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Opvang &herplaatsing – Training van kansarme asielhonden – Hulp & training aan moeilijke en inbeslaggenomen honden

Beleidsplan 2017-2018 

 Algemene informatie over de fondsenwervende instelling

De Stichting is geregistreerd als een ANBI onder RSIN nummer 851614723. De 
stichting heeft als website: www.stichtinghondinnood.nl.

Beleid 

De stichting heeft drie activiteiten waaraan de middelen van de stichting 
worden besteed: 

• Opvang en herplaatsing

• Training van kansarme asielhonden

• Hulp en training aan moeilijke en inbeslaggenomen honden

De inkomsten van de stichting worden gevormd door: 

Algemene giften en donaties 

Specifieke bijdragen voor projecten en herplaatsingskosten

Vergoedingen voor trainingen met honden en hondeneigenaren

De stichting zal zich in 2017 en in 2018 in de eerste plaats richten op training 
en resocialiseren van honden met gedragsproblemen en het adviseren en 
bijstaan in juridische geschillen van de eigenaren van zulke honden. Daarnaast 
blijft de aandacht op herplaatsing van honden en nazorg, training, advies en 
voorlichting aan hondenbezitters. 

De uitgaven van de stichting zullen in 2017 en 2018 vooral worden gevormd 
door de kosten van vervoer van honden, medische kosten van honden, 
hondenvoer en andere benodigdheden, huur trainingslocaties en 
communicatiekosten. Voor de activiteiten wordt jaarlijks een begroting voor het 
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jaar 2017 opgesteld die in het financieel verslag 2016 is opgenomen. In deze 
begroting is uitgegaan van een totaal aan inkomsten van € 6.000 en een totaal 
aan uitgaven van € 6.000. 

De ontwikkeling van de activiteiten in 2017 laat zien dat deze begroting zowel 
qua inkomsten als qua uitgaven hoger gaat uitvallen. Voor veilig en 
professioneel vervoer van honden is bijvoorbeeld een bestelauto aangeschaft, 
waarvan de kosten hoger zullen uitvallen dan was begroot. Daarnaast vallen de 
kosten van medische zorg voor opgevangen honden hoger uit dan eerder 
begroot. Voor het realiseren van deze doelstellingen is de stichting grotendeels 
afhankelijk van giften van donateurs, sponsoring en andere bijdragen. Om de 
inkomsten met de uitgaven in lijn te laten lopen zal extra ingezet worden op het 
werven van fondsen  gericht op de projecten voor 2017 en 2018. Daarbij zal 
nadrukkelijk gekeken worden naar het betrekken van professionele fondsen die 
het welzijn van dieren in hun doelstelling hebben.  

Beheer  

Het vermogen 

Sinds de oprichting van de stichting is geen vermogen in de stichting gevormd 
en het is ook niet de verwachting van het bestuur dat die situatie zich in de 
voorzienbare toekomst zal voordoen gezien de ambitie van de stichting en de 
beperkte middelen. Als door niet-bestede algemene giften toch een 
vermogensoverschot ontstaat, dan verwacht de stichting die middelen binnen 
een jaar te besteden. 

De middelen 

De aan de stichting toevertrouwde geldmiddelen worden aangehouden op een 
betaalrekening en een spaarrekening bij de ING Bank. De eventuele rentebaten 
dienen in de eerste plaats ter dekking van algemene kosten van de stichting, 
zoals de bankkosten. 

Het bestuur 

De bestuurders doen hun werk onbezoldigd en er wordt gestreefd naar een zo 
laag mogelijk kostenniveau voor de stichting. Het bestuur komt regelmatig 
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bijeen om de voortgang van de activiteiten en de financiële positie te 
bespreken.   

De bestuursleden worden gekozen op basis van specifieke deskundigheid en 
affiniteit met het doel van de stichting. De bestuurders verklaren hierbij 
onafhankelijk van elkaar te zijn. 

 

Verslaggeving 

De penningmeester maakt jaarlijks een financieel verslag op. Deze verslagen 
worden opgemaakt in overeenstemming met normen voor financiële 
verslaggeving, die in Nederland voor algemeen nut 

beogende stichtingen toepasselijk zijn.  Het jaarlijkse financiële verslag wordt 
vastgesteld door het bestuur en samen met een bestuursverslag beschikbaar 
gesteld op de website van Stichting Hond in Nood, en desgevraagd ook 
verstrekt aan donateurs en andere betrokkenen bij de stichting. 

 

Dit beleidsplan is laatst bijgewerkt op  20 augustus 2017 

De bestuurders:

A. Koome (voorzitter) 

K. Borst (penningmeester)

H. van Egmond (secretaris)
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