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2. INLEIDING 

 

Wij zijn een klein initiatief, gestart juni 2020 om honden vanuit het buitenland en binnenland 
te helpen. 
Per 25 februari 2021 hebben wij de ANBI status verkregen, waardoor we wat serieuzer 
worden genomen dan de gemiddelde stichting die honden red uit het binnen -en buitenland. 
 
We hebben geen beoogd winstbelang, want we doen dit werk geheel vrijwillig waarbij we 
geen salaris onttrekken aan de stichting om zo meer honden een betere toekomst te kunnen 
bieden en om steun te bieden aan onze rescuers. 
Daarmee omschrijven we onze slogan:  
 
“De hond staat bij ons centraal”  
 
Dat betekent voor ons dat we moeten kunnen "voelen" wat de behoeftes van de hond zijn, 
waar de spannende stukken zitten maar ook waar de hond erg sterk in is.  
Een soort SWOT analyse maar dan per hond.  
Dat betekent dat wij afhankelijk zijn van de input van onze rescuers, vandaar dat we 
samenwerken met kleine, bevlogen initiatieven.  
Mensen die honden redden met hun hart en die in staat zijn om de hond te lezen.  
Te kunnen zien wat de behoeftes zijn van de hond, te kunnen testen op katten, kinderen en 
andere honden, kunnen kijken wat ze lastig vinden.  
Alleen dan kunnen we de kwaliteit borgen die we willen bieden.  
 
De 3 belangrijke dingen van onze organisatie zijn de volgende: 

1. Voeten in de klei te hebben, om zo in  verbinding te blijven met zowel de rescuer, de 
hond en de adoptant. 

2. We willen processen begeleiden vanaf het moment dat de hond in Spanje (of waar dan 
ook) zich bevindt uit een uitzichtloze situatie wordt gered, wordt opgeknapt en hem te 
volgen tot ver na de adoptie. 

3. Nazorg te leveren voor al onze adoptanten op zo’n goedmogelijke manier. 
 
Als je dit proces recht wil doen, dan zal je als organisatie klein moeten blijven en sterk moeten 
insteken op kwaliteit in plaats van kwantiteit. 
 
Jifke van Popering en Henriëtte Steeghs (Het Bestuur) 
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3. HET JAAR 2022 IN EEN OOGOPSLAG 

Kerncijfers 2022 
 
82 honden gered       110 Donateurs 

         
 

 
 
3200 volgers op Facebook     512 volgers op Instagram 
 

                                             
 

 

 

13.105 Website bezoekers     € 8.250 ontvangen aan donaties 
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4. SUCCESSEN VAN 2022 OP BASIS VAN PLANNEN 2022 

 
 
 

1. Het werven van meer leden binnen onze kleine organisatie t.b.v. bemiddeling van de 
honden, meehelpen voor promoten van de honden en indien mogelijk om de 
adoptanten en opvangers bij te staan met raad en daad. Is namelijk teveel voor maar 3 
bestuursleden om dit allemaal in goede banen te leiden. 
Per september 2022 4 nieuwe leden geïntroduceerd, Lindsay van Gelder 
(Hondentrainer), Michelle Gijzen (Promotie en Back up Bemiddeling), Danny van 
Kouwenhoven (Bemiddeling) en Lavonne Verhoeven (Promotie) 

2. De aantal honden proberen gelijk te houden aan het jaar 2021 met een maximum van 
10 per maand, dus maximaal zo’n 120 honden per jaar te re-homen. 
Jaar 2022 hebben we iets minder honden kunnen re-homen ivm hoge energie kosten, 
de corona pandemie die in 2022 geheel van de baan was en dat we aantal honden uit 
adoptie retour hebben gekregen, dus opvang geheel vol zat en dus minder honden 
naar Nederland konden komen. 

3. Nog professionelere uitstraling te gaan behalen d.m.v. goede en juiste nazorg en meer 
naamsbekendheid en vertrouwen te verspreiden over de honden organisatie wereld. 
Meer promotie gemaakt op social media en de website aan het professionaliseren, 
maar we hebben nog werk te gaan in het jaar 2023 

4. Nieuwsbrieven gaan maken of iig een soort van kwartaalbrief met de informatie over 
de gebeurtenissen van die voorbijgaande maanden. 
Eerste nieuwsbrief is gelanceerd in december 2022 

 

4.1. EXTRA SUCCES BEHAALD IN 2022 DIE NIET OP DE PLANNEN VAN 2022 STONDEN 

• Schuilhutten voor in Spanje gesponsord kunnen krijgen, waarvan er 1 reeds is 
neergezet bij onze rescuer Beatriz.  
Tweede schuilhut wordt begin 2023 geplaatst in het asiel van Beatriz. 
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5. PLANNEN VOOR HET JAAR 2023 

 
 

1. Het plannen van een meet and greet dag voor alle geadopteerde honden en de nog in 
de opvang zittende honden. (april 2023) 

2. Minder honden laten overkomen vanuit Spanje om hier in de opvang te doen, i.v.m. 
energiecrisis en verhoogde uitgaven binnen Nederland waardoor minder honden 
geadopteerd worden. 
Ten tweede om de opvang alleen te gebruiken voor noodgevallen of honden die in 
Spanje weinig kans maken voor adoptie en niet geheel vol zitten gedurende het jaar. 

3. Schuilhut nummer 2 te laten plaatsen in Spanje bij het asiel van Beatriz. (feb 2023) 
4. Promotie en website nog meer professionaliseren. (plannen 2022) 
5. Extra leden te werven voor bemiddeling, nazorg en coördinator voor opvangers, zodat 

Jifke zich wat meer kan ontplooien voor de bestuurstaken en het op de achtergrond de 
teamleden kan aansturen indien nodig. 
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6. ORGANISATIE 

Visie: 
Elke hond op de wereld heeft recht op een mooi leven in een liefdevolle omgeving! 
 
Missie: 
Op een zo goed mogelijke manier de geredde honden een mooi en nieuw huisje te geven! 
 
Bestuur: 
Nienke van Breda ( Voorzitter tot 12-12-2022) 
Jifke van Popering (Voorzitter vanaf 12-12-2022 Secretaris tot 12-12-2022) 
Henriëtte Steeghs (Penningmeester vanaf 23-nov-2021 Secretaris vanaf 12-12-2022) 
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7. FONDSENWERVING 

 

We hebben een grote verantwoordelijkheid tegenover onze donateurs.  
Zij maken ons werk voor de dieren en de rescuers in nood wat dragelijker 
Hun donaties, samen met nalatenschappen, vormen 17% van onze inkomsten.  
 
Uitgangspunten:  

- Nieuwe donateurs werven voor speciale doeleinden/acties 
- Langlopende relaties aangaan met losse giftgevers 
- Zorgvuldig omgaan met donateursgegevens 
- Geld zo effectief mogelijk besteden 

 
Activiteiten in 2022: 

- Doneeractie voor Opa Scooby i.v.m. onkosten opvanger voor zijn laatste maanden 
- Doneeractie voor Rambo die geopereerd moest worden na 2 weken adoptie 
- Doneeractie voor Fiona ivm aangevallen in Spanje en hoge kosten dierenarts Bea 
- Doneeractie schuilhutten voor Spanje i.v.m. temperaturen in de zomer van +40 graden  
- Training voor angsthonden in Spanje Nyima, Hera en Stark 
- Doneeractie voor Flako i.v.m. hartoperatie (loopt nog door in 2023) 
- Bedankjes verstuurd naar al onze opvangers die het gehele jaar vrijwillig een hond of 

meerdere honden opvangen. 
- Teammeeting m.b.t. kennismaking nieuwe teamsleden op 9-10-2022 
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8. FINANCIEEL JAARVERSLAG 

We sloten het jaar 2022 met een positief resultaat af van € 1.744. 
Dit resultaat hebben we behaald door de vrijwilligers die we een warm hart toedragen, omdat 
ze geheel belangeloos ons in alle situaties uit de brand helpen. 
Natuurlijk willen we onze vaste donateurs die maandelijks of gedurende het jaar een 
financiële bijdrage leveren bedanken, want deze bijdrages helpen ons deze moeilijke tijden te 
doorstaan. 
Ook hebben we veel geld kunnen inzamelen door het netwerk wat we hebben opgebouwd 
gedurende de jaren dat we in de hondenstichting wereld zitten en dan door diverse 
doneeracties een mooie achterban hebben die ons en de gedupeerden helpen. 
 
Door deze acties hebben we één van onze rescuer in Spanje kunnen helpen i.v.m. 
schuilplekken voor de honden in de erbarmelijke hitte van afgelopen zomer. 
En hebben we ook onze opvangers en adoptanten die onverwachte onkosten kregen door 
ziekte of onvoorziene omstandigheden financieel kunnen helpen. 
Hiervan wat voorbeelden: Donatie Opa Scooby, Rambo de kleine stuiterbal en de hartoperatie 
voor ons kerstkindje van 2021 Flako. 
 
Hieronder in het kort onze Balans, Overzicht van verloop Start en Eind kapitaal 2022 en 
natuurlijk het overzicht met betrekking tot alle Baten en Lasten voor 2022 
 
Balans 2022 
 

 
 
Overzicht verloop Start kapitaal naar Eind kapitaal 2022 
 

 
 
 



   

Page 10 of 10   
 

Baten en lasten overzicht 2022 Betaalrekening 
 
 

 
 
 

Tot in 2023!!  

 
 
 

 


