
VIP-donateurs 

 
 

Als u heeft besloten om uw vogel bij ons in de opvang te brengen,  

dan is één van de voorwaarden hiervoor dat de vogel financieel wordt  

geadopteerd. Deze financiële bijdrage voor de verzorgingskosten van  

de vogel is nodig, aangezien wij als stichting afhankelijk zijn van onze  

donateurs. We willen alle vogels die bij ons worden opgevangen een  

optimale verzorging blijven geven en op deze manier kunnen we daar  

ook garant voor staan. 

 

 

Daarnaast is er ook de mogelijkheid om extra te kiezen voor een VIP-donateurschap. Indien u hier voor kiest, 

betaalt u €10,- extra per maand en wordt u extra op de hoogte gehouden hoe het met uw vogel gaat. 

 

Indien u er voor kiest om gewoon donateur te worden in plaats van VIP donateur, mag u natuurlijk zelf ook 

altijd contact opnemen indien u wilt weten hoe het met uw vogel gaat. We houden u echter niet actief op de 

hoogte, u krijgt geen bericht bij bijzonderheden en u ontvangt geen foto’s en/of filmpjes. Indien u dit aangeeft 

op het aanmeldformulier zullen we het wel bij u melden indien uw vogel komt te overlijden. 

 

Wanneer en hoe vaak wordt u op de hoogte gehouden als u VIP donateur bent? 

  

In de eerste periode na het brengen: 

• De eerste update uiterlijk 1 maand na het brengen 

• De volgende update 2 maand na het brengen 

 

Na het samen zetten met andere vogels: 

• Als een vogel een partner/maatje heeft gevonden (voor zover dit bij ons bekend is) 

• Als een vogel niet kan wennen (wat gelukkig vrijwel nooit voorkomt) 

• Bij een bezoek aan de dierenarts bij ziekte 

• Bij overlijden 

• Eenmaal per kwartaal een update met een foto/filmpje van de groep waar de vogel in zit 

 

Ook als VIP donateur mag u buiten deze updates natuurlijk altijd via de mail/telefonisch informeren 

hoe het met uw vogel gaat of langskomen op afspraak. Foto’s en/of filmpjes sturen buiten deze 

update lukt helaas niet. 

 


