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Voorwoord van de voorzitter. 
 
Voor u ligt het jaar verslag 2021 van Stichting Hobodogs. 
 
Ook in 2021 hebben we ons gericht op de bemiddeling van adopties van honden uit Spanje. Door 
de adoptiebijdrage hebben wij plaatselijke organisaties kunnen ondersteunen in hun 
werkzaamheden.  Naast deze bijdragen ontvingen wij ook donaties waardoor wij in staat waren 
extra geld over te maken naar de organisaties waarmee wij samenwerken. 
 
In tegenstelling tot 2020 konden huisbezoeken binnen de regelgeving rondom Covid-19 toch 
doorgang vinden en was ons team ook in staat om werkbezoeken af te leggen. 
 
In 2021 hebben we bijna nog uitsluitend gebruik gemaakt van wegtransporten. Omdat dit vervoer 
aanzienlijk duurder is dan vervoer per vliegtuig is de adoptiebijdrage gestegen. 
 
We hebben dit jaar 143 honden kunnen bemiddelen. Dit grote aantal is deels verklaarbaar door 
het feit dat we actiever honden zijn gaan plaatsen op Verhuisdieren en dat het nu ook toegestaan 
is om honden tot 1 jaar daar te plaatsen ook al zitten ze nog in Spanje. Doordat we daar veel jonge 
honden konden promoten zijn er ook meer jonge honden dan andere jaren geadopteerd. 
Ook hebben we gemerkt dat mensen veel meer thuiswerken dan voorheen waardoor zij nu 
voldoende tijd hebben om een hond te nemen. Natuurlijk wordt er tijdens huisbezoeken ook 
gesproken over de toekomst waarin het thuiswerken mogelijk weer minder normaal is en mensen 
dus weer vaker van huis weg zijn. 
 
Heel veel tijd hebben we moeten spenderen aan de nieuwe regelgeving. Vanaf 1-11-2021 is er een 
nieuw Traces-systeem met Europese richtlijnen maar toch worden deze richtlijnen door de 
verschillende lidstaten, en zelfs provincies,  anders geïnterpreteerd en dit levert ontzettend veel 
administratief werk op. 
Tot op dit moment is er nog geen eenduidige handleiding die iedereen volgt en zijn er nog steeds 
gesprekken gaande met de RVO en de NVWA om bijvoorbeeld meer duidelijkheid te krijgen over 
alles rondom Import en Registratie. 
We worden daarin vertegenwoordigd door Stray Animal Foundation Platform en ervaren veel 
steun door de activiteiten van Stray Animal Association Netherlands. 
Ook zijn we aangesloten bij het Galgo Platform. 
 
We hopen dat het in 2022 lukt om de regelgeving rondom het importeren van honden veel 
eenduidiger te maken en veel beter passend bij de dagelijkse praktijk van goedwillende en 
uiteraard legale stichtingen. 
 
Een klein lichtpuntje in de mentaliteitsverandering ten aanzien van straathonden is de Spaanse 
wet die stelt dat honden wezens zijn met gevoel en dat daar rekening mee gehouden moet 
worden. Helaas lijken tot op dit moment de jachthonden daarvan niet te profiteren, want de wet 
zou niet voor hen gelden. Er zijn allerlei acties opgezet om de Spaanse wetgever tot inzicht te 
brengen. 
Wordt vervolgd 
 
Ilse van den Oetelaar 
Voorzitter Stichting Hobodogs 
Juni 2022 



 

 

 
1. Verslag van het bestuur 
 
De doelstelling van de Stichting staat in het Beleidsplan 2020-2022 geformuleerd: 
“Stichting 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 uitbuiting van honden. 
 
1.2 Activiteiten. 
 
Het afgelopen jaar hebben we de samenwerking met de volgende organisaties in Spanje 
gecontinueerd: 
 

• Asociación HADA, Proyecto VIDA perrera Huelva 

• Puntanimals 

• Callejeros de Fernán Nuñez 

• Hogram 

• Kronos (in het vorige jaarverslag ten onrechte aangeduid met PAM) 

• Camino a Casa 

 

We zijn de samenwerking aangegaan met; 

• Asociación Protectora de Animales Almohadillas Felices 

 
De samenwerking met Camino a Casa staat op een laag pitje omdat deze stichting haar 
werkzaamheden heeft gestopt en nog slechts zeer incidenteel onze hulp zal vragen voor de 
bemiddeling van een hond. 
Dat geldt ook Callejeros de Fernán Núñez en voor Hogram. 
 
De organisaties waar we mee samenwerken zetten zich, op verschillende manieren, in voor het 
welzijn van afgedankte dieren.  
Stichting Hobodogs ondersteunt deze organisaties door donaties en door het bemiddelen in de 
adopties 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 2021 werden er 147 honden geadopteerd: 
Puntanimals: 106 
Kronos/PAM/ Sandra: 27 
Almohadillas Felices: 7 
Camino a Casa: 2 
Callejeros de Fenán Nuñez: 1 
Asociación HADA: 1 
 
Onder deze honden zijn een groot aantal honden die als “ kansloos” werden betiteld omdat ze al 
lang in de shelter zaten, oud, gehandicapt of kwetsbaar waren. 
 



 

 

Ook dit jaar zijn er helaas ook een aantal honden overleden, waarvan we in het bijzonder Evi  
(voorheen Aura) willen noemen. Evi was samen met Nirvana een schrijnend voorbeeld van hoe 
galgo’s behandeld worden en aan hun lot overgelaten. Aura en Nirvana werden in  2020  samen 
geadopteerd in Nederland maar helaas overleed Aura vrij onverwacht. 
 
 
Aan een geslaagde adoptie via Stichting Hobodogs gaan de volgende activiteiten vooraf: 
 

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

- Verzamelen van informatie en beeldmateriaal voor de website, onze Facebook-pagina en 
Verhuisdieren; 

- Reageren op vragen over de honden en beoordelen van aanvragen via het vragenformulier 
van de website voor adoptie door het adoptieteam; 

- Coördineren van een huisbezoek aan de aspirant adoptant; 
- Verslag van het huisbezoek doornemen met de Spaanse organisatie 
- Beslissen of een adoptie kan plaatsvinden; 
- Het opstellen van een adoptiecontract met voorwaarden; 
- Het innen van het vooraf vastgestelde adoptiebedrag;  
- Het coördineren van het transport; 
- Het klaarzetten van alle gegevens in het Tracessysteem en alle handelingen die daarbij 

horen richting de NVWA en de FAVV; 
- Adoptant van alle noodzakelijk informatie voorzien betreffende transport, aanvraag UBN 

en aandachtspunten voor de eerste periode na adoptie; 
- Aanwezig zijn bij de aankomst van de hond; 
- Het importeren in een portaal; 
- Het geven van nazorg nadat een hond geplaatst is. 

 
 
Stichting Hobodogs heeft, naast het storten van de adoptiebijdragen aan de organisaties met wie 
er samengewerkt wordt, ook extra donaties kunnen doen. Daarnaast is er ook geld vrijgemaakt 
voor medische kosten van honden in opvang of net-geadopteerde honden. Zie ook het financieel 
jaaroverzicht. 
 
Donaties komen  andere andere binnen via een account bij teaming.net. Teaming is een online 
tool waarbij liefdadigheidsinstellingen gesteund kunnen worden via micro-donaties van 1 euro per 
maand. Inmiddels zijn 102 mensen lid van de groep Stichting Hobodogs  en zo wordt er 
maandelijks 102 euro bijgeschreven op de teaming-rekening welke wij kunnen aanboren ter 
ondersteuning van bijzondere projecten. 
Donaties komen ook binnen via de Donatie-knop op onze Facebookpagina en website. 
Ook worden er speciale acties opgezet door mensen, veelal adoptanten, bijvoorbeeld rondom hun 
verjaardag  waarin zij vragen om een donatie aan onze Stichting te doen. 
Daarnaast zijn er ook mensen die via onze bankrekening een bedrag overmaken. 
Tenslotte komt er ook een klein bedrag binnen via Sponsorklik. 
 
 
 
  

http://teaming.net/


 

 

2. Toekomst 
 
We verwachten dat in het komende jaar er helaas nog altijd sprake zal zijn van verwaarlozing, 
mishandeling en uitbuiting van honden. 
Daarom wil de Stichting zich graag blijven inzetten voor deze ongewenste, verwaarloosde en 
mishandelde honden. 
 
2.1 Activiteiten 
 
Onze hoofdactiviteit blijft de bemiddeling van adopties van honden. 
Hiertoe zullen wij dezelfde activiteiten uitvoeren als het afgelopen jaar (zie 1.2.) 
De kwaliteit van adopties vinden wij belangrijker dan de kwantiteit en daarom zullen we ons 
blijven richten op honden die al langere tijd in de shelters verblijven, oudere honden, en honden 
die speciale aandacht behoeven. 
 
Daarnaast zullen wij bijzondere acties blijven ondersteunen door het ontvangen en geven van 
extra donaties nadat wij hiervoor een oproep hebben geplaatst 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 Stichting 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 motiverend voor hen om het zware werk in Spanje vol 
te houden.  
Dit jaar bestaan wij 5 jaar en daarom willen we proberen zoveel mogelijk vrijwilligers en honden 
bij elkaar te brengen. 
 
Wanneer er voldoende financiële middelen zijn willen wij ook dit jaar honden naar Nederland/ 
België halen in opvang bij particulieren thuis zodat hun kans op adoptie vergroot wordt. 
 
Het bestuur en het adoptieteam streven ernaar om jaarlijks, op eigen kosten, een bezoek te 
brengen aan de samenwerkende organisaties in Spanje. Op deze manier kunnen wij de honden 
zelf zien en investeren we in de samenwerkingsrelatie. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

3. Organisatie 
 

• Correspondentieadres: 

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 Stichting Hobodogs. 

  

• NVWA: Stichting Hobodogs is erkend en heeft toegang tot het TRACES NT systeem 

. 

• RVO:  Stichting Hobodogs heeft als UBN 6412207 en beschikt over het diploma 

Vakbekwaamheid Honden- en Kattenbesluit. 

  

• Fiscaal nummer/ RSIN: 857186620 

  

• ANBI: Stichting Hobodogs is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling 
 
 
3.1 Bestuur 
 
Voorzitter: Mevr. Ilse van den Oetelaar 
Penningmeester: Mevr. Franka van den Boomen-Thijssen 
Secretaris: Mevr. Suzanne Claassens 
 
3.2 Vrijwilligers 
 
De Stichting maakt gebruik van vrijwilligers.  
 
In het adoptieteam zitten naast de bestuursleden ook Katrien Mees en Hens Galjaard. Carolien 
Koopman is aangesteld als beheerder in het kader van de voorschriften 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. 
Voor de honden die in een pleeggezin verblijven mogen we gebruik maken van de diensten van 
Susan Tonen.  Zij werkt als Bachbloesemtherapeut en dierentolk. 
We kunnen een beroep doen op mensen die veel ervaring hebben met en kennis hebben over 
bepaalde rassen, zoals de Spaanse Waterhond en de Mastin Español. 
 
Stichting Hobodogs heeft enkele pleeggezinnen waar honden in nood terecht kunnen. 
 
 

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


 

 

4. Jaarrekening 
 
4.1 Jaarrekening 2021 
JAARREKENING   2021 

     

Inkomsten     

Inkomsten uit adoptie  €48.467,90 

Inkomsten uit donaties  € 9.904,20 

Overige inkomsten   € 298,00 

TOTALE 
INKOMSTEN    €58.671,10 

     

Bestedingen    

Adoptiefees Spanje   €25.755,00 

Transport naar NL over de weg € 19.451,0 

Terugsturen lege benches naar Spanje €          0,00 

Medische kosten 
opvang/adoptie  

 
€ 5.883,07 

 

Overige kosten opvang  € 37,70 

Onkostenvergoeding vrijwilligers € 0,00 
Donaties naar 
Spanje    € 5.440,00 

Bank/internet/registratiekosten  € 376,00 

Diverse kosten   € 751,00 

Toevoeging aan reserves  €976,93 

TOTALE BESTEDINGEN  €58.671,10 

     

Activa   1-1-21     31-12-21 

Kas   € 0,00 € 0,00 

Bank   € 5.634,68 € 6.610,61 

TOTAAL ACTIVA  € 5.634,68 € 6.610,61 

     

Passiva     

Reserves   € 5.634,68 € 6.610,61 

TOTAAL PASSIVA  € 5.634,68 € 6.610,61 

 
 
 
In het verslag van het bestuur (hfdstk 1) is reeds ingegaan op de wijze waarop de stichting 
donaties binnenkrijgt.  
Omdat de honden in 2021 allemaal over de weg naar NL zijn gekomen, heeft de stichting veel 
meer geld uit moeten geven aan transportkosten dan voorgaande jaren ( €70,-/hond meer). 
Echter, de kosten voor het terugsturen van vliegtuigbenches met DHL is daarmee volledig komen 
te vervallen (€ 20,-/hond). Het verschil van €50,- meerkosten per hond heeft ons doen besluiten 
de adoptiebijdrage per januari 2022 te verhogen met € 55,- naar € 350,- . Dit omdat de honden die 
over de weg komen ook vooraf behandeld worden tegen rabiës. Deze kosten neemt de stichting 
voor haar rekening. 



 

 

De overige inkomsten in 2021 bestonden uit de verkoop van Wikkies 3-punts veiligheidstuigen en 
kalenders van Puntanimals. 
 
We hebben tijdens onze reis naar Spanje in oktober 2021 dankzij de donaties en 
adoptieinkomsten meer dan € 5000,- kunnen schenken aan de samenwerkende asiels. Met name 
Puntanimals, dat bezig is een geheel nieuw asiel te bouwen, hebben wij gemeend financieel 
ruimschoots te moeten ondersteunen omdat het asiel weinig tot geen overheidssteun krijgt. Het 
nieuwe asiel wordt stapje voor stapje gebouwd, afhankelijk van de hoeveelheid geld dat via 
donaties binnenkomt. Wanneer het asiel klaar zal zijn, is daadoor nog onduidelijk. 
 
De diverse kosten (verzendkosten tuigjes, bloemetjes, kaartjes, abonnementen, registraties etc 
etc) zijn in wat hoger dan in 2020. Dit komt met name doordat wij als stichting  een grote 
hoeveelheid gratis voer, 900kg, hebben kunnen doneren aan Puntanimals in Spanje. De kosten van 
vervoer € 302,50 kwamen echter wel voor kosten van onze stichting 
 
Het jaar 2021 is afgesloten met een toename van de reserves van € 5634,68 tot € 6.610,61 
Dit is een aanzienlijk bedrag maar met name in 2021 is gebleken dat er vaak nog kosten voor 
rekening van de stichting komen nadat een hond uit Spanje is gekomen, zowel als deze in opvang 
is (o.a. € 300 da-kosten langdurig opvang Selva), alswel geadopteeerd. In 2021 ging dat met name 
om Nica, een hond die nog aan het oor geopereerd moest worden (€ 1500), Tristan, die in NL aan 
zijn knie geopereerd moest worden (€ 2000) en Aura, die plotseling heel ziek werd en overleed (€ 
1000,-). Ook hebben wij de behandeling tegen filaria voor Cono (€ 464) betaald. Deze medicijnen 
zijn vanuit Spanje met de hond meegegeven. 
 
Een goed gevulde reservepot blijkt dus niet overbodig. Echter, het leert ons ook om de hond in 
Spanje nog beter na te laten kijken door een Spaanse da voor vertrek naar NL. Alle ‘verborgen 
gebreken’ uitsluiten zal echter nooit lukken. 
 
Het totale reservebedrag is ook in 2022 weer volledig beschikbaar voor medische 
calamiteiten/noodsituaties van honden bij de organisaties in Spanje of honden die reeds in NL/BE 
zijn.  
Tevens kan het bedrag ook worden aangewend ter ondersteuning van de dagelijkse activiteiten 
van de organisaties in Spanje. 
 
  



 

 

5. Begroting 
 
Stichting Hobodogs verwacht dat de activiteiten en de financiën in 2022 in de lijn zullen liggen van 
2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 
De kwaliteit van adopties blijft voorop staan.  
 
De adoptiebijdrage is per 1-1-2022 verhoogd, te weten €350,- 
We houden er rekening mee dat de adoptiebijdrage  verhoogd gaat worden als de aangekondigde 
administratiekosten van regionale Spaanse overheid inderdaad worden toegepast. 
 
Extra inkomsten, in de vorm van giften en donaties zullen worden aangewend om onze missie na 
te streven en zullen vooral worden gebruikt voor de directe redding van honden in Spanje. 


