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Inleiding. 

De “Stichting Vrienden Dierenparade Noordshow” is opgericht in augustus 2021.De rest van 

het jaar wordt gebruikt om de voorbereidingen te treffen om in 2022 volledig operationeel te 

zijn. In de periode 2022 – 2024 moet een dusdanig bestand aan vrienden worden opgebouwd, 

dat er voldoende kapitaal wordt opgebouwd om nieuwe initiatieven voor de Dierenparade 

Noordshow te kunnen initiëren en financieren. 

 

De vereniging Noordshow organiseert sinds eind jaren zeventig van de vorige eeuw 

tentoonstellingen van kleindieren in de meest brede zin. Fokkers van hoenders, sierhoenders, 

siervogels, watervogels, konijnen, cavia’s en kleine knagers showen jaarlijks hun topdieren op 

de grootste tentoonstelling van Nederland. Niet alleen Nederlandse fokkers sturen hun dieren 

in, ook fokkers uit diverse West Europese landen sturen hun dieren in. Tijdens de drie dagen 

durende tentoonstelling komen circa tien duizend fokkers en dierenliefhebbers de prachtige 

dieren bewonderen. Nederland staat bekend om de hoge kwaliteit van de dieren die volgens 

strenge richtlijnen worden gekeurd. Vandaar ook dat veel buitenlandse fokkers naar de 

Noordshow komen om dieren te kopen die passend zijn in de verbetering van hun foklijn. 

 

Het organiseren van dergelijke tentoonstellingen op een diervriendelijk verantwoorde manier 

is in de ogen van de vereniging en haar leden een voorwaarde om de kleindierensport uit te 

dragen en het houden van kleindieren in het algemeen te stimuleren. 

 

Het houden van dieren vervult meerdere functies; 

- Het dient een maatschappelijk belang door mensen bij elkaar te brengen in 

verenigingen en bij activiteiten. 

- Het brengt dierliefhebbers in binnen en buitenland met elkaar in contact. 

- Het werkt educatief naar de jeugd over flora en fauna. 

- Het bevordert de discussie over het welzijn van dieren. 

- De sportfokkerij houdt oude rassen in stand die anders al lang zouden zijn verdwenen.  

 

Het organiseren van een dergelijke tentoonstelling wordt steeds moeilijker vanwege 

voortdurend oplopende kosten. De inkomsten moeten voornamelijk komen van de bezoekers 

aan de tentoonstelling. De Noordshow heeft om meer bezoekers te trekken, enkele jaren 

geleden haar formule aangepast. Was de tentoonstelling daarvoor hoofdzakelijk gericht op de 

sportfokker, met het organiseren van diverse nevenactiviteiten worden nu ook dierliefhebbers 

in de breedste zin van het woord aangetrokken. Onder andere door de grootste overdekte 

kinderboerderij van Nederland bij de Noordshow onder te brengen, is het evenement voor 

(groot)ouders met kinderen aantrekkelijk geworden om te bezoeken. Er wordt getracht 

voortdurend nieuwe activiteiten te organiseren zodat het aantrekkelijk blijft het evenement 

jaarlijks te bezoeken. De nieuwe naam Dierenparade Noordshow dekt de nieuwe opzet 

volledig. Deze nieuwe opzet vergt echter veel van de vereniging en haar vrijwilligers op 

organisatorisch en financieel vlak.  

 

Doel. 

Om deze formule toekomstbestendig te maken, is het initiatief genomen de “Stichting 

Vrienden Dierenparade Noordshow” op te richten. Het doel van de Stichting is het genereren 

van geld dat ingezet kan worden om initiatieven ter verbetering van de tentoonstellingen van 

de Dierenparade Noordshow te initiëren en mogelijk te maken om zodoende een bredere 

doelgroep en meer publiek te trekken. 

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door particulieren, bedrijven,  

instellingen en organisaties in binnen en buitenland op te roepen als vriend van de  



“Stichting Vrienden Dierenparade Noordshow” jaarlijks een bedrag te doneren.  

 

 

Entiteit. 

De “Stichting Vrienden Dierenparade Noordshow” staat juridisch los van de vereniging 

Noordshow en heeft een eigen bestuur. Dit bestuur heeft de volledige zeggenschap over het 

vermogen van de stichting.  

Het bestuur besluit jaarlijks, na evaluatie van de vorige tentoonstelling, welke initiatieven en 

activiteiten voor de volgende tentoonstelling van de Dierenparade Noordshow financieel 

ondersteund worden.  

 

Activiteiten. 

De Stichting gaat met alle haar ten dienste staande middelen diverse doelgroepen benaderen 

vriend te worden.    

 

ANBI. 

De stichting heeft de ANBI status; daardoor zijn donaties aftrekbaar van de inkomsten- of 

vennotschapsbelasting. 

 

Vrienden van de stichting. 

Vriend worden kan uitsluitend door een incasso-overeenkomst (SEPA) met de Stichting. 

Middels deze overeenkomst wordt jaarlijks de bijdrage geïncasseerd. 

Vrienden van de Stichting de Stichting ontvangen jaarlijks tweemaal een nieuwsbrief. Hierin 

worden de vrienden op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de Stichting en de 

ontwikkelingen rond de Dierenparade Noordshow.  

Vrienden van de Stichting worden uitgenodigd voor de opening van de Dierenparade 

Noordshow. 

Tijdens de Dierenparade Noordshow wordt een bijeenkomst voor vrienden georganiseerd om 

informatie uit te wisselen, maar ook om themamatig onderwerpen met betrekking tot de 

kleindiersport te behandelen. 

Vrienden krijgen een doorloopkaart voor gratis toegang tijdens de tentoonstelling van de 

Dierenparade Noordshow. 

 

 

 

 

 

 

 


