
 

 

Adopties/herplaatsingen/transport 

Jaarverslag 2019 

 

Bestuursvergadering 21-03-2020 

 

 

Inhoudsopgave 

 

1) Terugblik voorzitter 

2) Groei van de stichting 

3) Adoptiehonden 2019 

4) Samenwerking buitenland 

5) Vrijwilligers stichting 

6) Nazorg 

7) ANBI-status 

8) Activiteiten 

9) Social media 

10) Toelichting jaarrekening 2019 

11) Doelstelling 2020 

12) Slotwoord 

 

 

 

 

 

 

 



 

1) Terugblik voorzitter 

 

2019, ons startjaar als officiële stichting, werkend volgens de regels van de NVWA. Het heeft wel 

wat voeten in de aarde gehad om dit alles rond te krijgen; de oprichting met KvK nummer bij de 

notaris was daar niks bij vergeleken. 

Om in te kunnen loggen bij zowel NVWA alsook RVO en belastingdienst, is een E-herkenning 

nodig. Dit is een manier van inloggen voor ondernemers, welke uiteraard ook weer de nodige 

kosten met zich meebrengt. 

Als 1 van de weinige stichtingen, welke honden uit het buitenland haalt, voldoen wij nu wel aan 

alle eisen, waarbij KvK, UBN-nummer en vooral de EG-registratie de belangrijkst zijn. Daarnaast 

hebben wij een eigen voertuig: speciaal ingericht en gekeurd voor het vervoer van levende dieren 

met bijbehorende type 1 vergunning. Dit is een vergunning om honden te mogen transporteren tot 

max. 8 uur. 

Dit voertuig heb ik, als voorzitter, geschonken aan de stichting, zodat wij op een legale wijze ons 

mooie werk tot in de puntjes kunnen blijven verzorgen. 

Een hoop kosten, vooral de opstartkosten, zijn door het bestuur privé bekostigd, momenteel zijn 

we zo ver gegroeid, dat de stichting op zichzelf kan blijven draaien, zonder dat daar privé 

investeringen voor gedaan moeten worden. Dat was ook een doelstelling, welke op vrij korte 

termijn waargemaakt kon worden. 

 

Trots!! Trots op ons team, trots op wat we op 1 jaar tijd bereikt hebben en zeker trots op de 

hondjes die we in 2019 naar hun gouden mandje hebben mogen brengen. 

Ondanks dat vele andere stichtingen werken met opvang, alvorens de honden geadopteerd 

worden, blijven wij als bestuur en gehele team, achter de visie staan dat directe adoptie voor de 

honden het beste is. We zullen die visie dan ook blijven continueren. 

We werken inmiddels met behoorlijk veel stichtingen en/of vrijwilligers samen. Zij nemen de 

honden eerst onder hun hoede, directe adoptie vanuit een asiel, waar dan ook, zullen wij beslist 

niet meer gaan doen, Hond DEA was daar een negatief voorbeeld van, gelukkig dat zij uiteindelijk 

wel geadopteerd werd. 

Asielen zijn te massaal en kunnen vaak niks vertellen over het gedrag en karakter van een hond, 

terwijl het voor ons juist zo belangrijk is om te weten hoe een hond in elkaar steekt. Dit om een 

adoptie uiteindelijk zo succesvol mogelijk te maken. 

Al met al was 2019 een turbulent (vanwege de illegale praktijken van anderen) maar zéér 

succesvol jaar met iets meer dan 30 door ons bemiddelde honden. Een mooi aantal wat de 

komende jaren niet veel zal afwijken. Kwaliteit blijft boven kwantiteit, te allen tijde. Aangezien we 

heel erg betrokken zijn bij de hondjes, zullen het maximaal 4 hondjes per maand zijn. Alleen al 

vanwege de uitgebreide administratie per hond, zijn meer adopties per maand bijna onmogelijk. 

 

Op naar een prachtig 2020!! 

 

 



 

2) Groei van de stichting 

In 2019, ons eerste jaar, zijn we uitgegroeid tot een stichting die in verschillende landen bekend 

staat als een stichting met een goede naam, een stichting welke altijd bereid is te helpen ook als 

het een keer niet om Setters of jachthonden gaat. Inmiddels heeft dat ook tot gevolg dat we zeer 

regelmatig ook onserieuze hulpvragen krijgen, welke meestal financieel zijn. De kunst is om daar 

te helpen waar nodig is, en de ‘Bad guys’ eruit te filteren. Dankzij ons uitgebreide netwerk lukt dat 

wonder boven wonder goed. 

Drie bestuursleden en inmiddels een tiental vrijwilligers, zorgen ervoor dat wij ons werk kunnen 

blijven doen. Ondanks dat zullen vooral huisbezoekers altijd nodig zijn. En dan vooral door de 

vrijwilligers met ervaring en ervaring met setters. Gelukkig lukt dat tot nu toe zeer aardig en 

kunnen we ook zelf huisbezoekers opleiden, zodat wij geen hulp hoeven te vragen aan externe 

mensen. Het huisbezoek blijft immers de allerbelangrijkste schakel in de adoptieprocedure. 

Binnen één jaar tijd zijn we een samenwerking aangegaan met diverse stichtingen/vrijwilligers in 

binnen- en buitenland wat wederom gezorgd heeft voor meer naamsbekendheid. Vooral ook door 

onze manier van werken en onze betrokkenheid bij de hondjes willen meer en meer mensen met 

ons samenwerken: voor ons een teken dat wij het goed doen. Door meer samen te werken komt 

er ook meer bekendheid voor de honden en uiteindelijk maakt het niet uit via welke organisatie ze 

terecht komen in hun gouden mandje. 

 

3) Adoptiehonden 2019 

2019 was ons eerste jaar. In dit eerste jaar vonden 34 hondjes hun ‘Forever home’, een 

waanzinnige prestatie! Zeker gezien het feit dat we voornamelijk voor jachthonden bemiddelen en 

dan vooral voor setters. Ook enkele bijzondere adopties. 

Eén hond, Tula, hebben we zelf teruggehaald nadat ze positief getest werd op Leischmania. De 

dierenarts had een foutieve diagnose gesteld en de adoptant was ten einde raad. Hierdoor is 

vrijwillig afstand van de hond gedaan om euthanasie te voorkomen. Tula heeft 5 maanden in 

opvang in België gezeten alvorens ze door het pleeggezin zelf geadopteerd werd. 

Eén hond, Paride, kwam na slechts tien weken terug van adoptie. Ondanks intensieve 

begeleiding, tien weken lang, bleek dat de hond niet opgewassen was tegen het verslag van een 

gedragsdeskundige, welke als advies gaf de hond te euthanaseren. Na bestudering van hun 

ingevulde vragenlijsten en het huisbezoekformulier, bleek dat de mensen welke Paride 

geadopteerd hadden ook niet echt eerlijk waren geweest in hun antwoorden. Paride is opgehaald 

en bij de voorzitter thuisgebleven die hem uiteindelijk zelf geadopteerd heeft. 

Eén hond, Dea, werd na afzegging voor de uiteindelijke adoptie, toch geadopteerd. In Duitsland. 

Helaas bleek ook daar dat men niet helemaal eerlijk geweest was tijdens het beantwoorden van 

de vragen bij het huisbezoek, ondanks dat men zelf al 4 setters in huis had. Na twee en een halve 

maand is ze opgehaald en naar haar pleegadres gebracht, welke uiteindelijk na slechts twee 

maanden ook besloten heeft haar te adopteren. 

Dit houdt in dat we nu twee pleegfamilies missen en dus voor 2020 en ook voor de jaren daarop, 

dringend op zoek moeten naar nieuwe pleegfamilies die honden in geval van nood op kunnen 

vangen. We hebben nog enkele adressen, maar het is nooit verkeerd een aantal extra adressen 

te hebben, waarvan we hopen dat we er geen gebruik van hoeven te maken. 

12 hondjes zijn bemiddeld en geplaatst in België, 22 hondjes zijn bemiddeld en geplaatst in 

Nederland en 1 hond is bemiddeld en geplaatst in Duitsland 



 

4) Samenwerking buitenland 

 

Vanuit onze kennissenkring van de afgelopen jaren en ook dankzij onze Facebookgroep ‘Setter-

lovers’, hadden wij al enige contacten in binnen- en buitenland. 

Eén van de eerste samenwerkingsverbanden werd aangegaan met ‘Italian Setter Rescue’, welke 

nu ook nog steeds één van de belangrijkste is en hopelijk nog lang mag blijven. In de zomer van 

2019 hebben Elaine en Alex zelf een groot aantal vrijwilligers mogen ontmoeten in Italië tijdens de 

Setterdag bij Varese in Italië georganiseerd door ‘Italian Setter Rescue’. 

Daarnaast zijn we ook een samenwerking aangegaan met ‘Segugi and friends’, ook uit Italië. Zij 

kunnen ons ondersteunen in het vertalen dankzij een aantal Duits/ Italiaanssprekende dames. 

Verder werken we in Italië nog samen met ENPA en dan vooral met de afdeling in Treviso omdat 

deze op een manier werken, zoals wij dit het liefst zien. 

‘Salva la Zampa’ is eind van het jaar ook nog toegevoegd aan de lijst van 

samenwerkingsverbanden. Daarnaast werken we met een tiental vrijwilligers samen, welke zelf 

een opvang aan huis hebben en de honden ook met ‘Traces’ kunnen laten vertrekken. 

In Griekenland hebben we met meerdere mensen gepoogd samen te werken, het grote probleem 

blijft daar het hele ‘Traces-gebeuren’, vandaar dat we hebben besloten enkel nog samen te 

werken met ‘Angels-Garden’, of het moet in de toekomst zo zijn dat andere verenigingen alsnog in 

staat zijn om met ‘Traces’ te gaan werken. 

In Spanje hebben we een enkele keer met ‘Setters-home’ samengewerkt. We ondersteunen hen 

ook regelmatig bij een setter in nood. 

Daarnaast werken we samen met ‘Setter Help Europe’ en ‘Sitges Angels’, met ons drieën kijken 

we regelmatig of er een setter vrijgekocht kan worden uit het dodingsstation, welke in Sitges dan 

in de opvang gaat voordat men tot adoptie over kan gaan. 

Eind van het jaar is daar ‘Animales Rioja’ bijgekomen. 

Grotendeels werken we met ‘Corda Viventis’ als transporteur samen, daar wij zelf ervaren hebben 

hoe goed de verzorging van de honden onderweg is en wij dan ook heel tevreden hierover zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5) Vrijwilligers stichting 

 

Naast het vaste bestuur van Elaine, Gitta en Alex hebben we het genoegen met een tiental 

vrijwilligers te werken welke allen in het bezit zijn van 1 of meerdere (Rescue) setters. 

 

Huisbezoekers 

Elaine legt zelf veel huisbezoeken af, dit lukt uiteraard voor heel België en Nederland niet allemaal 

in haar eentje. Vandaar dat we gelukkig een aantal vrijwilligers in beide landen hebben. Zij kunnen 

onze huisbezoeken verrichten volgens de standaard zoals wij dit wensen. Het voordeel van deze 

eigen vrijwilligers is, dat elk huisbezoek op dezelfde manier verloopt. Dit mede dankzij ons 

huisbezoekformulier, wat als leidraad geldt tijdens het bezoek en ook door de, tijdens het 

huisbezoek gestelde (standaard) vragen, kunnen wij volledig vertrouwen op de kundigheid van 

onze eigen vrijwilligers. 

De insteek is dat de vrijwilligers, welke een huisbezoek hebben gedaan, ook na plaatsing in 

contact blijven met de adoptiefamilie. Deze vrijwilligers voeren ook de nacontroles uit en koppelen 

dit terug koppelen aan het bestuur die dat dan weer kan vergelijken met de berichtgeving van de 

families zelf. Samen met de foto’s/ video`s en berichtgeving van de families zelf, kunnen wij zo 

een goed beeld vormen van de huidige situatie van de geplaatste hond. 

 

Overige vrijwilligers 

Of het nou gaat om het onderhouden van Social media platformen, zoals onze website, 

Facebookpagina, Instagram, Twitter enz. kunnen we ook hier niet zonder vrijwilligers die, in elk 

geval, dat werk uit handen kunnen nemen, gelukkig hebben we een mooi team van vrijwilligers 

welke zich belangeloos inzetten voor de stichting. 

 

 

6) nazorg 

Nu gebeurt de nazorg vooral middels berichtgeving door adoptiefamilies naar de bestuursleden en 

via onze speciale Facebookpagina voor adoptanten, een aantal nazorg-bezoeken heeft al 

plaatsgevonden. 

De insteek zal worden dat de vrijwilligers die het huisbezoek hebben gedaan, ook een nacontrole 

ter plaatse gaan doen. Dit gebeurt met behulp van ons nazorgformulier. Daarna wordt dit alles 

teruggekoppeld. De insteek is om di één à twee keer per jaar te doen zodat we met eigen ogen 

kunnen blijven zien of alles wat via telefoon/ Social media besproken wordt, ook daadwerkelijk in 

de praktijk zo is en blijft. 

Onze wens is dan ook dat ons team wordt uitgebreid met vrijwilligers, zodat we per regio 2 

vrijwilligers gaan krijgen zodat de afstanden voor eenieder goed te doen zijn. 

 

 



 

7) ANBI-status 

Sinds medio 2019 is onze stichting de ANBI-status toegekend. Dit had wel wat voeten in de aarde: 

Er was één zinnetje in de statuten niet correct geformuleerd waardoor de gehele statuten opnieuw 

door de notaris opgesteld moesten worden. 

Uiteindelijk is alles gelukt en bij de tweede aanvraag was het in orde. Het voordeel van een ANBI-

status is dat donaties fiscaal gunstig zijn. Met name voor mensen die met regelmaat doneren. 

(Grotere) bedrijven informeren over het fiscale voordeel om te doneren is wel al gebeurd, maar 

heeft tot op heden nog niet echt vruchten afgeworpen. Dit wellicht ook omdat de stichting nog 

geen brede naamsbekendheid heeft. Onze naamsbekendheid proberen we in de toekomst te 

vergroten. 

 

 

8) Activiteiten 

In 2019 hebben we een Setter-wandeling georganiseerd op het strand van Zoutelande, zonder 

kosten te vragen, gewoon om te zien hoe groot de animo was. Deze was, ondanks het weer, 

overweldigend. Plannen voor 2020 zijn om een samenkom-dag te organiseren voor alle families 

die via ons een Rescue-hond hebben gekregen, in combinatie met een fotoshoot voor de kalender 

van 2021. 

Verder hebben wij het hele jaar onze partner stichtingen en vrijwilligers in de zuidelijke landen 

financieel ondersteund met castratie-projecten, iets wat wij uiteraard ook in 2020 blijven doen en 

dan hopelijk nog iets meer, mits de financiële middelen dat toelaten. 

 

 

9) Social media 

In het begin hadden we alleen een zakelijke pagina op Facebook. Vrij snel daarna hebben we een 

website kunnen bouwen en in de loop van het jaar zijn daar een Instagram- en Twitteraccount 

bijgekomen. Het is de vraag of een LinkedIn-pagina meerwaarde zal hebben. 

Voor nu ligt onze focus op onze website en Facebookpagina. Met 3500 volgers in één jaar tijd, 

hebben we het niet slecht gedaan, maar dit moet natuurlijk nog veel beter, om zo een nog groter 

bereik te krijgen zodat de kans op de perfecte match groter gaat worden. 

De bereikbaarheid van de website is gedurende het jaar steeds beter geworden, dat kunnen we 

zien aan de statistieken. 

Gelukkig hebben we inmiddels een vrijwilligster gevonden die de taak van webmaster op zich 

heeft genomen. Nu kan de website beter bijgehouden dan voorheen het geval was, want ook dit 

medium is belangrijk om up-to-date te houden. 

 

 

 

 



 

10) toelichting jaarrekening 2019 

De financiën, voor ons totaal niet het belangrijkst want de hondjes staan altijd op de eerste plaats, 

maar helaas wel broodnodig om de stichting gezond te houden en op zichzelf te kunnen laten 

draaien. 

De opstartkosten zijn geheel door ons privé betaald. Deze werden niet door de stichting 

terugbetaald maar als gift aangenomen. 

Er werd privé een voertuig aangeschaft zodat de honden op een verantwoordelijke en veilige 

manier opgehaald en weggebracht kunnen worden. Dit voertuig werd speciaal gekeurd zodat er 

een type 1 vergunning aangevraagd kon worden. Deze vergunning is nodig voor het vervoer van 

levende dieren gedurende maximaal 8 uur. Alle kosten werden privé door Alex bekostigd en 

daarna via een donatie aan de stichting geschonken. Het voertuig staat op naam van de stichting, 

maar de maandelijkse kosten zoals verzekering, wegenbelasting en onderhoud worden door Alex 

privé bekostigd. 

 

Op 17 januari 2019 zijn we gestart met €0,00 op de rekening en we hebben het boekjaar op 31 

december 2019 afgesloten met €2715,36 op de rekening, met dien verstande dat in januari nog 

een aantal kosten moesten worden afgeboekt en in het achterhoofd houdend, dat we een zieke 

hond in de pleegopvang hebben zitten, die inmiddels al een aardig bedrag gekost had. 

Inkomsten uit adoptie waren €9430,00. Uitgaven voor adoptie waren €8021,54 waarbij een groot 

deel van de post ‘onkosten’ eigenlijk onder de post ‘kosten adoptie’ hadden moeten vallen. Dit zal 

voor 2020 duidelijker uitgesplitst worden, zodat beter zichtbaar is dat inkomsten en uitgaven 

adoptie gelijk nul zijn. 

Donaties in 2019 was bij elkaar een bedrag van €6699,98 euro: een ongelooflijk bedrag voor een 

eerste jaar. Hierdoor werden alle onkosten die gemaakt werden door de stichting zelf, gedekt. 

Denk hierbij aan de kosten van de website, de kosten voor een zakelijke rekening en vooral de 

reiskosten voor het ophalen en wegbrengen van de hondjes. 

Daarnaast hebben wij zelf €1691,00 geschonken in het kader van castratieprojecten en dringende 

hulp bij noodgevallen, voor 2020 is ons streven dit te verdubbelen. 

€1748,14 is aan dierenartskosten betaald, dit zijn de kosten geweest voor Tula, Zij zit nog steeds 

in pleegopvang en wordt daar verder verzorgd. Deze kosten zullen dan ook nog oplopen, wel met 

het goede vooruitzichten, dat ze weer volledig zal herstellen. 

Het bedrag voor ‘Inkoop materialen’ van €1296,55 is nagenoeg gelijk aan het bedrag voor de 

verkoop hiervan, €1205,94. Dit betreft o.a. merchandise, maar ook de anti-tekenbanden, 

veiligheidstuigjes e.d. 

Onder de post ‘Overige onkosten’ vallen de kosten die gedeeltelijk door de donaties gedekt 

worden zoals portokosten voor het versturen van verkoopspullen, E-herkenning aanvraag, 

ontwerp van het logo ect. 

Al met al een overschot van, fictief €2715,36 waarmee we in de loop van het boekjaar 2020 

kunnen kijken of we mede hierdoor nog beter kunnen steunen bij castratieprojecten in de landen 

waar wij mee samenwerken, want dit blijft toch het belangrijkste. Bovendien hebben we nu een 

klein buffer opgebouwd, waardoor we de vrijwilligers ter plaatse beter financieel kunnen gaan 

ondersteunen, een gunstige en gezonde prognose dus voor 2020! 

 



 

11) Doelstelling 2020 

  

Zoals al benoemd onder punt 10: Castratieprojecten nog meer financieel ondersteunen staat op 

de eerste plaats, daarnaast gaan we de vrijwilligers ter plaatse beter financieel ondersteunen dan 

dat we tot nu toe gedaan hebben omdat wij er financieel gezond voor staan, dankzij een aantal 

vaste, maar ook eenmalige donaties. 

Dankzij het grote aantal vrijwilligers wat zich belangeloos/ kosteloos voor onze stichting inzet, 

denk hierbij aan de huisbezoeken zonder financiële vergoeding voor reiskosten (vrijwillig), hebben 

we een iets grotere buffer dan gehoopt, hierdoor kunnen de vooruitzichten voor 2020 dan ook 

opgeschroefd worden. 

Financieel gezien hopen we dat de donaties, bij elkaar opgeteld, rond de €10.000 euro uit zullen 

komen. Laten we hopen dat onze ANBI-status nu langzaam een toegevoegde waarde hiervoor zal 

worden. Des te meer kunnen wij de echte Rescuers; de mensen ter plaatse, blijven ondersteunen. 

 

 

12)slotwoord 

Het slotwoord is ook een dankwoord van het gehele bestuur aan al onze eigen vrijwilligers voor 

hun ongelooflijke inzet en het vertrouwen in ons eerste jaar als stichting. Tevens aan alle mensen 

die in ons vertrouwen om een open en eerlijke stichting te zijn, die zich niet alleen wettelijk aan 

alle regels houdt, maar die tegelijk ook nog eens volledig transparant is naar de buitenwereld toe. 

Het vertrouwen in de service die wij proberen te verlenen zodat het welzijn van de honden te allen 

tijde op één blijft staan. En de transparantie in financiën, zodat voor eenieder heel duidelijk is, dat 

onze liefde voor de Rescue-honden via ons hart wordt overgebracht zonder dat daar ook maar 

een eurocent op de verkeerde plaatst gebruikt wordt, iets wat voor ons ontzettend belangrijk is, 

omdat al het werk, de moeite, de energie en de tijd, vrijwilligerswerk is en altijd zal blijven. 

Tevreden families die een hondje een tweede kans geven en samen gelukkig worden, dat is alles 

wat wij vragen, meer niet!!! 

 

Bestuur Stichting Setter Rescue Netherlands 

Elaine Wilson 

Gitta Voncken 

Alex Voncken 
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