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1) terugblik voorzitter 

Daar waar 2020 een bizar jaar was vanwege de pandemie, werd 2021 niet beter. We zijn een 4 tal 

geadopteerde hondjes kwijtgeraakt, welke door ziekte werden ingeslapen, deels zonder dat we daar 

nog iets aan konden bijdragen, deels zonder ons medeweten, wat diepbedroevend is. 

Daarnaast hebben 2 vrijwilligsters besloten hun activiteiten voor de stichting te beëindigen, waaronder 

ook onze penningmeester. Met maar een kleine stichting krijg je dan wel met knelpunten te maken, 

temeer omdat beide ontzettend veel werkzaamheden voor de stichting verricht hebben. Na een 

oproep om meer vrijwilligers, konden we gelukkig al vrij snel beide vacatures invullen, dus ook de 

bestuursfunctie van penningmeester, welkom ook aan Simone, en ontzettend veel dank om deze 

werkzaamheden voor de stichting in te gaan vullen. Om uit een slechte situatie sterker uit te komen, 

blijft altijd een kunst, gelukkig is ons dat gelukt en hebben we er meer vrijwilligers bijgekregen, vooral 

het deel van huisbezoekers is flink gegroeid en worden nieuwe mensen, vaak ook adoptanten, 

opgeleid door de vaste huisbezoekers, om zo zelfstandig aan de slag te kunnen gaan. Trots om te 

melden dat onze kleine stichting inmiddels uit 22 personen bestaat. 

In 2021 hebben we voor 59 honden een thuis kunnen vinden, meer dan in 2019 en 2020, maar ook 

wel een beetje de max van ons kunnen, omdat het ontzettend veel werk is, alles volgens de juiste weg 

af te laten lopen. Ondanks dat we er alles aan doen om het te voorkomen door onze uitgebreide 

adoptie-procedure, hebben we toch 4 herplaatsingen gehad. Voor ons het ergste wat een hond kan 

overkomen, ondanks dat een herplaatsing voor de hond vaak beter is, voelt het toch als een falen van 

onszelf omdat je niks anders wil dan het allerbeste voor een hond, een hondenlevenlang. 

Wederom zijn de adoptie-kosten een behoorlijk stuk hoger geweest dan de adoptie-bijdrage, mede 

omdat wij nog een “stukje extra “doen, het thuisbrengen van de honden, met voer, welkomstpakket, 

penningen laten graveren, het registreren bij de NDG ed. is behoorlijk in de papieren gelopen, zo erg 

zelfs dat we dik 5500 euro uit eigen kas bij hebben moeten betalen, wat veel en veel teveel is. We 

hebben daarom ook moeten besluiten om de adoptie-bijdrage voor 2022 te verhogen naar 400 euro, 

wat eigenlijk ook al te weinig is, zeker gezien de zwaar bedroevende situatie die momenteel gaande is 

in de Oekraïne, welke ons hier ook zal treffen in kosten. We zullen dan ook in de loop van 2022 

bekijken of we tussendoor noodgedwongen de bijdrage moeten gaan verhogen. 

Dankzij vaste donateurs, regelmatige acties en sponsoring, kunnen we toch nog financieel gezond 

door blijven gaan, neemt niet weg dat we in de loop van 2022 toch moeten analyseren of we anders te 

werk moeten gaan, daar sommige kosten de pan uit rijzen. De bijdrage aan de vrijwilligers/stichtingen 

ter plekke waar we zo goed mee samenwerken, mag daar niet onder lijden, sterker nog, we willen 

deze bijdrage eigenlijk gaan verhogen, omdat 200 euro vaak de kosten niet dekt. 

 

2) groei van de stichting 

In 2021 zijn we helaas een tweetal vrijwilligsters kwijtgeraakt, maar gelukkig zijn deze functies 

weer ingevuld en telt ons team momenteel 23 vrijwilligers. Zeker wat huisbezoeken betreft, kan 

dat aantal nooit genoeg zijn, vandaar dat we momenteel nog steeds bezig zijn om nieuwe 

vrijwilligers op te leiden zodat ze straks zelfstandig op pad kunnen. Het doen van huisbezoeken 

met onze eigen vrijwilligers blijft nog altijd meer dan enkel prioriteit hebben. Ook zijn onze 

huisbezoekers nu nog meer betrokken bij het hele adoptieproces en zullen meer in contact blijven 

met adoptanten. 

Voor nu zitten we wij dan ook een beetje aan het maximum van ons kunnen met het aantal 

honden dat we helpen versus het aantal vrijwilligers, meer kunnen en willen we ook niet, omdat 

het contact houden met adoptanten in voor en tegenspoed het belangrijkste blijft en we dit door te 

grote aantallen niet in het gedrang willen laten komen 



 

3) Adoptie-honden 2021 

Ons derde jaar, waarin 59 hondjes hun forever home vonden, meer dan ooit te voren en dat 

ondanks de crisis die in 2020 begon en heel 2021 voort duurde. 

21 hondjes vonden hun thuis in België en 38 hondjes hun thuis in Nederland. 

Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van een paar hondjes door ziekte, nooit een leuk 

moment, en al zeker niet als we niet vooraf daarvan op de hoogte gesteld worden. Mede de reden 

waarom we een hondenlevenlang in contact blijven, is ook om te helpen in tijden dat het even niet 

zo fijn is, en als wij, op welke manier dan ook, nog iets hadden kunnen doen, dat hadden we dat 

ook gedaan. Bovendien staat het ook in ons contract dat men voor een eventuele euthanasie met 

ons contact moet opnemen. 

Ook in 2021 hebben we een aantal keren geholpen met de herplaatsing van hondjes die van 

andere stichtingen stamden, en daar vaak ook behoorlijk wat kilometers voor gereden. In 2021 

hebben we een type 2 vergunning aangevraagd, mede omdat de caddy al gekeurd was voor een 

type 2 vergunning, was enkel een noodplan nodig om deze vergunning aan te kunnen vragen, om 

zodoende ook langer dan 8 uur met hondjes van derden onderweg te mogen zijn. Het zelf kunnen 

voorbereiden van de benodigde documenten, in combinatie met ons ingerichte voertuig en 

vergunning, is voor menig ander een reden om ons in te schakelen voor hulp, wat we uiteraard 

graag doen om ook andere hondjes te kunnen helpen. 

 

4) Samenwerking buitenland 

 

Samenwerken is en blijft DE oplossing om hondjes te kunnen helpen, gelukkig werken we nog 

steeds met dezelfde stichtingen/vrijwilligers in binnen en buitenland samen en delen we ook vaak 

dezelfde honden om de kans voor de hondjes zo groot mogelijk te maken. 

In 2021 hebben we gelukkig een paar keer de mogelijkheid gehad zelf naar Italië af te reizen en 

zo weer even de doorgaans telefonische contacten weer even om te zetten in persoonlijk contact, 

iets wat van tijd tot tijd altijd fijn is, mede om ook de realiteit onder ogen te zien, waar die mensen 

dagdagelijks mee te maken hebben. 

In de zomer van 2021 zijn we met onze caddy, tot onder het dak volgestouwd met gedoneerde 

spullen/voer naar Milaan vertrokken. De spullen zijn grotendeels geschonken aan stichting Salva 

La Zampa, die gebruikt maakt van een hondenpension net onder Milaan. Terplekke hebben we 

dan ook een rondleiding gehad, hoe het pension uitziet en in zijn werk gaat, voor Italiaanse 

begrippen een 5 sterren Pension, maar uiteraard niet vergelijkbaar met een hondenpension hier 

bij ons. Op zaterdag hebben we dan nog de Setter-dag van de stichting Italian Setter Rescue 

bijgewoond, waar we ook weer ontzettend veel bekende gezichten gesproken hebben en ook wat 

spulletjes hebben kunnen verkopen. Op zondag zijn we dan terug gekeerd naar het 

hondenpension om 2 settertjes mee terug te nemen en zodoende de eerste keer gebruik konden 

maken van onze type 2 vergunning. Heel erg prettig ook om zelf deze keer helemaal aan het 

begin van de reis te staan. 

In het najaar zijn we dan nog een keer afgereisd naar Italië om spullen te brengen die door 

iemand waren ingezameld, aangezien het zoveel spullen waren, hebben we daarvoor een bus 

moeten huren. Gelukkig werden er speciaal hiervoor zoveel donaties gedaan, dat de reis hierdoor 

betaald kon worden. We zijn eerst bij een vrijwilligster thuis langs geweest, die is met ons mee 



 

gegaan naar ENPA in Treviso, waar we al lange tijd mee samen werken, hier is ook een groot 

deel van de spullen eruit gegaan en hebben we een rondleiding door hun opvang gekregen. 

In de namiddag zijn we dan door gereden naar Firenze waar een vrijwilligster woont waar we al 

een tijd mee samen werken, die opvang aan huis verzorgt voor vooral setters, hier gingen de rest 

van de donaties eruit. Omdat we met een huur bus onderweg waren, konden we helaas geen 

honden mee terug nemen, omdat deze bus daar niet voor ingericht was en uiteraard ook geen 

vergunning voor het transport van levende dieren op dit kenteken stond, heel erg jammer, want 

vraag was er genoeg. 

De samenwerking met Stichting Salva La Zampa is het grootste, mede omdat het een grote 

stichting is, die met grote regelmaat ook setters helpen, in 2021 hebben we 23 Settertjes van hun 

aan een goed thuis kunnen helpen. 

 

5) Vrijwilligers stichting 

 

Wat vrijwilligers betreft, is het een en ander gewijzigd in 2021, Elaine heeft ons helaas verlaten, 

daarmee ook de bestuursfunctie, Gelukkig konden we deze functie snel invullen door Simone, die 

naast haar overige bezigheden voor de stichting ook de bestuursfunctie van penningmeester op zich 

genomen heeft. Daarnaast zijn er een aantal vrijwilligsters bij gekomen, wat het totale aantal 

vrijwilligers op 23 maakt, waar we ontzettend trots op zijn voor onze kleine stichting. 

De Website,een belangrijk medium naast Instagram en Facebook is nu ook steeds up to date doordat 

we 2 webmasters hebben die vrij snel wijzigingen kunnen toepassen. 

Ook in 2021 zaten we nog steeds met de beperkingen van Covid en hebben we geen onnodige 

risico’s genomen, we zijn wel meer in contact gebleven zodat we op tijd konden helpen als dat nodig 

was. De huisbezoeken zijn wel gewoon fysiek door blijven gaan, maar de nacontroles hebben we 

bewust online gedaan, iets wat hopelijk in 2022 eindelijk weer gewijzigd kan worden naar een fysieke 

nacontrole door de vrijwilligster die ook het huisbezoek heeft gedaan. 

6) Nazorg 

Zoals bij punt 5 al beschreven, hopen we dat dit in 2022 weer opgeschroefd kan worden, mits de 

situatie dat toe laat. Voor nu hebben we al meer vrijwilligers ter beschikking zodat we daar ook meer 

mogelijkheden toe hebben. Vooralsnog bestaat de nazorg uit het dagelijks in contact zijn en blijven via 

de telefoon, app of mail en dat zo ongeveer 24/7. 

 

7) ANBI status 

De ANBI-status verplicht ons oa. 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 2021 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, is wat particulieren betreft wel in een stijgende lijn, maar helaas 

nog niet voor bedrijven. We mogen niet klagen over het aantal donaties per maand, ook mede doordat 

de maandelijkse donateurs en de inzamelingsacties die we regelmatig opzetten.  



 

 

8) Activiteiten 

Ook in 2021 helaas geen setter-dag vanwege de pandemie, maar voor 2022 gaan we dat opnieuw 

proberen te realiseren 

Gelukkig zijn er meer en meer mensen die onze stichting willen helpen op welke manier dan ook. De 

verkoop van spulletjes zorgt ervoor dat we toch telkens weer wat in kas krijgen. De kalender, dit jaar 

gemaakt door Simone, is een leuke herinnering voor adoptanten, en een mooie opbrengst voor de 

stichting. Meer van zulke acties zitten in de pen voor 2022. 

9) social Media 

De bezoeken aan onze facebookpagina en ook de website zijn flink omhoog gegaan, momenteel 

hebben we 5100 volgers op facebook en dat aantal is stijgend, mensen uit binnen en buitenland kijken 

regelmatig op onze pagina`s. Indien mensen uit het buitenland, welke op een niet te overbruggen 

afstand wonen, interesse hebben in een hondje bij ons op de pagina, kunnen we die altijd doorsturen 

naar 1 van onze partners, zodat de hond ook de kans krijgt via iemand anders. 

10) toelichting jaarrekening 2021 

 

Het tweede boekjaar hebben we afgesloten met een hoog positief saldo, welke veroorzaakt wordt uit 

het feit dat we onze caddy willen vervangen en hiervoor meermaals acties voor gestart zijn. 

Normaal gesproken kijken we op het einde van het boekjaar wat de reserves zijn, en deze gaan dan 

naar de vrijwilligers in het buitenland waar we mee samen werken, helaas hebben we dat in 2021 niet 

kunnen doen, omdat we elke euro sparen voor een ander voertuig, welk we in 2022 echt nodig 

hebben. 

Op 01-01-2021 zijn we gestart met een positief saldo van 1877,77 euro 

Op 31-12-2021 was dit saldo 7052,92 euro 

De kosten voor adopties waren 28345,83 euro, terwijl de inkomsten voor adoptie 22755 euro waren, 

een negatief verschil van -5590,83 euro 

Aan adoptiebijdrage is dit een behoorlijk stuk meer, maar dat komt ook omdat het 16 adopties meer 

waren vergeleken met 2020, maar tegelijk is het verlies ook behoorlijk gestegen, dat komt mede door 

het feit dat de adoptiebijdrage bij lange niet de kosten dekt, dat wisten we in 2020 al, maar hebben het 

bedrag van 350 euro adoptiebijdrage toch laten staan. Voor 2022 hebben we deze toch moeten 

verhogen naar 400 euro, wetende dat ook dit de kosten niet helemaal dekt, in de loop van 2022 zal 

dan ook bekeken worden of we noodgedwongen toch weer moeten verhogen. 

Dank de donateurs, kunnen we dit toch noch financieel gezond blijven doen, maar het feit dat we de 

vrijwilligers ter plekke niet extra hebben kunnen ondersteunen ( mede door de geplande aanschaf van 

een ander voertuig ) is niet wat we voor ogen hebben, en we zullen dan ook moeten gaan bekijken 

hoe we dit recht kunnen gaan trekken in 2022. 

Dank donateurs, is er 17149,45 euro binnen gekomen, dat is 6586,32 euro meer dan in 2020, waar 

we ontzettend dankbaar voor zijn, en we hopen dat we dit bedrag ook in 2022 kunnen behalen of het 

liefst daar nog overheen gaan, prognose is rond de 20.000 euro. 



 

De opbrengst van verkoop van diverse artikelen lag bij 1047,30 euro, dat is minder dan gehoopt, en 

vergelijkbaar met het boekjaar 2020. Doordat we nu meer vrijwilligers hebben, die zelf spullen kunnen 

maken, en een setter-dag die dit jaar hopelijk wel doorgaat, hopen we de prognose van 3000 euro 

waar te kunnen maken. 

De dierenartskosten waren in 2021 enorm, namelijk 3648,44 eur, mede door het feit dat we een aantal 

hondjes hadden die tussentijds positief getest werden op Leishmaniose en waarbij wij adoptanten 

ondersteund hebben in de kosten, ook met medicatie. Ondanks dat het geen verplichting is dit te 

doen, voelen wij ons wel aansprakelijk om te helpen, een hondenlevenlang. 

De onkosten waren 2566,67 eur, denk hierbij aan vaste kosten zoals website, zakelijk 

rekeningnummer, verzekering ed. Dit lag ook in de lijn van de verwachting. 

Inkoop materialen waren 1049,51 eur, dit is nog maar 1 derde van de uitgaven hiervoor in 2020, en 

past in het plaatje dat we in 2020 al heel wat benodigde spullen ingekocht hadden, denk hierbij aan 

penningen en bedrukte tassen, alles wat met de adoptie wordt meegegeven. In 2022 zal dit bedrag 

waarschijnlijk weer hoger liggen, omdat de voorraad nagenoeg nihil is. 

 

Als laatste hebben we in totaal slechts 417 euro mogen doneren aan de stichtingen en/of vrijwilligers 

ter plekke, DE mensen die het het hardste nodig hebben. Wij proberen al dat ze zoveel mogelijk uit de 

onkosten komen voor de hondjes die naar ons toe komen, daarnaast kijken wij op het eind van het 

jaar hoeveel dat we nog te besteden hebben om de juiste mensen nog een steun in de rug te geven 

zodat zij ook oa. zich 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. We hopen dat dit in 

2021 weer behoorlijk wat meer mag zijn, nadat we een ander voertuig aangeschaft hebben en we 

weer een spaarpotje krijgen waardoor we juist deze mensen weer kunnen ondersteunen. 

De kosten van ons voertuig werden ook in 2021 volledig betaald door de voorzitter, we hopen dat dat 

straks met een ander voertuig ook nog steeds lukt, want dat scheelt toch een slok op de borrel. Ons 

voertuig is, voor wat we voor onze eigen stichting doen, nog steeds perfect, enkel de kilometers lopen 

aardig op en we willen graag iets meer mogelijkheden creëren, zodat we enerzijds geen bus meer 

hoeven te huren om donaties weg te brengen en anderzijds meer voor andere stichtingen kunnen 

betekenen.  

11) doelstelling 2022 

Donaties in 2021 zijn gelukkig, in lijn der verwachting, gestegen tov.2020. 

We zetten de doelstelling voor 2022 dan ook op 20.000 euro, want zonder deze donaties zullen we de 

bijdrage zo hoog moeten zetten, dat we bang zijn dat het voor mensen niet meer interessant is een 

setter uit het buitenland in huis te nemen. 

Wat de castratie en sterilisatie projecten betreft, hebben we dit in 2021 niet genoeg financieel kunnen 

ondersteunen, door de eerder genoemde omstandigheden vanwege het voertuig, echter zijn er 

plannen gemaakt hoe we dit in 2022 beter kunnen doen, niet alleen financieel, maar ook ter plekke 

gaan om dit op te zetten en te helpen. Laten we hopen dat we dit voor mekaar krijgen want dit is en 

blijft het allerbelangrijkste. Voor onze stichting blijven we de castratie/sterilisatie verplichting uiteraard 

behouden, door elke hond, mits oud genoeg, te castreren/steriliseren zo gauw ze ter plekke in de 

opvang komen. 



 

Al met al een bijzonder jaar, alweer, wel een jaar met flinke groei en vooruitgang, en gezien de 

recencies van zowel adoptanten als ook vrijwilligers en ook van buitenstaanders, doen we het prima 

en we willen dan ook op deze basis doorgaan voor de komende jaren. 

In 2021 waren wij 1 van de oprichters van S.A.A.N ( Stray Animal Association Netherlands ) waarmee 

we voor de legaliteit van import van levende dieren zijn, en met S.A.A.N. dan ook andere stichtingen 

helpen/ondersteunen hoe ze op een legale/verantwoorde manier honden en katten kunnen importeren 

en op een later tijdstip ons ook met een keurmerk hiervoor bezig kunnen houden. 

Het werk voor S.A.A.N. is vrij intens en neemt heel veel tijd in beslag, dit naast het eigen werk, is een 

flink pak vrijwilligerswerk, maar tegelijk ook ontzettend dankbaar om andere mensen te helpen, 

waarmee uiteindelijk ook weer de honden geholpen worden 

12)slotwoord 

Ons derde jaar, mooi om te zien hoe er een stijgende lijn in zit sinds de oprichting in februari 2019, 

zowel op financieel gebied als op, het meest belangrijke, de hondjes. Dit kan natuurlijk alleen als je 

een goed geoliede machine aan vrijwilligers hebt staan, en het dankwoord gaat dan ook aan hun, 

alsook aan de families die hun hart openden om een hond een nieuw leven te geven. 

Heel grote dank aan iedereen die onze stichting een warm hart toedraagt, op welk gebied dan ook, 

zonder achterban kan geen enkele stichting draaien, en al zeker niet een stichting als de onze die 

vooral Jachthonden helpt van 1 ras. 

Hopende op een succesvol 2022, voor de hondjes, maar ook voor eenieders gezondheid en we 

bidden dat we langzaam van deze pandemie afkomen. 
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