Beleidsplan Houndation
1. Inleiding
•

Introductie van uw organisatie/instelling
Het hoofddoel van de Houndation is geboortebeperking van straathonden in Europa en het verbeteren
van de mentaliteit van Europeanen naar honden toe (door het belonen van gewenst gedrag).
Houndation begint op kleine schaal, wat bij het slagen van het project kan worden gedupliceerd naar
meerdere dorpen en steden.

•

Geboortebeperking
We willen door midden van geld inzameling zorgen dat een team van dierenartsen en dierenartsen in
opleiding straathonden in Bulgarije (nabij Sofia) kunnen steriliseren en vasectomiseren. Deze geld
inzameling geschied door middel van zwerfhonden uit Bulgarije naar Nederland halen en te laten
adopteren voor een bedrag waarbij een gedeelte naar de kosten (om de hond naar Nederland te halen)
gaat en het andere deel wordt gebruikt voor de sterilisaties en vasectomie.

•

Stimuleren van positieve mentaliteit naar honden toe
Daarnaast willen we onderzoek doen naar het slagen van een deelproject, namelijk het belonen van
positief gedrag bij de bevolking. Zorgt iemand goed voor zijn/haar hond (al dan niet door ons
geplaatst), dan kan men sparen voor punten. Deze kunnen worden verzilverd voor kleding, huisraad
etc. Deze spullen zamelen we in in Nederland en België waardoor er minder waste is in deze landen en
we recyclen. Door deze recycling wordt een hond meer waard voor een Bulgaar, want deze hond levert
hem/haar iets op.

2. Het doel van de instelling
•

Missie/doel
Verminderen van zwerfhonden in Europa. Noodhulp bieden aan ernstig gewonde en verwaarloosde
honden. Positief gedrag van bevolking t.o.v. (zwerf)honden stimuleren.

•

Beschrijving van uw beoogde doelgroep/thema/regio
Europa, maar onze eerste focus ligt op Bulgarije. Omdat dit een ernstig ondergeschoven land is in de
straathonden problematiek. Er is slechts een handvol andere stichtingen actief (t.o.v. Roemenië waar
dmv media aandacht veel meer hulp naar uitgaat).

•

Uitgangspunten en kernbeginselen
1. Wij zetten ons in voor het verminderen van dierenleed.
2. We voeren een transparant beleid dat te toetsen is aan onze statuten.
3. Geoormerkte giften worden gebruikt waarvoor ze zijn ingezameld.
4. Er wordt een duurzaam beleid gevoerd met kundige investeringen.
5. De stichting staat open voor samenwerkingen met andere partijen, bijvoorbeeld overheden,
bedrijven, lokale bevolking en andere stichtingen of organisaties die hetzelfde doel nastreven.
6. De stichting heeft geen winstoogmerk.

•

Geen winstoogmerk
Een winstoogmerk is absoluut afwezig, elke door de stichting ingezamelde cent gaat naar de
programma’s zoals beschreven. Bestuurders werken geheel vrijwillig, zonder enige uitkering. Voor alle
andere taken werken wij zoveel mogelijk met vrijwilligers. Dierenartsen proberen wij in te schakelen
tegen een minimum kostprijs.

3. Werkzaamheden van de instelling
•

Strategie en realisatie van het doel
Voor het verminderen van dierenleed in Europa, waarbij onze focus ligt op honden, maken wij gebruik
van twee strategieën:
1. Geboortebeperking van straathonden d.m.v. sterilisatie en vasectomie.
2. Beloningssysteem voor mensen die goed met honden omgaan.
De geboortebeperking van honden door middel van sterilisatie en vasectomie wordt behaald door het
inzetten van (vrijwillige) dierenartsen. Dit zijn lokale dierenartsen, maar ook dierenartsen vanuit
Nederland en studenten diergeneeskunde. Zowel honden die een eigenaar hebben, de zogenaamde
kettinghonden, als straathonden die in een roedel op straat leven worden behandeld.
Het beloningssysteem waarbij mensen worden gestimuleerd om beter met honden om te gaan is in
eerste instantie bedoeld voor hondeneigenaren. Zij kunnen zichzelf met hun hond aanmelden voor het
beloningssysteem. Via het systeem kunnen zij punten sparen die zij kunnen inwisselen voor goederen
die in Nederland worden ingezameld. Alle honden die meedoen aan het systeem worden eerst
gesteriliseerd of krijgen een vasectomie. Hiermee verdient de eigenaar de eerste punten. Vervolgens
moet de eigenaar elke maand terugkomen om te laten zien hoe hij of zij met zijn of haar hond is
omgegaan. Bij een positief resultaat ontvangt de eigenaar nieuwe punten.

•

Projecten en/of schenkingen
De projecten die Houndation uitvoert dienen op de midden tot lange termijn kosten neutraal te zijn.
Sponsoren worden benaderd om kosten op operationeel gebied te drukken, bijvoorbeeld door het
beschikbaar stellen van vliegtickets naar de betreffende landen.

•

Richtlijnen voor vinden en beoordelen van projecten
Voor het starten van nieuwe projecten dient er een vooraf een locatiebezoek te zijn gebracht aan een
probleemgebied. Er wordt een nulmeting uitgevoerd zodat na verloop van tijd kan worden gemonitord
of de strategie heeft geholpen. Voor elke locatie wordt een projectvoorstel gemaakt. Het projectvoorstel
wordt getoetst aan de statutaire doelstelling en beschikbare operationele ondersteuning.
De inhoudelijke rapportage vindt tweemaal per jaar plaats; de financiële rapportage viermaal. De
rapportages worden besproken met de bestuursleden en waar nodig worden beleid of uitvoering
aangepast. Daarnaast evalueren wij systematisch de effectiviteit van onze projecten. De evaluaties
worden vastgelegd en besproken en dienen als input voor te vervolgen of nieuw te starten projecten.

•

Overzicht van toekomstige projecten
Pilot: Het beloningssysteem testen in randgemeente van Sofia.
Adopties: De adopties gaan per 4 honden i.v.m. logistiek. Zodra er vier beschikbare honden zijn en
minimaal 8 geïnteresseerden, worden de honden naar Nederland gehaald.

4. Organisatie-structuur
•

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en een algemeen bestuurslid.

5. Financiering en schenkingsbudget
•

Beleid voor vermogensopbouw en plan voor financiële duurzaamheid van de organisatie
Op dit moment wordt beleidsmatig gestreefd naar een ruime operationele buffer die zowel de
continüıteit van projecten als bedrijfsvoering voor 3 jaar kan garanderen.

•

Bestedingsbeleid
Minimaal 90% van de binnengekomen gelden zal de worden besteed aan het algemeen belang. De rest
wordt als buffer in kas behouden ten behoeve van noodhulp. De stichting heeft vaste jaarlijkse kosten
voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, de bankrekening en domeinnamen. De stichting
heeft geen personeel in dienst, maar werkt op basis van projecten. De opdrachten kunnen vrijwillig
worden uitgevoerd of op basis van een vastgesteld uurtarief tegen een vooraf geschat aantal uren.

•

Verwacht jaarlijks budget voor schenkingen
Door middel van het aanschrijven van onder andere bedrijven hopen wij minimaal € 10.000,- per jaar
in te zamelen ten behoeve van onze projecten.

•

Kostenstructuur van de instelling
De stichting heeft vaste jaarlijkse kosten voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, de
bankrekening en domeinnamen. Verder heeft de stichting geen vaste kosten, de variabele kosten
bestaan hoofdzakelijk uit kosten voor fundraising en de afzonderlijke projecten.

6. Vermogens-beheer
•

Ontbinding/liquidatie
Bij ontbinding/liquidatie, zal een eventueel batig saldo altijd naar een andere ANBI gaan.

7. Bijlagen
•
•

Statuten (op aanvraag, info@houndation.com)
Uittreksel Kamer van Koophandel (op aanvraag, info@houndation.com)

