
 

 

 

 

Jaarverslag 2014 

 

Stichting Happy Dogs of Romania 

 

 

  



Jaarverslag 2014  
Stichting Happy Dogs of Romania  

 -2- 
 

 

  
 
 
 
 

Voorwoord 

Voor u ligt het Jaarverslag 2014 van de Stichting Happy Dogs of Romania.  

Het jaar 2014 stond vooral in het teken van de officiële oprichting van de Stichting per 21 mei 2014. Maar het 

jaar 2014 stond ook in het teken van het bevorderen van de leefomstandigheden van de zwerfdieren in 

Roemenië, met name in Moreni en Bacău . 

Dankzij de diverse sponsoren en donateurs konden wij de nodige hulp bieden aan de zwerfdieren en konden wij 

onze projecten in Moreni en Bacău, voornamelijk financieel, ondersteunen.   

Graag geeft het bestuur met het jaarverslag inzicht in het financieel jaar 2014 en de activiteiten, die in 2014 

hebben plaatsgevonden. Daarbij staan transparantie en vertrouwen als kernwaarden van de Stichting voorop. 

Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie om ons werk te blijven volgen en te steunen.  

Namens het bestuur van de Stichting Happy Dogs of Romania, 

 

Carlo Bakker 

Voorzitter Stichting Happy Dogs of Romania 
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1. Algemene toelichting 

1.1. Algemeen 

Stichting Happy Dogs of Romania is 4 maart 2014 opgericht en sinds 22 mei 2014 officieel ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 60718714. 
 
1.2. Doelstelling 

De Stichting heeft als doelstelling:  
 

"Het bevorderen van de leefomstandigheden van de zwerfdieren in Roemenië" 
 
De Stichting richt zich op Roemenië in het algemeen en verschillende particuliere organisaties en personen in 
Moreni en Bacău  te Roemenië, in het bijzonder. De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van 
de Stichting komen overeen. Met de werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend. 
 
De Stichting wil de genoemde doelstelling bereiken door het gericht steunen van lokale organisaties en 
privépersonen met voornamelijk financiële donaties, maar ook door het sturen van goederen, voedsel en 
medicijnen. Doordat de Stichting in direct contact staat met de vrijwilligers in Moreni en Bacău  is het daarbij 
mogelijk direct in te spelen op acute (nood)situaties. 
 
1.3. Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

De Belastingdienst heeft de Stichting aangemerkt als ANBI, RSIN: 854030517. Dit betekent dat giften aan de 
Stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. 
 
1.4. Organisatiestructuur 

Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit Carlo Bakker (oprichter en voorzitter), Miranda van Iersel 
(secretaris) en Astrid Westerman (penningmeester). 
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2. Projecten 

De Stichting ondersteunt financieel projecten in Moreni, namelijk "Happy Dogs Garden", "Happy Paws 
Sanctuary" en "Happy Dogs Moreni" en in Bacău de Roemeense stichting: Fundatia ''Ia-ti acasa un prieten''.  
 
Met de financiële bijdrage wordt voer gekocht, de nodige medische zorg verleend en de privé-asielen 
onderhouden. Daarnaast helpt de Stichting actief bij het bemiddelen van honden ter adoptie en katten ter 
adoptie in Nederland en daar buiten. Door deze steun blijven de lokale organisaties in staat om nieuwe 
zwerfdieren op te nemen. 
 
De Stichting ondersteunt ook financieel de lokale programma's voor sterilisatie en castratie van de zwerfdieren 
en voorlichting hierover. Daarom ondersteunt de Stichting Romania Animal Rescue, Inc. 
 
2.1. Moreni 

2.1.1. Happy Dogs Moreni 

Happy Dogs Garden en Happy Paws Sanctuary hebben sinds 

november 2013, naast hun eigen locatie, een gezamenlijk 

onderkomen: "Happy Dogs Moreni". Het stuk land, waarop het asiel 

is gebouwd is door de gemeente Moreni in bruikleen gegeven.  

Het asiel is omheind en bevat tevens een quarantaine en een 

opslagruimte, waarvan het dak begin april 2014 gereed is gekomen.  

In juli 2014 zijn ook alle verblijven voorzien van een dak, zodat de 

honden beschermd zijn tegen de zon, regen en sneeuw. 

Van 11 augustus 2014 tot 14 augustus 2014 hebben wij een 

werkbezoek gebracht aan de Happy Dogs Garden, Happy Paws 

sanctuary en Happy Dogs Moreni. Dankzij de diverse giften en 

donaties hebben wij alle honden een lekkernij gegeven en voer bij 

de groothandel gekocht. 

Lees meer: http://www.happy-dogs-of-romania.nl/news/bezoek-aan-

moreni/  

In september 2014 kon de Stichting, dankzij diverse donaties en 

giften, voer aanschaffen voor de ruim 200 honden in de asiels.  

Lees meer: http://www.happy-dogs-of-romania.nl/news/voer-voor-

happy-dogs-moreni/ 

 

 

 

http://www.happy-dogs-of-romania.nl/news/bezoek-aan-moreni/
http://www.happy-dogs-of-romania.nl/news/bezoek-aan-moreni/
http://www.happy-dogs-of-romania.nl/news/voer-voor-happy-dogs-moreni/
http://www.happy-dogs-of-romania.nl/news/voer-voor-happy-dogs-moreni/
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Verder heeft de Stichting Oscar financieel geholpen met zijn medische 

kosten. Oscar is een reu van ongeveer 3 jaar oud, die seksueel 

misbruikt is door een oudere man in een park in Moreni.  

Oscar was er slecht aan toe, toen hij gevonden werd. Zo kon hij niet 

staan en stonk hij verschrikkelijk. De lokale dierenarts heeft hem 

gestabiliseerd, waarna hij naar de dierenkliniek in Ploiesti, Roemenië, 

is gebracht voor bloedonderzoek, het maken van een echo. Ook heeft 

hij daar een welverdiend bad gekregen.  

Lees meer: http://www.happy-dogs-of-romania.nl/news/oscar/  

Inmiddels gaat het prima met Oscar. In februari 2015 zal hij in de 

opvang in Belgie komen en voorbereid worden om geadopteerd te 

worden.  

2.1.2. mrs. Bunu & mrs. Mincu 

Mrs. Bunu leeft alleen en zonder familie in Moreni van een pensioen van € 100,-- per maand, maar zorgt even 

goed voor bijna 30 honden. Dumitru Anca Ioana van Happy Dogs Garden zorgt voor haar, regelt haar 

administratie, haalt af en toe boodschappen en helpt met de zorg voor de honden.  

In november 2013 zijn na een Facebook-actie 30 hondenhokken bij mrs. Bunu gebracht. De sponsors van een 

hondenhok konden als dank hun naam op het hok laten aanbrengen.  

 

Ook mrs. Mincu leeft alleen en zonder familie in Moreni van een minimaal inkomen en heeft de zorg voor zo'n 

10 honden. Zij heeft een zwakke gezondheid. Haar grootste angst is, dat zij opgenomen moet worden in het 

ziekenhuis en niemand zich bekommert om haar honden. Ook mrs. Mincu wordt bijgestaan door Dumitru Anca 

Ioana. 

http://www.happy-dogs-of-romania.nl/news/oscar/
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2.2. Bacău  

De Roemeense stichting (Fundatia ''Ia-ti acasa un prieten'') heeft ongeveer 160 honden en 40 puppy’s in haar 
privé asiel, allemaal beschikbaar voor adoptie. Wij helpen deze stichting met financiële middelen, zodat voer, 
medicijnen en andere zorg geboden kan worden.  
 
In juni 2014 is de Fundatia ''Ia-ti acasa un 
prieten'' uitgebreid met nieuwe kennels, 
speciaal voor puppy’s. De nieuwe kennels 
zijn groter en worden geplaatst in een rustige 
hoek van het asiel.  
 

Lees meer: http://www.happy-dogs-of-
romania.nl/news/uitbreiding-asiel/ 

 
In juli 2014 heeft de Stichting hiertoe een 
donatie gegeven aan de Fundatia. In het 
nieuwe asiel zijn de puppy’s gescheiden van 
de volwassen honden op een rustig stukje 
grond, omringd met bomen voor de nodige 
schaduw. 
 

Lees meer: http://www.happy-dogs-of-romania.nl/news/nieuw-onderkomen-voor-puppies/  

 
Op 9 augustus 2014 hebben wij een werkbezoek gebracht aan het asiel de 
Fundatia in Bacău .  
 
Voor het asiel hebben wij, dankzij de diverse donaties, tijdens het werkbezoek 
voer voor de honden gekocht en een schermdoek aangeschaft en opgehangen 
rondom het hekwerk van het voorste asiel, zodat de honden meer 
afgeschermd zijn en extra schaduw hebben. 
 
Lees meer: http://www.happy-dogs-of-romania.nl/news/hulp-in-bacau1/  

 
In oktober 2014 is een extra 

donatie van € 300,-- aan de 

Fundatia verstrekt voor de 

aanschaf en het aanbrengen van 

gravel in de kennels van het asiel.  

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.happy-dogs-of-romania.nl/news/uitbreiding-asiel/
http://www.happy-dogs-of-romania.nl/news/uitbreiding-asiel/
http://www.happy-dogs-of-romania.nl/news/nieuw-onderkomen-voor-puppies/
http://www.happy-dogs-of-romania.nl/news/hulp-in-bacau1/
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Gedurende het jaar 2014 heeft ook een 
aantal transporten van voer en 
goederen, zoals dekens, tennisballen, 
manden, naar Duitsland 
plaatsgevonden.  
 
In Duitsland kwam Laura met haar 
Amity Team Transport vanuit Roemenië 
aan om honden te brengen, die 
geadopteerd waren of in een 
opvanggezin geplaatst werden.  
 
Aangezien het zonde is om de bus leeg 
terug te laten rijden, konden wij ervoor 
zorgen, dat ze de bus konden afladen 
met voer voor honden en katten en 
andere gedoneerde spullen, waaronder 
dekens, handdoeken en een heleboel 
tennisballen. 
 
Lees meer: http://www.happy-dogs-of-
romania.nl/news/voer-naar-duitsland-voor-de-
honden-in-bac%c4%83u/  

 
2.3. Romania Animal Rescue, Inc 

Romania Animal Rescue, Inc zet zich in voor het gratis castreren en steriliseren van zwerfdieren in de steden en 
dorpen in heel Roemenië en andere landen, zoals Suriname, de Dominicaanse Republiek, Griekenland, Panama 
en de Verenigde Staten.  
 
Daarnaast geven zij voorlichting op onder andere scholen over de noodzaak van het castreren en steriliseren en 
verzorgen zij trainingen voor dierenartsen en over dierenverzorging. 
 
 
  

http://www.happy-dogs-of-romania.nl/news/voer-naar-duitsland-voor-de-honden-in-bac%c4%83u/
http://www.happy-dogs-of-romania.nl/news/voer-naar-duitsland-voor-de-honden-in-bac%c4%83u/
http://www.happy-dogs-of-romania.nl/news/voer-naar-duitsland-voor-de-honden-in-bac%c4%83u/
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3. Financiering en schenkingsbudget 

3.1. Vermogensopbouw 

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door donateurs, giften en diverse acties.      
 
3.2. Bestedingsbeleid 

De inkomsten van de Stichting worden evenredig verdeeld onder de huidige projecten.  
 
3.3. Kostenstructuur van de Stichting 

De Stichting werkt zonder winstoogmerk. De bestuurders van de Stichting ontvangen geen vacatiegelden en 
slechts in bijzondere situaties een onkostenvergoeding.  
 
De Stichting streeft ernaar de kosten van de Stichting minder dan 5% van de inkomsten te zijn. De kosten van de 
Stichting zullen voornamelijk bankkosten en kosten voor de website zijn. Dit betekent, dat 95% van de 
inkomsten besteed kunnen worden aan het doel.  
 
4. Vermogensbeheer 

Het vermogen van de Stichting wordt opgebouwd via werving van middelen en fondsen, wordt maximaal (tot 
95%) ingezet om het doel te realiseren en besteed aan de diverse genoemde projecten. 
 
Het vermogen van de Stichting bestaat uit een rekening-courantsaldo bij de Triodos Bank met daaraan 
gekoppeld een spaarrekening. zodat enige rente-inkomsten gegenereerd kunnen worden. Verder heeft de 
Stichting een lopende rekening bij "Paypal".  
 
Het beheer van het vermogen van de Stichting zal, ook wanneer grotere donaties ontvangen worden, defensief 
zijn. Dit betekent, dat geen risico's met aandelen, obligaties, derivaten, beleggingsfondsen, e.d. zullen worden 
genomen. 
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5. Exploitatierekening 2014 

 

5.1. Toelichting Baten 

In het startjaar 2014 (ruim zeven maanden) is totaal een bedrag van € 4.418,70 aan donaties en giften 

ontvangen. Het overgrote deel is aan de Stichting overgemaakt zonder een bestemming daaraan te geven.  

Wegens de ziekte van mrs. Mincu zijn diverse donaties ontvangen om te kunnen voorzien in haar medische 

kosten en de opvang van haar honden.  

Ultimo 2014 werden 29 honden virtueel geadopteerd door 14 personen. De hiervoor ontvangen gelden werden 

overgemaakt aan de organisaties, waar de honden verblijven.  

In 2014 is ook gestart met de deelname aan het partnerprogramma van Bol.com en Zooplus.nl. Via de website 

kan men klikken op de betreffende link en een bestelling plaatsen. De Stichting ontvangt voor elke bestelling 

een commissie.  

Baten
Rekening 2013 Begroting 2014 Rekening 2014

Ontvangen donaties en giften voor

Amity's Doggies  -  - 25,00€                     

Amity Team Transport  -  - -€                         

Fundatia 'Ia-ti Acasa un Prieten'  -  - 445,00€                  

Happy Dogs Moreni  -  - -€                         

Happy Dogs Garden  -  - 185,00€                  

Happy Paws dogs Sanctuary  -  - -€                         

Mrs. Bunu en Mrs. Mincu  -  - 260,00€                  

Romanian Animal Rescue, Inc  -  - -€                         

Onbestemde donaties  -  - 2.523,32€               

Virtuele adopties  -  - 355,00€                  

Website

Sponsors  -  - 610,00€                  

Partnerprogramma's  -  - 15,38€                     

Totaal -€                         -€                         4.418,70€               

Exploitatierekening 2014
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5.2. Toelichting Lasten  

In het startjaar 2014 (ruim zeven maanden) waren de uitgaven totaal € 3.591,23. Een bedrag van € 3.555,-- is 

besteed aan de diverse projecten, een bedrag van € 355,-- is overgemaakt ten behoeve van het sponsoren van 

29 honden (ultimo 2014). Slechts € 36,23 is besteed ten behoeve van de Stichting zelf. Dit is 1% van de uitgaven 

en is hiermee binnen de gestelde doelstelling gebleven.  

Lasten
Rekening 2013 Begroting 2014 Rekening 2014

Bankkosten

Kosten Paypal  -  - 0,69€                       

Kosten Triodos Bank  -  - 27,14€                     

Bureaukosten

Enveloppen  -  - 2,00€                       

Postzegels  -  - 6,40€                       

Uitgegeven donaties en giften

Overige bestemmingen  -  - 50,00€                     

Virtuele adopties  -  - 355,00€                  

Uitgegeven aan projecten

Amity's Doggies  -  - 275,00€                  

Amity Team Transport  -  - -€                         

Fundatia 'Ia-ti Acasa un Prieten'  -  - 1.590,00€               

Happy Dogs Moreni  -  - 470,00€                  

Happy Dogs Garden  -  - 505,00€                  

Happy Paws dogs Sanctuary  -  - -€                         

Mrs. Bunu en Mrs. Mincu  -  - 260,00€                  

Romania Animal Rescue, Inc  -  - 50,00€                     

Subtotaal 3.591,23€               

Reservering 827,47€                  

Totaal -€                         -€                         4.418,70€               

Exploitatierekening 2014
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5.2.1. Toelichting Lasten  - Moreni 

In 2014 is een bedrag van € 975,-- aan Happy Dogs Moreni (Happy 

Dogs Garden en Happy Paws Sanctuary) in Moreni overgemaakt.   

Het bedrag is voornamelijk besteed in de aanschaf van voer. Zo is in 

juli 2014 en oktober 2014 € 280,-- respectievelijk € 220,-- 

overgemaakt voor de aanschaf hiervan.  

Speciale aandacht is gegeven aan de medische zorg en verzorging van 

Oscar. Hiertoe heeft de Stichting een bedrag van € 110,-- aan Happy 

Dogs Moreni overgemaakt.  

 

5.2.2. Toelichting Lasten - Bacău 

In 2014 is een bedrag van € 1.865,-- aan de Fundatia ‘La-ti Acasa un Prieten’, waaronder Amity’s Doggies, in 

Bacău overgemaakt.  

Dit bedrag is onder meer als volgt besteed: 

Aan de Fundatia is in juni 2014 een extra donatie van € 300,-- gegeven voor de bouw van een nieuw asiel, 

speciaal voor de puppy’s. In het nieuwe asiel zijn de puppy’s gescheiden van de volwassen honden, op een 

rustig stukje grond, omringd met bomen voor de nodige schaduw. 

In oktober 2014 is een extra donatie van € 300,-- aan de Fundatia verstrekt voor 

de aanschaf en het aanbrengen van gravel in de kennels van het asiel.  

Dankzij de gravel wordt 

het in de kennels bij 

regenachtig weer niet zo 

modderig voor de 

honden en dat komt 

weer ten goede van hun 

gezondheid. 

Ook wordt het 

schoonmaken van de 

kennels hierdoor 

vergemakkelijkt.   

 

In december 2014 is aan het asiel Fundatia, dankzij de Sinterklaas-actie, een 

extra donatie gegeven van € 560,--. Het bedrag van € 280,-- is door een 

anonieme donor verdubbeld.   
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6. Balans 

 

6.1. Toelichting Balans 

De post “Reserveringen” betreft de in het kalenderjaar 2014 overgebleven gelden, zonder een specifiek doel. De 

post “Reserveringen mrs. Bunu en Mincu” betreft de in het kalenderjaar 2014 overgebleven gelden, met een 

specifiek doel.  

  

 

  

Activa Passiva

21-05-2014 31-12-2014 21-05-2014 31-12-2014

Liquide middelen Eigen vermogen

Kas  - 51,60€         Reserveringen  - 672,47€       

Paypal  - 244,90€       Reservering mrs. Bunu en Mincu 155,00€       

Triodos Zakelijke rekening  - 323,09€       

Triodos Rendementrekening  - 207,88€       

Totaal 827,47€       Totaal 827,47€       

Balans
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7. Begroting 

 

7.1. Toelichting Begroting 

Het jaar 2015 wordt het eerste volledige kalenderjaar voor de Stichting.  Bij het opstellen van de begroting is 

hiermee rekening gehouden.  

  

Baten Lasten

Begroting 

2014

Rekening 

2014

Begroting 

2015

Begroting 

2014

Rekening 

2014

Begroting 

2015

Ontvangen donaties en giften voor Bankkosten

Amity's Doggies  - 25,00€         100,00€       Kosten Paypal  - 0,69€           5,00€           

Amity Team Transport  - -€             100,00€       Kosten Triodos Bank  - 27,14€         130,00€       

Fundatia 'Ia-ti Acasa un Prieten'  - 445,00€       1.000,00€   

Happy Dogs Moreni  - -€             500,00€       Bureaukosten

Happy Dogs Garden  - 185,00€       250,00€       Enveloppen  - 2,00€           5,00€           

Happy Paws dogs Sanctuary  - -€             250,00€       Postzegels  - 6,40€           10,00€         

Mrs. Bunu en Mrs. Mincu  - 260,00€       450,00€       

Romanian Animal Rescue, Inc  - -€             500,00€       Uitgegeven donaties en giften

Onbestemde donaties  - 2.523,32€   4.500,00€   Overige bestemmingen  - 50,00€         -€             

Virtuele adopties  - 355,00€       600,00€       Virtuele adopties  - 355,00€       600,00€       

Website Uitgegeven aan projecten

Sponsors  - 610,00€       700,00€       Amity's Doggies  - 275,00€       100,00€       

Partnerprogramma's  - 15,38€         50,00€         Amity Team Transport  - -€             100,00€       

Fundatia 'Ia-ti Acasa un Prieten'  - 1.590,00€   3.200,00€   

Happy Dogs Moreni  - 470,00€       2.200,00€   

Happy Dogs Garden  - 505,00€       500,00€       

Happy Paws dogs Sanctuary  - -€             500,00€       

Mrs. Bunu en Mrs. Mincu  - 260,00€       450,00€       

Romania Animal Rescue, Inc  - 50,00€         700,00€       

Subtotaal 3.591,23€   8.500,00€   

Reservering 827,47€       500,00€       

Totaal -€             4.418,70€   9.000,00€   Totaal -€             4.418,70€   9.000,00€   

Begroting 2015
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