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Vooraf
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting dogs adoptions Nederland. Het plan
omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving
en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI
regeling.
Het bestuur van de Stichting dogs adoptions Nederland,
Ton van der Hel
Voorzitter
1 juli 2017

Pagina 2

1. Profiel van de stichting Dogs Adoptions Nederland
Stichting dogs adoptions Nederland ondersteunt asielen voor opvang van zwerfhonden in
Roemenië met goederen en geld.
Doelstelling van Stichting Dogs Adoptions is het opvangen van zwerfhonden in een asiel
Roemenië, het steriliseren van zwerfhonden, het optimaliseren van de opvang in
Roemenië, waaronder het verbeteren van de hondenhokken, het aanbrengen van een
goed hekwerk, het aanleggen van een septic tank. Verder is de organisatie actief op het
gebied van het aanbieden van zwerfhonden voor adoptie in Nederland.
Stichting dogs adoptions Nederland werd opgericht en notarieel geregistreerd op 19
december 2007. Aanleiding voor de oprichting waren bezoeken van Ton van der Hel in
Roemenië, waarbij hem opviel dat de zwerfhonden in Roemenië een zeer slecht leven
hebben.
Giften via Stichting dogs adoptions Nederland bereiken hun doel. De organisatie is klein
en slagvaardig. Via nieuwsbrieven en de website van de stichting wordt regelmatig
gerapporteerd over activiteiten en inzet van middelen.
2. De doelstelling en het actuele beleid
De doelstelling
Stichting dogs adoptions Nederland richt zich op een beter leven voor de zwerfhonden in
Roemenië en op het adopteren van een deel van deze zwerfhonden door Nederlandse
hondenliefhebbers
Het actuele beleid
In het actuele beleid staan de volgende thema’s centraal:
-

Het optimaliseren van opvang voor zwerfhonden in Roemenië
Het steriliseren en ook verder medisch goed verzorgen van deze zwerfhonden
Het adopteren van de zwerfhonden “op afstand”
Het adopteren van daarvoor geschikte zwerfhonden door Nederlandse
hondenliefhebbers in Nederland
Het voeden van de in asielen in Roemenië opgenomen zwerfhonden
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3. De werkzaamheden
De werkzaamheden van Stichting dogs adoptions Nederland zijn gericht op een beter
leven voor Roemeense zwerfhonden.
-verbetering van voorzieningen (b.v. meer hondenhokken en aanbrengen van een septic
tank
-leveren van hondenvoeding aan de asielen
-laten steriliseren van volwassen zwerfhonden
-medische verzorging van de honden
Om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken worden – waar nodig - aanvullende
activiteiten uitgevoerd, zoals:
-werving van donateurs op braderieën
-mails naar bestaande “klanten” en donateurs
-Dogs adoptions dagen voor donateurs, (gratis voor leden, behoudens het meebrengen
van een zak voer of andere hondenbenodigdheden
-speciale acties op de website voor voer, hekwerk
-uitgifte van een boekje voor Dogs adoptions Nederland
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4. Werving van fondsen
Werving
De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier
zoals tijdens contacten met relaties, zowel prive als zakelijk. De bestaande contacten met
de diverse donateurs worden actief onderhouden.
Naast donaties van vaste donateurs, die periodiek een bijdrage geven, ontvangt de
stichting incidentele donaties van organisaties als bij voorbeeld Pour Toi en overige
persoonlijke initiatieven.
5. Beheer van fondsen
De fondsen van dogs adoptions Nederland zijn bescheiden en worden beheerd door de
Stichting dogs adoptions Nederland (ingeschreven te Rotterdam onder nummer
24426742). De stichting beheert rekeningen 1327.53.030 en 1093.766.670(Rabobank)
t.n.v. Stichting dogs adoptions Nederland.
Jaarlijks worden enkele tienduizenden euro’s geworven en zo direct mogelijk besteed
(gerichte doelen en zo min mogelijk vertraging). De indirecte kosten zijn minimaal
(indicatie €5043.27 over 2016) en hebben louter betrekking op uitgaven als
bankadministratie- en overboekingkosten, inschrijving kamer van koophandel, kantooren administratiekosten.
Fondsen worden gedeeltelijk gereserveerd op bankrekening 1093.766.670. Dit dient als
voorziening, om tijdelijke vermindering van donaties op te vangen voor de periode van
ongeveer 6 maanden.
6. Besteding van fondsen
De besteding van fondsen gebeurt direct en effectief. De bestedingen hebben te maken
met kosten van voeding voor de dieren, aanschaf van onderkomens/hokken in de
asielen, medicijnen, vervoerskosten voor de geadopteerde dieren, dierenarts kosten in
Nederland i.v.m. nazorg van de geadopteerde honden.
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7. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens
Dogs adoptions Nederland is een stichting en is ingeschreven te Heerlen onder nummer
24426742 als de Stichting dogs adoptions Nederland, adres: Waalstraat 10, 3363 CN te
Sliedrecht.
Het bestuur kent naast de voorzitter twee algemeen bestuursleden en de
penningmeester.
Het voorzitterschap is in handen van T. van der Hel. Waalstraat 10, 3363 CN te
Sliedrecht.
Het fiscaal nummer van de stichting is 8188.06.424.
Nieuwsbrieven worden gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden
worden gedownload (zie http:// www.Dogsadoptionsnederland.nl).
Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat: Bianca Elzer,
bianca2dogsadoptionsnederland.nl, tel.no.06-20214554 of via de voorzitter: Ton van der
Hel, tonvanderhel@outlook.com tel.no. 06-51440701
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