
JAARVERSLAG  STICHTING HOBODOGS 2020 



Voorwoord van de voorzitter


Voor u ligt het jaarverslag 2020 van S4ch4ng Hobodogs. 

2020 zal de geschiedenis ingaan als het Corona-jaar.  Het virus hee= onze werkzaamheden en 
zeker ook de werkzaamheden van de vrijwilligers in Spanje sterk beïnvloed. Wij konden vaak 
geen huisbezoeken doen, en kozen dan voor een online huisbezoek, vluchten werden 
regelma4g geannuleerd en we waren meer aangewezen op, veel duurdere, wegtransporten. 
Het geplande werkbezoek door mensen uit het adop4e-team kon niet doorgaan en ook een 
wandeling moest geannuleerd worden  
De vrijwilligers in Spanje konden minder vaak de shelters bezoeken en de dieren verzorgen 
en daarmee antwoord geven op onze vragen over de honden. Dierenartsbezoeken waren 
moeilijker, vervoer naar het vliegveld soms onmogelijk. Voor de geadopteerde honden en 
hun adoptanten betekende dit dat ze veel geduld moesten hebben. Enkele adoptanten kozen 
ervoor om zelf hun hond op te halen. 

Ondanks al deze problemen konden we toch voor 96 honden een adop4egezin vinden. 
Er leek in Nederland een run te zijn ontstaan op kleine hondjes die al in Nederland waren, 
want mensen hebben blijkbaar nu meer 4jd voor een hond. Voor sommige honden 
ontvingen wij echt 4entallen aanvragen. Dat betekende natuurlijk méér werk maar ook:  
regelma4g mensen moeten teleurstellen. Uiteraard hebben we bij alle adop4es  
vastgehouden aan de eisen die wij stellen aan een adop4e-gezin. 

Net als de voorliggende jaren hebben we ons gericht op de bemiddeling van adop4es van 
honden uit Zuid Spanje. Door de adop4ebijdrage hebben wij plaatselijke organisa4es kunnen 
ondersteunen in hun werkzaamheden.  Naast deze bijdragen ontvingen wij ook dona4es 
waardoor wij in staat waren extra geld over te maken naar de organisa4es waarmee wij 
samenwerken. 
S4ch4ng Hobodogs kan nu via de Facebookpagina dona4es ontvangen en is aangemeld bij 
Sponsorkliks. 

Eind 2020 hebben wij kennisgemaakt met PAM (Protectora Animales y Plantas 
Montehermos) en we gaan voor deze kleinschalig shelters honden bemiddelen. 
De samenwerking met Arpa Simbiosis is gestopt. Onze werkzaamheden zijn overgenomen 
door S4ch4ng Arpa Nederland en zij hebben de afgelopen jaren ook al vele honden 
bemiddeld. 

We hopen dat het leven  in 2021 minder bepaald wordt door Covid-19 en dat wij met behulp 
van hardwerkende vrijwilligers, weer veel hondjes een mooi leven in Nederland of België 
kunnen bieden, en dat het onze Spaanse vrienden lukt om een mentaliteitsverandering ten 
aanzien van (straat) honden te bewerkstelligen. 

Ilse van den Oetelaar 
Voorzi\er S4ch4ng Hobodogs 




1. Verslag van het bestuur 

De doelstelling van de S4ch4ng staat in het Beleidsplan 2020-2022 geformuleerd: 
“S4ch4ng Hobodogs zet zich in voor de ongewenste, vaak verwaarloosde en mishandelde 
honden” 
Deze doelstelling past binnen onze missie: Er is geen sprake meer van verwaarlozing, 
mishandeling en uitbui4ng van honden. 

1.2 Ac4viteiten. 

Het afgelopen jaar hebben we de samenwerking met de volgende organisa4es in Spanje 
gecon4nueerd: 

• Asociación HADA, Proyecto VIDA perrera Huelva 

• Puntanimals 

• Camino a Casa 

• ARPA Simbiosis 

• Callejeros de Fernán Nuñez 

• Hogram 

• Cero Abandono 

En zijn we een nieuwe samenwerking aangegaan met: 

• PAM, Protectora Animales y Plantas Montehermos 

Deze laatste organisa4e bevindt zich niet in Andalusië maar in Midden-Spanje. Voor deze 

nieuwe samenwerking is Hens Galjaard toegetreden tot het adop4eteam. 

De samenwerking met ARPA Simbiosis is in het najaar gestopt en onze werkzaamheden zijn 
overgenomen door S4ch4ng ARPA Nederland.  
Camino a Casa hee= steeds minder honden ter bemiddeling omdat de voorzi\er, en enige 
ac4ef lid, besloten hee= het rus4ger aan te doen. De samenwerking met Cero Abandon staat 
al enige 4jd op een laag pitje, enerzijds omdat onze contactpersoon zich via de poli4ek is 
gaan inze\en voor het welzijn van dieren en anderzijds omdat het ze, gelukkig, gelukt is, om 
in Spanje adoptanten te vinden. 

Deze organisa4es ze\en zich, op verschillende manieren, in voor het welzijn van afgedankte 
dieren.  
S4ch4ng Hobodogs ondersteunt deze organisa4es door dona4es en door het bemiddelen in 
de adop4es van honden naar Nederland en België, met als kernprincipe dat alle financiële 
middelen ten goede komen aan het oplossen van het probleem van de ongewenste honden 
in Zuid-Spanje. 



In 2020 werden er 96 honden geadopteerd: 4 honden komen via HADA uit het dodingsta4on 
in Huelva, 48 honden zijn van Puntanimals,  6 honden komen van Camino a Casa, 27 honden 
komen van ARPA Simbiosis,  10 honden komen van Callejeros de Fernán Nuñéz, en 1 hond 
van Hogram. 
Een resultaat om trots op te zijn! 

Helaas zijn er ook enkele honden, na adop4e, overleden. 
Onder hen Sofia, Marina en Prada. Maar ook enkele honden in helaas in Spanje overleden, 
nog voordat ze konden afreizen naar Nederland/ België of er adop4egezin gevonden was :  
Kika, Bruno, en Rani. 

Aan een geslaagde adop4e gaan de volgende ac4viteiten vooraf: 

- Contact met de Spaanse organisa4e over honden die geschikt zijn voor plaatsing in 
Nederland/België; 

- Verzamelen van informa4e en beeldmateriaal voor de website en onze Facebook-
pagina; 

- Reageren op vragen over de honden en beoordelen van aanvragen via het 
vragenformulier van de website voor adop4e in het adop4eteam; 

- Coördineren van een huisbezoek aan de aspirant adoptant; 
- Verslag van het huisbezoek doornemen met de Spaanse organisa4e 
- Beslissen of een adop4e kan plaatsvinden; 
- Het opstellen van een adop4econtract met voorwaarden; 
- Het innen van het vooraf vastgestelde adop4ebedrag;  
- Het coördineren van het transport, per vliegtuig of per wegtransport; 
- Adoptant van alle noodzakelijk informa4e voorzien betreffende transport en 

aandachtspunten voor de eerste periode na adop4e; 
- Aanwezig zijn bij de aankomst van de hond; 
- Het geven van nazorg nadat een hond geplaatst is. 

S4ch4ng Hobodogs hee=, naast het storten van de adop4ebijdragen aan de organisa4es met 
wie er samengewerkt wordt, minder dona4es kunnen doen. Een reden hiervan is het feit dat 
we veel extra onkosten hebben gehad voor de complexe opera4es van adop4e-hond Nica. 
Zie ook het financieel jaaroverzicht. 

S4ch4ng Hobodogs hee= een account bij teaming.net. Teaming is een online tool waarbij 
liefdadigheidsinstellingen gesteund kunnen worden via micro-dona4es van 1 euro per 
maand. Inmiddels zijn 79 mensen lid van de groep S4ch4ng Hobodogs  en zo wordt er 
maandelijks 79 euro bijgeschreven op de teamins-rekening welke wij kunnen aanboren ter 
ondersteuning van bijzondere projecten. 

Afgelopen jaar hebben we het mogelijk gemaakt dat er door mensen gebruik kan worden 
gemaakt van een  Dona4e-knop op onze FaceBook pagina. 

Ook hebben we ons aangemeld bij Sponsorkliks, zo ontvangt de s4ch4ng een commissie voor 
aankopen die gedaan worden bij tal van internet-winkels. 

http://teaming.net


2. Toekomst 

We verwachten dat in het komende jaar er helaas nog al4jd sprake zal zijn van verwaarlozing, 
mishandeling en uitbui4ng van honden. 
Daarom wil de S4ch4ng zich graag blijven inze\en voor deze ongewenste, verwaarloosde en 
mishandelde honden. 

2.1 Ac4viteiten 

Onze hoofdac4viteit blij= de bemiddeling van adop4es van honden. 
Hiertoe zullen wij dezelfde ac4viteiten uitvoeren als het afgelopen jaar (zie 1.2.) 
De kwaliteit van adop4es vinden wij belangrijker dan de kwan4teit en daarom zullen we ons 
blijven richten op honden die al langere 4jd in de shelters verblijven, oudere honden, en 
honden die speciale aandacht behoeven. 

Daarnaast zullen wij bijzondere ac4es blijven ondersteunen door extra dona4es nadat wij 
hiervoor een oproep hebben geplaats op onze website en/of Facebook-pagina. 

Wij willen één keer per jaar een wandeling organiseren voor onze adoptanten. Op deze 
manier willen wij hen blijven betrekken bij S4ch4ng Hobodogs. We streven er naar om de 
wandeling te organiseren rondom het bezoek van Spaanse vrijwilligers  aan Nederland. Zo 
kunnen zij zien hoe het hun honden vergaat en dit werkt zeer mo4verend voor hen om het 
zware werk in Spanje vol te houden. 

Wanneer er voldoende financiële middelen zijn willen wij af en toe honden naar Nederland/ 
België halen in opvang bij par4culieren thuis zodat hun kans op adop4e vergroot wordt. 

Het bestuur en het adop4eteam streven ernaar om jaarlijks, op eigen kosten, een bezoek te 
brengen aan de samenwerkende organisa4es in Spanje. Op deze manier kunnen wij de 
honden zelf zien en investeren we in de samenwerkingsrela4e. 



3. Organisa4e 

• Corresponden)eadres: 
Hertog Jan II-hof 4 
5671 JE Nuenen 
bestuur@hobodogs.nl 
  
• KvK Nummer: 67821049 
  
• Bankgegevens: NL89 RBRB 0954 4694 10     BIC: RBRBNL21  te name van S4ch4ng 

Hobodogs. 
  
• NVWA: S4ch4ng Hobodogs is erkend en hee= een eigen TRACES-nummer 
. 
• RVO:  S4ch4ng Hobodogs hee= als UBN 6412207 en beschikt over het diploma 

Vakbekwaamheid Honden- en Ka\enbesluit. 
  
• Fiscaal nummer/ RSIN: 857186620 
  
• ANBI: S4ch4ng Hobodogs is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling 

3.1 Bestuur 

Voorzi\er: Mevr. Ilse van den Oetelaar 
Penningmeester: Mevr. Franka van den Boomen-Thijssen 
Secretaris: Mevr. Suzanne Claassens 

3.2 Vrijwilligers 

De S4ch4ng maakt gebruik van vrijwilligers.  

In het adop4eteam zi\en naast de bestuursleden ook Katrien Mees en Jessica Janssens. Eind 
2020 is Hens Galjaard toegetreden tot het team. Carolien Koopman is aangesteld als 
beheerder in het kader van de voorschri=en van de RVO. 

We hebben contact met verschillende vrijwilligers die voor ons een huisbezoek willen 
afleggen bij een aspirant-adoptant. 
Ook hebben we enkele vrijwilligers die ons willen bijstaan bij de aankomst van honden op 
Schiphol en Ro\erdam-The Hague Airport. 

S4ch4ng Hobodogs hee= enkele pleeggezinnen waar honden in nood terecht kunnen. 

http://hobodogs.nl/over-stichting-hobodogs/bestuur@hobodogs.nl


4. Jaarrekening  

4.1 Jaarrekening 2020 

JAARREKENING 2020

Inkomsten 

Inkomsten uit adop4e
€30.143,1

0

Inkomsten uit dona4es € 6.067,6

Overige inkomsten € 652,40

€36.863,0
0

Bestedingen

Adop4efee Spanje
€16.103,0

0

Transport naar NL (vliegtuig/weg) € 7.482,00

Terugsturen lege benches naar Spanje € 960,00

Medische kosten opvang/
adop4e

€ 4153,25 

Overige kosten opvang € 86,93

Onkostenvergoeding vrijwilligers € 290,00

Dona4es € 3.461,82

Bank/internet/
registra4ekosten € 215,00

Diverse kosten € 516,00

Toevoeging aan reserves €3.595,00

TOTALE BESTEDINGEN
€36.863,0

0

Ac)va 1-1-2020 31-12220

Kas € 0,00 € 0,00

Bank
€ 

2.039,75 € 5.634,68

TOTAAL ACTIVA
€ 

2.039,75 € 5.634,68



Passiva

Reserves
€ 

2.039,75 € 5.634,68

TOTAAL PASSIVA
€ 

2.039,75 € 5.634,68



Het jaar 2020 is afgesloten met een toename van de reserves van € 3595 tot € 5634,68. 

Hierbij moet de kan\ekening worden geplaatst dat in jan 2021 nog een factuur voor 
adop4ehond Nica moet worden betaald van ongeveer € 1500,- en er in 2020 al voor € 1000 
adop4egeld is ontvangen voor honden die in januari 2021 naar NL komen. Rekening 
houdend met deze € 2500 aan nog te verwachten kosten blij= er ongeveer € 3000 reserves 
over. 
Dit bedrag is beschikbaar in 2021 voor medische calamiteiten/noodsitua4es van honden bij 
de organisa4es in Spanje of honden die reeds in opvang zijn in NL/BE. 
Tevens kan het bedrag worden aangewend ter ondersteuning van de dagelijkse ac4viteiten 
van de organisa4es in Spanje. Het streven zal zijn om eind 2021 een reserve van ongeveer    € 
2000,- te hebben voor calamiteiten en noodsitua4es in 2022. 



5. Begro4ng 

S4ch4ng Hobodogs verwacht dat de ac4viteiten en de financiën in 2021 in de lijn zullen 
liggen van 2017, 2018, 2019 en 2020 
De kwaliteit van adop4es blij= voorop staan.  

De adop4ebijdrage is per 1-1-2021 verhoogd, te weten €325,- 

Extra inkomsten, in de vorm van gi=en en dona4es zullen worden aangewend om onze 
missie na te streven en zullen vooral worden gebruikt voor de directe redding van honden in 
Spanje. 

Aldus opgemaakt en getekend te Nuenen 

Datum: 18 januari 2021 

Voorzi\er    Penningmeester   Secretaris 


