichte stichting. Deze verwerd in 2002 tot een publiek
toegankelijk dierenpark op het Bedrijventerrein Molenwetering in Alphen aan den Rijn.
In 1979 was al begonnen met de opvang van schildpadden in een woning in Alphen aan
den Rijn.”
Over het zijn van een publiek toegankelijk dierenpark willen wij het volgende opmerken.
Wij hebben nooit de intentie gehad een dierentuin op te zetten. Wij zijn weliswaar zeer
actief op het gebied van conservatie en educatie maar zijn zeker geen dierentuin in de
ware zin van het woord! Waarom heeft het Schildpaddencentrum dan een vergunning
voor het exploiteren ofwel in stand houden van een dierentuin? Het hebben van een
dierentuinvergunning heeft alles te maken met wet- en regelgeving. Vanwege het
structureel ontvangen van bezoekers en het huisvesten van een groot aantal soorten
schildpadden valt het Schildpaddencentrum onder de werking van het
Dierentuinenbesluit. Het is helaas een gegeven dat bezoekersgelden en inkomsten
verkregen uit arrangementen op dit moment onmisbaar zijn voor het voortbestaan. Wij
voelen ons als officiële dierentuin met bijbehorende wet- en regelgeving echter
diepongelukkig en sluiten daarom niet uit dat binnen afzienbare tijd gekozen zal worden
voor een andere wijze van exploiteren. Uiteraard moet de veranderde wijze van
exploiteren wel verantwoord zijn! Het is daarom nog maar de vraag of wij ons 35-jarig
jubileum gaan vieren als officiële dierentuin. Wij houden u uiteraard op de hoogte.
Kerstdoel 2019 gehaald. Nieuwe koelapparatuur kan worden aangeschaft
Dankzij de extra ontvangen kerstdonaties kan het Schildpaddencentrum opdracht
verstrekken tot aanschaf en installatie van nieuwe koelapparatuur voor de koelcel.
Wederom hartelijk dank voor uw fantastische hulp!

Gebruik donatieformulier op Schildpaddencentrum.nl
Hiernaast ziet u een QR-code. QR-codes worden steeds meer
toegepast om gebruikers naar plaatsen op het internet te
leiden. Door de QR-code te scannen met een smartphone
komt
u
uit
bij
het
Donatieformulier
van
het
QR-code online doneren
Schildpaddencentrum. Via het formulier kunt u eenvoudig
via Donatieformulier
online en offline doneren. Dat werkt prima, maar weet het
secretariaat van SVS dat u via het Donatieformulier hebt
gedoneerd? Jazeker; Alle via het formulier gedane donaties
worden automatisch gemeld aan ons secretariaat. Hierdoor kunnen ook jaarlijkse donaties
door ons worden verwerkt’. Probeer het eens. Het is echt veilig en gaat supersnel.

*GEEN AUTOMATISCHE AFSCHRIJVING*

OP DEZE WIJZE KUNT U DONEREN:

Optie 1: Internetbankieren. Vermeld betalingskenmerk van acceptgiro of uw
postcode en huisnummer
Maak uw donatie van minimaal 18 euro rechtstreeks over naar IBAN (rekeningnummer)
NL64 RABO 0151 0329 47. De rekening staat op naam van Stg Vrienden vh
Schildpaddencentrum/SVS uit Alphen aan den Rijn (NL). BIC/SWIFT is RABONL2U.
Het bij uw betaling vermelden van het betalingskenmerk van de acceptgiro of
vermelden van uw postcode en huisnummer helpt ons uw donatie goed te verwerken!
Optie 2: Online doneren via Rabo Betaalverzoek
Laat ons even via vrienden@schildpaddencentrum.nl weten welk bedrag u wilt
doneren? Wij zenden u dan binnen 24 uur een betaalkoppeling toe!

€ 18,- per jaar
Dat is …
€ 1,50 per maand
Bedankt!

Kijk voor Bezoekdagen op:
Schildpaddencentrum.nl/bezoekdagen
Bezoektijden op Bezoekdagen:
10:00 uur – 17:00 uur
Kortingsbon geldig tot: NIET GELDIG

U maakt als supporter kans op prachtige prijzen
Als u meespeelt in de loterij van de SupportActie, doet u
dat in eerste instantie omdat u zich het lot van het
Schildpaddencentrum aantrekt. Maar u krijgt er ook iets
voor terug: met uw deelname maakt u kans op prachtige
prijzen, zoals een auto, een fraaie kofferset, een
stedentrip of geld. Zo staat iedereen op winst!
Uw deelname
Een lot kost slechts € 5,50. In de aanmeldbon kunt u bij
frequentie aangeven of u per maand of per kwartaal wilt
meespelen.
Na uw
aanmelding
incasseert
de
SupportActie het bedrag van uw bankrekening voor het
door u gekozen aantal loten. Er is geen opzegtermijn.
U kunt zich dan ook op elk moment afmelden.
Gewonnen prijzen ontvangt u automatisch
De trekkingen zijn eind maart, juni, september en
december. Als u wint, krijgt u automatisch uw prijs
overgemaakt of uitgereikt. U vindt de trekkingsuitslag op
www.supportactie.nl
80% van uw inleg komt beschikbaar voor het
Schildpaddencentrum
Na iedere trekking maakt de SupportActie 80% van uw
inleg
over
naar Stichting
Vrienden van
het
Schildpaddencentrum (SVS). SVS heeft ook overzicht
over wie er meespeelt. Zo kunnen wij u op de hoogte
houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het
Schildpaddencentrum.

Online aanmelden?
Schildpaddencentrum.nl/supportactie

AANMELDBON SUPPORTER
Ja, Ik word supporter en neem tot wederopzegging
deel met ______ (aantal) lot(en). Een lot kost
slechts € 5,50 per maand of per kwartaal

󠄀 Ik speel mee per maand
󠄀 Ik speel mee per kwartaal
Naam: ____________________________________
Postcode en huisnummer: _____________________
IBAN: _____________________________________
E-mail: ___________________________________

Inzenden naar onderstaand adres

Schildpaddencentrum
J Keplerweg 26
2408 AC Alphen a/d Rijn
Nederland
Telefoon: 0900-72 44 537
Naambellen: 0900-schildpad

Alleen geldig indien de jaarlijkse donatie door SVS is ontvangen en/of
actief voor SVS wordt meegespeeld in de loterij van de SupportActie;
Niet geldig in combinatie met online entreebewijzen, arrangementen,
acties of andere kortingsbonnen!

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Onze collectie schildpadden wordt op grond van verleende
vergunningen en ontheffingen gemonitord door RVO.
Schildpadden, huisvesting, verzorging en administratie worden
periodiek door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
(NVWA) tezamen met RVO op locatie gecontroleerd.
ANBI-Rangschikking door Belastingdienst
SVS is voor de Belastingdienst een zogeheten
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Gedane
donaties zijn aftrekposten voor de inkomstenbelasting en
vennootschapsbelasting. Daarnaast is SVS vrijgesteld van
schenkingsrechten en successierechten! RSIN: 820425229 KvK:
27336735. Belangrijk! RSIN heeft u nodig voor de Belastingdienst.
Financieel Jaarrapport 2019
Een verkorte versie van het financieel jaarrapport 2019
kunt u downloaden op Schildpaddencentrum.nl/anbisvs. De
uitgebreide versie ontvangt u na overboeking van € 7,50 naar
rekening NL64 RABO 0151 0329 47. Rekening staat op naam
van SVS. Vermeld bij overboeking uw postcode en huisnummer
of e-mailadres alsmede uitgebreid financieel jaarrapport 2019.
Let op: In verband met het later beschikbaar komen van
benodigde gegevens evenals het controleren en opmaken
door derden zijn beide versies van het financieel jaarrapport
naar verwachting vanaf 1 juli 2020 beschikbaar!

(handtekening)

SVS
Secretariaat
J Keplerweg 26-A
2408 AC Alphen aan den Rijn NL
Telefoon:
Naambellen:

Tegen inlevering van deze bon bij de kassa ontvangt u (en
ontvangen alle door u meegenomen personen) 50% korting
op de entreeprijzen van het Schildpaddencentrum

0900-72 44 537
0900-schildpad

Schildpaddencentrum.nl
vrienden@schildpaddencentrum.nl

IBAN Donatierekening:
NL64 RABO 0151 0329 47
BIC/SWIFT: RABONL2U
Op naam van Stg Vrienden vh
Schildpaddencentrum/SVS
Entreeprijs Schildpaddencentrum:
Vrienden ontvangen tegen inlevering
van de kortingsbon 50% korting!

Kijk voor Bezoekdagen op:
Schildpaddencentrum.nl/bezoekdagen
Bezoektijden op Bezoekdagen:
10:00 uur – 17:00 uur
0 tot 3 jaar:
3 jaar en ouder:

Gratis
9,00 per bezoeker

Het Schildpaddencentrum ontvangt geen subsidie van de overheid
en is daarom sterk afhankelijk van financiële ondersteuning door SVS

