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Het bestuur van de Vereniging Dierenasiel Crailo, Stichting Vrienden van Crailo en Stichting Beheer Onroerend
Goed bestaat uit vijf personen. Het dierenasiel zelf heeft een professioneel team van tien dierenverzorgers,
onder dagelijkse leiding van de beheerder. Voorts wordt het dierenasiel ondersteund door een wisselende
groep van circa veertig vrijwilligers. Een deel van de activiteiten van de penningmeester zal bestaan uit het
aansturen van de administratieve medewerkers en vrijwilligers. Het bestuur werkt onbezoldigd, onder dekking van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en vergadert tien keer per jaar of zoveel vaker als de
situatie dat vereist.
Geïnteresseerd?
Neem dan contact op met de voorzitter van de Vereniging Dierenasiel Crailo, dhr. Cees Boonen.
Telefonisch: 035-5334150 / 06-15154091 of per e-mail: boonen@xs4all.nl

