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1) Terugblik voorzitter
2020 was een bizar jaar, wat wel voor iedereen helaas zo was. 2020 begon eigenlijk normaal, net
zoals 2019 geëindigd was, totdat de pandemie uitbrak. Met als gevolg dat in de maanden maart en
april alle transporten van honden geen doorgang mochten vinden. Een aantal families hebben
hierdoor wat langer moeten wachten dan normaal, maar gelukkig had iedereen begrip voor de situatie
en wachtte geduldig af totdat hun hondje wel op transport mocht.
Uiteindelijk lag het aantal hondjes dat geadopteerd werd in 2020 iets hoger dan in ons eerste jaar
2019, namelijk 43. Dat klinkt misschien niet zoveel, maar gezien het werk wat erbij komt kijken om
alles via de officiële weg te laten verlopen, en aangezien we een redelijk kleine stichting zijn, zijn we
toch trots op 43 gouden mandjes en 43 blije, gelukkige hondjes in 43 geweldige families.
In het najaar hebben we onze adoptie-procedure nog een stukje aangepast. Het kan nooit goed en
grondig genoeg gedaan worden om ervoor te zorgen dat het werkelijk gouden mandjes zijn. Na het
invullen van ons intake-formulier wordt er eerst een telefonische intake gedaan door een vrijwilligster
die zelf een setter van onze stichting geadopteerd heeft. Zij kan dus perfect uitleggen hoe een hele
adoptie-procedure in elkaar steekt. Na deze telefonische intake, worden de bevindingen doorgestuurd
naar de coördinator huisbezoeken, die stuurt dan weer een vrijwilligster aan die het daadwerkelijke
huisbezoek inplant. Dat was, en moet altijd, de belangrijkste factor binnen de procedure blijven.
Daarnaast hebben we nu een aantal vrijwillig(st)ers die de website up to date houden. Ook een
belangrijk medium, omdat toch niet iedereen gebruik maakt van facebook.
We hebben best veel kilometers gemaakt met ons stichtingsvoertuig, het ophalen en thuisbrengen van
de hondjes blijft voor ons het belangrijkste, het veiligste, maar zeker ook het mooiste om te doen.
Enkel de brandstofkosten worden uit de stichting betaald, alle overige kosten worden door de
voorzitter privé bekostigd.
Als men de jaarrekening van 2019 naast die van 2020 legt, valt ook meteen op dat de adoptiekosten
een stuk hoger uitvallen dan de adoptiebijdrage. Dat komt enerzijds omdat we meer kilometers
afleggen voor de huisbezoeken die we met eigen vrijwillig(st)ers afleggen, en anderzijds ook extra
service verlenen door middel van ons adoptiepakket. Hier zitten dan wel een aantal zaken in die
gesponsord worden, maar het merendeel wordt bekostigd vanuit de stichting. In 2021 gaan we
inventariseren of het beter/anders kan, maar de adoptiebijdrage verhogen willen wij, voor nu, absoluut
niet. Het blijft een bijdrage die 1 op 1 terug betaald wordt aan de stichting/vrijwilligers ter plekke,
evenals het transport, waar dan ook nul verdiensten op zitten. Pas als de kosten voor transport flink
stijgen ( in 2020 zijn deze met 10 euro gestegen ) en/of de kosten in het buitenland worden hoger,
gaan we in overleg over het eventueel aanpassen, voor 2021 zal er in elk geval geen prijsstijging
plaatsvinden.

2) Groei van de stichting
In 2020 zijn er gelukkig wat vrijwillig(st)ers bij gekomen. Zowel op het vlak van administratieve
werkzaamheden, alsook vrijwilligsters die huisbezoeken doen. Allemaal intern opgeleid, waarvan
velen eerder een hond via onze stichting geadopteerd hebben, en zijn blijven “plakken” in het mooie
werk dat wij doen voor de hondjes. En wie kan het beter uitleggen als men de ervaring zelf heeft
opgedaan.
Nog altijd zitten we in de groei, en blijven we continue kijken hoe we wat kunnen verbeteren zodat we
honden de best mogelijke zorg kunnen blijven geven.
Aangezien er waarschijnlijk wat wetswijzigingen gaan plaatsvinden in 2021, kan het zijn dat we toch
nog extra vrijwilligers erbij nodig hebben. Zeker gezien het feit wat ze willen doen met gastgezinnen,

maar dat zit nog in de pen en is nog niet allemaal duidelijk. Ook mede door de pandemie waar we nog
steeds last van onderhouden.

3) Adoptie-honden 2020
Ons tweede jaar, waarin 43 hondjes hun forever home vonden. Ook dit is weer een hele prestatie
gezien het hele aparte jaar dat we achter de rug hebben.
12 hondjes vonden hun thuis in België en 31 hondjes hun thuis in Nederland.
2 hondjes moesten helaas herplaatst worden, maar ook die zijn gelukkig uiteindelijk met hun kont in de
boter gevallen.
Ook zijn we actief geweest in de hulp bij herplaatsing en import van hondjes van andere stichtingen.
Vooral ook de begeleiding bij hondjes die Leishmaniose bleken te hebben, de kennis hierover is
aanwezig en waarom dan niet delen met anderen.
Ook hebben we een aantal hondjes voor andere stichtingen getransporteerd met ons voertuig. Gezien
onze transportvergunning type 1, worden wij daar ook vaker voor gevraagd. Als we de tijd en de
mogelijkheden hebben kunnen we deze hondjes dan ook thuis brengen. Uiteraard enkel met de juiste
documenten, welke wij ook vaker voor hen kunnen voorbereiden.

4) Samenwerking buitenland
Samenwerking met vrijwilligers en stichtingen in binnen en buitenland is en blijft het allerbelangrijkste
om ervoor te zorgen dat de hondjes de allerbeste kans op een beter leven gaan krijgen.
Helaas vanwege de pandemie hebben we in 2020 bijna geen persoonlijke contacten kunnen leggen.
Gelukkig wel een aantal vrijwilligsters in Italië persoonlijk kunnen spreken, maar niet in de tijdsduur die
wij wensten. Hopelijk komt daar in 2021 verandering in.
De samenwerking met Angels-Garden in Griekenland hebben we helaas moeten verbreken, niet hun
schuld, maar doordat de Griekse dierenartsen weigeren om verder nog de verplichte
Tracesdocumenten ( gezondheidscertificaten ) af te geven, waren wij genoodzaakt om alle activiteiten
in Griekenland te stoppen. Heel erg betreurenswaardig dat papiertjes ervoor zorgen dat we daar geen
honden meer mogen helpen. Nog veel werk aan de winkel voor de Europese unie, want dit promoot
enkel de illegale handel in honden op deze manier.
Daarentegen is wel de samenwerking met de Italiaanse stichting Salva La Zampa uitgebreid en
hebben we veel setters via hun een gouden mandje kunnen bezorgen.
De samenwerking met de overige stichtingen/vrijwilligsters is, net als in 2019, blijven bestaan en groeit
eigenlijk alleen maar uit.
Als we zeker weten dat men op die manier kan werken zoals wij dat wensen, dus o.a. met opvang en
de juiste gezondheidschecks, is dat de juiste basis voor goede samenwerking. Enkele
vrijwilligsters/stichtingen willen we eerst nog graag persoonlijk ontmoeten voordat we een stap verder
kunnen gaan, maar dat is afhankelijk van hoe snel we van deze pandemie af zijn.
We blijven een grote voorstander van het verplichte Traces-systeem, mits het ook op de juiste wijze
gevolgd wordt. Iets dat helaas in de praktijk vaak niet het geval is, maar wat wij wel eisen dat gebeurt
bij de mensen waar wij mee samenwerken. Groot voordeel is dat wij zelf gemachtigd zijn in het
Traces-systeem te werken, en wij dus de documenten al voor kunnen bereiden. Dat scheelt een hoop
werk voor de lokale, erkende dierenartsen die het document uiteindelijk geldig moeten maken.

5) Vrijwilligers stichting
Het vaste bestuur bestaat nog steeds uit Elaine, Gitta en Alex. Daarnaast mogen we ons gelukkig
prijzen met een groot aantal vrijwillig(st)ers die zorg dragen voor een goede afloop van de hele
procedure.
Zoals al eerder geschreven hebben wij er een extra stap bij gezet in de adoptie-procedure, namelijk de
telefonische intake, wat dan uiteraard ook extra vrijwilligsters vergt.
Daarnaast zijn er een aantal huisbezoekers bijgekomen, wat ons ontzettend scheelt in tijd en vooral
kilometers, hopelijk komen er daar in 2021 nog een aantal bij, vele handen maken licht werk
Website, Instagram en Facebook is nu ook steeds up to date door vrijwillig(st)ers die zich daarmee
bezig houden.
De nacontroles hebben in 2020 op een laag pitje gestaan vanwege de pandemie. We gaan niet
onnodig risico`s lopen door bij mensen op bezoek te gaan terwijl we weten dat alles in orde is. We
houden namelijk een hondenlevenlang contact met iedereen, telefonisch of via social media. Maar
toch is het fijn om ook persoonlijk nog eens op bezoek te gaan, waar misschien toch weer iets verteld
of gezien wordt, wat eerder niet echt ter sprake kwam. Maar ook dat is helaas weer afhankelijk van het
verloop van de pandemie. De insteek blijft hetzelfde als in 2020, namelijk dat de huisbezoeker ook de
nacontrole doet, inclusief het daarvoor bedoelde document.

6) Nazorg
Zoals bij punt 5 al beschreven, beperkt zich dit vooral nu tot telefonische contacten en/of het contact
per social media. We hebben daarnaast nog onze speciale facebook adoptantengroep en uiteraard
het contact via Whatsapp.
Laten we hopen dat we zo snel mogelijk weer fysiek contact kunnen maken met onze adoptanten.
DE insteek voor 2020 was dat elke regio 2 vrijwilligsters zou hebben voor de huisbezoeken en
nacontroles, we zijn daarmee op de goede weg, maar het is nog niet helemaal dekkend. Aangezien
we alles binnen onze stichting willen houden, met eigen vrijwilligsters, is dat ook niet zo heel erg
makkelijk te realiseren. Maar we zijn ontzettend goed op weg om het dekkend te krijgen voor zowel
Nederland als ook België.

7) ANBI status
De ANBI-status verplicht ons o.a. dit verslag te schrijven en dit samen met de jaarrekening te
presenteren op een website. Aangezien we ook al zonder deze status ontzettend transparant zijn over
inkomsten en uitgaven, is dit ook voor 2020 geen enkel probleem dit te publiceren. De uitgangspositie
waarom te kiezen voor een ANBI-status, namelijk de hoop op meer donateurs vanwege de fiscaal
gunstige donaties, heeft zich nog niet echt bewezen. Laten we hopen dat dit wel nog komt. We mogen
niet klagen over het aantal donaties per maand, ook mede doordat sommige mensen regelmatig een
actie voor onze stichting opzetten, of een inzamelingsactie maken via facebook voor hun verjaardag.
De 1 euro maandelijke donatie via teaming, zou wel nog wat meer onder de aandacht mogen,
momenteel hebben we daar 36 deelnemers in, dat mag natuurlijk nog flink uitbreiden, elke euro is er
eentje.

8) Activiteiten
De plannen waren er, we zouden eigenlijk in de zomer van 2020 een “reünie”houden om te kijken of
we zoveel mogelijk rescue-hondjes bij elkaar konden krijgen op een geplande dag, of zelfs weekend.
Helaas heeft ook daar weer de pandemie een streep door getrokken.
Op deze dag hadden we ook de foto-shoot gepland voor de kalender van 2021. Gelukkig hebben we
dat nu op een andere manier weten op te lossen.
Of de reünie er komt in 2021 is nog maar de vraag, omdat we op het moment van schrijven nog
steeds ontzettend veel last houden van alle beperkingen vanwege de pandemie.

9) Social media
We focussen ons momenteel vooral op de facebook pagina en de website. Beide zijn grotendeels up
to date, en werkt prima zo.
Instagram blijft ook up to date, maar wordt vooral gebruikt door de jongeren onder ons.
Het twitteraccount en ook linkedin hebben we laten vervallen, daar beide niet echt een meerwaarde
hadden, maar wel veel werk met zich meebrachten.

10) Toelichting jaarrekening 2020
De financiën, het minst leuke gedeelte, maar helaas zonder de centjes kunnen we ook niet (blijven)
helpen.
Het eerste boekjaar hebben we eigenlijk prima afgesloten, het tweede boekjaar hebben we eigenlijk
een verlies geleden van 837,59 eur. Wat vooral veroorzaakt werd door de hogere adoptie-kosten.
De verkoop van diverse zaken, de donaties uiteraard, en ook het feit dat toch nog steeds enige zaken
door ons privé betaald worden, zorgen toch ervoor dat we nog een positief saldo op onze
bankrekening hebben.

Op 01-01-2020 zijn we gestart met een positief saldo van 2.715,36 eur
Op 31-12-2020 was dit saldo 1.877,77 eur
De kosten voor adopties waren 17.429,47 eur, terwijl de inkomsten voor adoptie 15.975,00 waren, een
negatief verschil van 1.454,47 eur.
Iets dat we in de loop van 2021 gaan bespreken, hoe dit het beste opgelost kan worden.
De opbrengst door verkoop van diverse artikelen lag bij 1.051,71 eur. Hiervan hopen we dat dat in
2021 meer gaat worden, aangezien we ook meer producten in een webshop willen gaan zetten.
De dierenartskosten waren 947,22 eur. Denk daarbij aan kosten die door ons vergoed werden, waar
een adoptant niks aan kon doen op korte termijn na adoptie, of de vergoeding of aanschaf van
medicatie bij ziekte zoals oa. voor de Leishmaniose.
De onkosten waren 1.757,33 eur. Denk hierbij aan vaste kosten zoals website, zakelijk
rekeningnummer, verzekering ed.

Inkoop materialen waren 3.291,41 eur, dit zal in 2021 meer gespecificeerd worden. Hier is nu ook de
inkoop van het voer bijgekomen wat we in 2019 niet hadden. Helaas gaat dit nu nog op eigen kosten
en wordt (nog) niet gesponsord.
Divers promotiemateriaal zit hier ook onder, wat in 2020 nog niet helemaal verkocht is, en waar
diverse items van in het “adoptie-pakket” zitten.
De donaties beliepen in 2020 op 10.563,13 eur, wat een behoorlijk stuk hoger lag als in 2019. Waar
wij natuurlijk ontzettend dankbaar voor zijn, en waarvan we hopen dat dat in 2021 een mooi vervolg
gaat krijgen of zelfs getopt wordt.
Als laatste hebben we in totaal 5.002,00 euro mogen doneren aan de stichtingen en/of vrijwilligers ter
plekke. DE mensen die het het hardste nodig hebben. Wij proberen dat ze zoveel mogelijk uit de
onkosten komen voordat de hondjes die naar ons toe komen. Daarnaast kijken wij op het eind van het
jaar hoeveel we nog te besteden hebben, om de juiste mensen nog een steun in de rug te geven
zodat zij zich ook o.a. bezig kunnen houden met de sterilisatie en castratie-projecten. Toch 1 van de
belangrijkste zaken om de problemen lokaal op te lossen. Ook mede de reden waarom alle hondjes
die via onze stichting bemiddeld worden, allen gesteriliseerd/gecastreerd zijn.
De kosten van ons voertuig werden ook in 2020 volledig betaald door de voorzitter, wat uiteraard
scheelt op ons saldo, waarvoor dank. De dagwaarde van dit voertuig wordt uiteraard wel met het jaar
minder, momenteel kunnen we nu goed vooruit met dit voertuig en blijkt het van grote waarde bij onze
transporten, voor 2022 moeten we toch langzaam gaan kijken voor vernieuwing vanwege de
oplopende kilometerstand.

11) Doelstelling 2021
De hoop op donaties ter hoogte van 10.000 euro, is gelukkig werkelijkheid geworden, zelfs dik 500
euro daar overheen.
We zetten de doelstelling voor 2021 dan ook op 15.000 euro, in de hoop dat te mogen bereiken. Of
dat werkelijkheid wordt, is ook mede afhankelijk van het verloop van deze pandemie.
De castratie-projecten hebben we een extra ondersteuning kunnen bieden door middel van de
donaties in hoogte van 5.000 euro. Laten we de doelstelling hiervan voor 2021 op 7.500 euro zetten.
Zoal het nu loopt, zijn wij allemaal tevreden, gezien de positieve recensies en dankbare families, doen
wij het momenteel goed. Dat willen we natuurlijk ook zo behouden, of zelfs nog meer verbeteren, en
dat kan door onze dienstverlening steeds verder uit te breiden en op zoek te gaan naar kritische
punten.
We zijn voorstaander van de legaliteit en ook voor een toekomstig keurmerk waar alle stichtingen zich
aan moeten houden. Voor nu zijn we 1 van de helaas weinige legale stichtingen, ons streven is 1 van
velen te worden. Buiten het eigen werk van de stichting, kijken we dan ook hoe en wat moet

veranderen zodat wetten uitvoerbaar zijn, waarbij het welzijn van de honden altijd op 1 staat en vooral
blijft staan.

12) Slotwoord
Het slotwoord is ook deze keer weer een dankwoord van het gehele bestuur aan al onze eigen
vrijwillig(st)ers voor hun ongelooflijke inzet en het vertrouwen in ook ons tweede jaar als stichting.
Tevens aan alle mensen die in ons vertrouwen om een open en eerlijke stichting te zijn, die zich niet
alleen wettelijk aan alle regels houdt, maar die tegelijk ook nog eens volledig transparant is naar de
buitenwereld toe.
Ontzettend grote dank aan alle mensen die ook in 2020 onze stichting een warm hart toegedragen
hebben, financieel of dmv. goederen welke wij weer konden doneren naar de honden die het het
hardste nodig hadden.
Heel heel hartelijk dank aan iedereen die ons steunt, zodat wij uiteindelijk weer de hondjes die het zo
hard verdienen, een tweede kans kunnen geven.
Op naar een goed jaar voor de hondjes, op naar 2021
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