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Voorwoord 

Voor u ligt het Jaarverslag 2016 van de Stichting Happy Dogs of Romania. Het kalenderjaar 2016 is het tweede 

volledige jaar van de Stichting, opgericht per 21 mei 2014.  

Dankzij de vele sponsoren en donateurs konden wij lokale organisaties en privépersonen in Moreni, Bacău en 

Brașov, voornamelijk financieel, ondersteunen, zodat zij voedsel, medische kosten en onderdak aan de 

zwerfdieren konden bieden. In Moreni en Brașov werden ook de plaatselijke sterilisatieprojecten financieel 

ondersteund.  

Ook in 2016 ondersteunden wij Romania Animal Rescue, Inc (RAR) financieel, die zich inzet in het gratis 

castreren en steriliseren van zwerfdieren in de steden en dorpen in heel Roemenië, dé oplossing om het aantal 

zwerfdieren te verminderen.  

Graag geven wij met het jaarverslag inzicht in het financieel jaar 2016 en de activiteiten, die in 2016 hebben 

plaatsgevonden om de leefomstandigheden van de zwerfdieren in Roemenië te bevorderen. 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 21 mei 2014 opgericht en sinds 22 mei 2014 officieel ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 60718714. De Stichting is geregistreerd bij de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVwA) onder het EG- nummer: 312739. 
 
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, Bacău en Brașov in Roemenië in het bijzonder. De Stichting ondersteunt ook financieel de lokale 
programma's voor sterilisatie en castratie van de zwerfdieren en voorlichting hierover, waaronder Romania 
Animal Rescue, Inc (RAR).  
 
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, Bacău en Brașov 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 in Moreni het asiel "Happy Dogs Moreni", dat is verspreid over drie locaties in Moreni. 
In Bacău ondersteunt de Stichting het asiel Fundatia ''Ia-ti acasa un prieten'' en in Brașov het asiel “Thea's Furry 
Friends Sanctuary”.  
 
Ook mrs. Bunu, woonachtig in Moreni, wordt door de Stichting ondersteund. Mrs. Bunu is een vitale vrouw van 
tegen de 80 jaar, leeft van een pensioen van € 100,-- per maand en zorgt voor ruim 25 honden.   
  
De ondersteuning bestaat voornamelijk uit financiële bijdragen, waarvoor ter plaatse voer gekocht wordt, de 
nodige medische zorg verleend wordt en de asielen onderhouden worden. Met enige regelmaat wordt ook 
geschonken voer en medicijnen naar Roemenië gestuurd, meegenomen tijdens een werkbezoek of meegegeven 
aan de vrijwilligers van het asiel Fundatia ''Ia-ti acasa un prieten'', wanneer zij in Nederland zijn om honden te 
brengen.   
 
Daarnaast helpt de Stichting actief bij het bemiddelen van honden en katten ter adoptie in Nederland en 
daarbuiten. 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, waaronder Romania Animal Rescue, Inc (RAR). 
 
In 2016 zijn wij drie keer op werkbezoek in Roemenië geweest om onze projecten te bezoeken. De kosten van 
elke reis en verblijf werden uit eigen middelen voldaan. 
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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 voor vijf jaren in bruikleen gegeven. In Moreni zijn ruim 200 honden in de opvang.  

Het asiel is omheind en bevat tevens een quarantaine en een opslagruimte. Achter het asiel bevindt zich sinds 

2015 een omheind speelveld voor de honden, inclusief speelgoed en zwembadjes voor in de zomer. In 2015 zijn 

verder alle kennels en de loopgangen tussen de kennels voorzien van een verharding. 

Momenteel heeft “Happy Dogs Moreni” niet de beschikking over stromend water en elektra. In 2015 was nog 

de verwachting, dat met hulp van de gemeente het asiel aangesloten zou worden op het waterleidingnet.  

Helaas is het asiel nog altijd niet aangesloten en moet bijna dagelijks met grote waterflessen het drinkwater 

naar het asiel gebracht worden.   

Ook de aanleg van elektra zal nog even op zich wachten. Hoewel hoogspanningskabels over het asiel lopen, 

worden de kosten van de aanleg geschat op ruim € 5.000,--.   
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In 2016 is drie keer een bezoek gebracht aan de asielen en onderkomens in Moreni, namelijk in april 2016, 

augustus 2016 en oktober 2016.   

Elke keer opnieuw is het een waar genoegen om in Moreni te verblijven dankzij de gastvrijheid van Anca, Anda 

en Malina en de hartelijkheid van de werknemers in de asielen.  

In de asielen zijn in totaal tegen de 200 honden. Sommige honden komen we al sinds het begin van onze reizen 

naar Roemenië in oktober 2013 tegen. Het is hartverscheurend te zien hoe verschillende van hen langzaam 

veranderen in schuwe honden, bang en afwachtend tegenover vreemden. Daartegenover zijn er ook honden die 

ons al beginnen te herkennen en al dansend en kwispelend aan het hek komen, hunkerend naar een beetje 

persoonlijke aandacht, die aai over hun kop, dat stukje traktatie die ze krijgen en de enkeling die met ons mee 

mogen naar het speelveld en even lekker kunnen rondrennen. 

 

Een fotoverslag van elk van deze werkbezoeken is te vinden op de website van Happy Dogs of Romania: 

http://www.happy-dogs-of-romania.nl/werkreizen/. 

  

http://www.happy-dogs-of-romania.nl/werkreizen/
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Tijdens elk bezoek aan Moreni brachten wij geschonken medicijnen en andere medische spullen mee voor dr. 

Malina Ghete, de dierenarts in Moreni.  

Zij geeft de honden van "Happy Dogs Moreni" de nodige medische zorg, maar helpt ook belangeloos arme 

mensen in Moreni en omgeving wanneer zij een ziek dier hebben.  

 

2.1.2. mrs. Bunu   

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 Moreni helpt haar daarbij door haar 

administratie te regelen, boodschappen te halen en tijdig medische zorg aan de honden te geven; een hond met 

een huidaandoening is volgens mrs. Bunu gewoon vies.  

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. En nog steeds staan de namen op de 

hokken.  
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Uiteraard gingen wij bij mrs. Bunu langs tijdens onze werkbezoeken, inclusief eten voor mrs. Bunu en haar 

honden.  Een bezoek met de nodige blije begroetingen van de honden en mrs. Bunu, die elke keer blij en 

ontroerd was om ons te zien en ons vervolgens trakteerde op koffie.  

 

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 augustus 2016 en oktober 2016 hebben wij, op eigen gelegenheid, een bezoek gebracht aan het asiel. 
 
Ook in Bacău werden wij elke keer met grote gastvrijheid ontvangen, uitgenodigd voor barbecues en etentjes en 
meegenomen naar de mooie natuur in de omgeving van Bacău.  
 
In augustus 2016 liep de temperatuur tegen de 40 graden. Een groot contrast met het weer in oktober 2016: 
regen, (natte) sneeuw en temperaturen rond het vriespunt. Dat hield ons echter er niet van de honden te 
verwennen met aandacht en snacks.  
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Een fotoverslag van elk van deze werkbezoeken is te vinden op de website van Happy Dogs of Romania: 
http://www.happy-dogs-of-romania.nl/werkreizen/. 
 
Gedurende het jaar 2016 zijn Laura en haar team bijna elke maand vanuit Roemenië naar Duitsland en 
Nederland gereden 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 met regelmaat ervoor zorgen, dat ze de 
bus konden afladen met voer voor honden en katten en andere gedoneerde spullen, waaronder dekens, 
handdoeken, medicijnen en speelgoed voor de honden. 
 
2.3. Brașov 

Sinds september 2015 is Thea's Furry Friends Sanctuary in Brașov toegevoegd als project van Happy Dogs of 

Romania. Thea's Furry Friends Sanctuary is medio 2015 opgericht en wordt gerund door Emilia Gheorghe. Zij 

had daarvoor op diverse locaties honden ondergebracht. Dit kostte haar dusdanig veel tijd in reizen, dat ze 

besloten heeft om één locatie te creëren.  

http://www.happy-dogs-of-romania.nl/werkreizen/
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In augustus 2016 en oktober 2016 hebben wij, tijdens ons werkbezoek aan Roemenië, ook Thea's Furry Friends 

Sanctuary bezocht, waar we hartelijk werden ontvangen door Emilia, Tudor en Thea.  

Het asiel is gevestigd in een voormalige boerenstal. Zowel binnen als buiten zijn kennels gebouwd om de tegen 

de 100 honden te huisvesten. Ook bevindt zich in de stal een quarantaine ruimte, een speciale ruimte voor de 

puppy’s en zelfs sanitaire voorzieningen. Het betreft een afgesloten terrein met genoeg schaduw en ruimte voor 

de honden om te spelen, rond te snuffelen en even de poten te strekken.   

 

Een fotoverslag van het werkbezoek aan Brașov is te vinden op de website van Happy Dogs of Romania: 
http://www.happy-dogs-of-romania.nl/werkreizen/. 
 
  

http://www.happy-dogs-of-romania.nl/werkreizen/
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2.4. 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. 
 
In 2016 werden ook, met financiële steun van de Stichting, diverse sterilisatie en castraties bij honden en katten 
verricht in Moreni, Bacău en Brașov.  
 
In Brașov had dat geleid tot een samenwerking met de gemeente Tarlungeni, een klein stadje naast Brașov en 
waren wij op bezoek geweest bij de burgemeester om het belang van sterilisaties en castraties te benadrukken. 
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3. Financiering en schenkingsbudget 

3.1. Vermogensopbouw 

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door donaties en giften via diverse acties, waaronder het 
programma “virtuele adoptie”.       

 
 
3.2. Bestedingsbeleid 

De inkomsten van de Stichting, met uitzondering van de bestemde inkomsten zoals voor de virtuele adopties, 
worden (zoveel mogelijk) 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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Happy Dogs Moreni Fundatia ''Ia-ti acasa un prieten'' Thea's Furry Friends Sanctuary
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5. Exploitatierekening 2016 

 

5.1. Toelichting Baten 

In het kalenderjaar 2016 is totaal een bedrag van € 20.455,04 aan bijdragen voor adopties, donaties en giften 

ontvangen, een stijging van meer dan 55% ten opzichte van 2015. 

Als een nog beginnende Stichting is dit een bedrag om trots op te zijn. Vooral op het gebied van zwerfdieren zijn 

vele grote en kleine stichtingen, organisaties én particulieren in Nederland en daarbuiten actief.   

  

Baten

Rekening 2015 Begroting 2016 Rekening 2016

Adoptie 1.365,00€               1.500,00€               1.690,00€               

Bijdrage 1.365,00€               1.500,00€               1.690,00€               

Ontvangen donaties en giften 6.355,01€               8.250,00€               6.897,75€               

Fundatia 'Ia-ti Acasa un Prieten' 1.170,00€               1.500,00€               3.480,25€               
Happy Dogs Moreni 190,00€                   1.500,00€               200,00€                   
Mrs. Bunu 180,00€                   250,00€                   105,00€                   
Mrs. Mincu 270,00€                   -€                         -€                         
Romanian Animal Rescue, Inc 25,00€                     500,00€                   -€                         
Thea's Furry Friends Sanctuary 35,00€                     500,00€                   170,00€                   
Onbestemde donaties 4.485,01€               4.000,00€               2.942,50€               

Evenementen 310,00€                   600,00€                   2.805,58€               

Bingo -€                         -€                         301,00€                   
Loterij -€                         -€                         345,00€                   
Spaying is the answer - Bacau -€                         -€                         25,00€                     
Spaying is the answer - Moreni -€                         -€                         50,00€                     
Spaying is the answer - Tarlungeni -€                         -€                         2.084,58€               

Rente -€                         -€                         1,19€                       

Triodos  Rendement Rekening -€                         -€                         1,19€                       

Virtuele adopties 4.744,41€               6.600,00€               8.789,60€               
Fundatia 'Ia-ti Acasa un Prieten' 2.669,41€               3.000,00€               4.095,00€               
Happy Dogs Moreni 1.990,00€               3.000,00€               3.529,60€               
Thea's Furry Friends Sanctuary 85,00€                     600,00€                   1.165,00€               

Website 365,80€                   550,00€                   270,92€                   

Just Giving 2,46€                       -€                         -€                         
Sponsors 260,00€                   300,00€                   120,00€                   

Partnerprogramma's 91,58€                     150,00€                   140,22€                   

Webshop 11,76€                     100,00€                   10,70€                     

Totaal 13.140,22€             17.500,00€             20.455,04€             

Exploitatierekening 2016
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5.1.1. Adoptie 

De ontvangen bijdragen voor adopties heeft betrekking op de asiel- en transportkosten van 3 honden en 5 

katten, die via de Stichting in Nederland en België zijn geplaatst.    

5.1.2. Donaties en giften 

De Fundatia ''Ia-ti acasa un prieten'' heeft in 2016 een prachtig bedrag van € 3.480,25 aan donaties en giften 

ontvangen. Dit kwam mede door een particuliere gift van ruim € 1.400,-- voor speciaal voer voor de Fundatia 

''Ia-ti acasa un prieten''.  

 

Daarnaast was eind 2016, met de winter in zicht en een lege voeropslag, een speciale voeractie gehouden voor 

de honden van de Fundatia ''Ia-ti acasa un prieten''. Dit resulteerde in een extra bedrag aan donaties en giften 

van € 800,--. 

Voor een aantal andere projecten zijn specifieke donaties en giften ontvangen. Deze donaties en giften zijn ook 

besteed aan het project, waarvoor het bestemd was.    

Een bedrag van € 2.942,50 aan donaties en giften is ontvangen zonder een specifiek doel. Deze gelden zijn 

gebruikt voor diverse bestemmingen als voer, medische zorg en sterilisaties/ castraties.  
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5.1.3. Evenementen 

Net als in 2015 is in 2016 een bingo en een loterij georganiseerd om geld in te zamelen. 

Spaying is the answer 

Steriliseren is het antwoord! Net als in veel andere steden en dorpen in Roemenië is ook in Tărlungeni, 

Roemenië een grote groep zwerfhonden. Dé oplossing om het aantal zwerfhonden te verminderen is castreren 

en steriliseren. 

In 2016 heeft een doorlopende sterilisatie- en castratiecampagne plaatsgevonden, in samenwerking met de 

gemeente Tărlungeni, een plaatsje tegen Brașov aan. Inwoners van Tărlungeni en omgeving konden hun hond 

of kat gratis laten steriliseren of castreren. De gemeente stelde hiervoor een ruimte beschikbaar, inclusief 

bewaking.  

Lees meer: http://www.happy-dogs-of-romania.nl/projecten/brasov/spaying-tarlungeni/ 

In augustus 2016 hadden wij een ontmoeting met de burgemeester van Tărlungeni, de heer Beșchea Severius 

Florin, hem bedankt voor de steun en de noodzaak van steriliseren en castreren nog eens benadrukt. 

v.l.n.r. Dierenarts Marius Stoica, Egge Poelman, burgemeester Beșchea Severius Florin, Carlo Bakker 

http://www.happy-dogs-of-romania.nl/projecten/brasov/spaying-tarlungeni/
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5.1.4. Virtuele adopties 

In 2014 is een begin gemaakt aan het programma “virtuele adopties”.  

Inmiddels blijkt het programma een succes en zorgt het voor een redelijk 

structurele ontvangst van inkomsten, die volledig ten goede komt aan de 

honden in de betreffende asielen.  

De meeste honden werden voor € 10,-- per maand virtueel geadopteerd; in een enkel geval bedroeg de bijdrage 

€ 15,-- of € 20,-- per maand.  

 

5.1.5. Website  

In 2014 is 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. Deze deelnames zijn in 2016 voortgezet.  

In 2016 is ook gestart met een webshop via Bol.com en worden tweedehands boeken, cd’s en dvd’s te koop 

aangeboden ten gunste van de Stichting. De kosten van verzenden zijn echter groter dan de opbrengst. 

Halverwege 2016 zijn deze activiteiten daarom gestaakt. 

De Stichting is in 2015 aangemeld bij Justgiving: een online donatieprogramma. Vooralsnog is niet gebleken, dat 

deze manier van doneren een succes is. 
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Lasten

Rekening 2015 Begroting 2016 Rekening 2016

Adoptie 1.365,00€               1.500,00€               1.477,54€               
Adoptie fee 705,00€                   800,00€                   650,00€                   
Registratie NDG -€                         -€                         37,54€                     
Transportkosten 660,00€                   700,00€                   790,00€                   

Bankkosten 161,78€                   180,00€                   188,97€                   
Kosten Paypal -€                         10,00€                     -€                         
Kosten Triodos Bank 141,78€                   150,00€                   168,97€                   
Pasbijdrage Triodos 20,00€                     20,00€                     20,00€                     

Bureaukosten 92,56€                     50,00€                     195,90€                   
Overig 87,73€                     50,00€                     -€                         
Postzegels 4,83€                       -€                         3,95€                       
Website -€                         -€                         191,95€                   

Evenementen 805,00€                   600,00€                   3.061,00€               
Spaying is the answer - Bacau -€                         -€                         50,00€                     
Spaying is the answer - Moreni -€                         -€                         950,00€                   
Spaying is the answer - Tarlungeni -€                         -€                         2.061,00€               

Virtuele adopties 4.744,41€               6.600,00€               8.739,60€               
Fundatia 'Ia-ti  Acasa un Prieten' 2.669,41€               3.000,00€               4.095,00€               
Happy Dogs Moreni 1.990,00€               3.000,00€               3.529,60€               
Thea's Furry Friends Sanctuary 85,00€                     600,00€                   1.115,00€               

Uitgegeven donaties en giften 215,00€                   200,00€                   15,00€                     
Overige bestemmingen 215,00€                   200,00€                   15,00€                     

Uitgegeven aan projecten 4.202,07€               7.750,00€               4.966,18€               
Fundatia 'Ia-ti  Acasa un Prieten' 1.274,75€               2.500,00€               2.969,46€               
Happy Dogs Moreni 1.125,27€               2.500,00€               1.241,74€               
Mrs. Bunu 179,14€                   250,00€                   150,76€                   
Mrs. Mincu 63,84€                     -€                         -€                         
Thea's Furry Friends Sanctuary 89,07€                     1.000,00€               382,02€                   
Romania Animal Rescue, Inc 1.470,00€               1.500,00€               222,20€                   

Subtotaal 11.585,82€             16.880,00€             18.644,19€             

Reservering 1.554,40€               620,00€                   1.810,85€               

Spaying is the answer - Tarlungeni -€                         -€                         308,58€                   

Voer voor Fundatia -€                         -€                         768,50€                   

Sponsoring Thea's Furry Friends -€                         -€                         50,00€                     

Restant reservering 1.554,40€               620,00€                   683,77€                   

Totaal 13.140,22€             17.500,00€             20.455,04€             

Exploitatierekening 2016
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5.2. Toelichting Lasten  

In het kalenderjaar 2016 waren de uitgaven in totaal € 18.644,19, waarvan een bedrag van € 18.259,32 

daadwerkelijk besteed is aan de diverse projecten.  

De eigen kosten van de Stichting bedroegen in 2016 € 384,87. Dit is slechts 2% van de uitgaven en is hiermee 

ruimschoots binnen de gestelde doelstelling van maximaal 5% gebleven.   

5.2.1. Adoptie 

In 2016 zijn 3 honden en 5 katten, via de Stichting, in Nederland en België zijn geplaatst.  De kosten van deze 

plaatsingen bedroegen € 1.477,54 en bestonden uit de asiel- en transportkosten en de kosten van het 

registreren van de chip bij de Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren (NDG).  

Het registreren van een hond of kat uit het buitenland is verplicht. In eerste instantie lag deze 

verplichting bij de adoptant. Om zeker te zijn, dat ook daadwerkelijk geregistreerd wordt, is deze 

verplichting door de Stichting overgenomen.  

De adoptiebijdragen bedroegen in 2016 € 1.690,--. Het positieve resultaat van de adoptiebijdragen is gebruikt 

voor diverse doelen als voer, medische zorg en sterilisaties/castraties. 

5.2.2. Bankkosten & Bureaukosten 

De bankkosten zijn de verplichte bijdragen ten behoeve van de bankrekening van de Stichting.  

In 2016 zijn de kosten van de website (domeinnaam en hosting) voor twee jaar verlengd. De kosten hiervan 

bedroegen € 191,95.  

 

Daisy 
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5.2.3. Evenementen 

De evenementen in 2016 hebben zich geconcentreerd op het steriliseren en castreren van de zwerfdieren.  

Spaying is the answer - Bacău 

In Bacău is bijgedragen aan 2 

sterilisaties/castraties. 

Spaying is the answer - Moreni 

Dr. Malina Ghete, dierenarts te Moreni, verricht 

gratis sterilisaties en castraties van voornamelijk 

katten voor inwoners van Moreni en omgeving, 

die dit niet zelf kunnen betalen maar wel het 

belang hiervan inzien.  

Om het werk van dr. Malina Ghete te 

ondersteunen had de Stichting in 2016 een 

bedrag van € 950,-- aan haar overgemaakt.  

Ook dankzij de steun van anderen heeft zij in 

2016 bijna 400 katten gesteriliseerd of 

gecastreerd.  

Spaying is the answer – Tărlungeni 

Ook in Tărlungeni is in 2016 volop gesteriliseerd en gecastreerd, gratis voor de inwoners van Tărlungeni en 

omgeving.    

De kosten bedroegen in 2016 € 2.061,-- welk bedrag aan de 

dierenarts was overgemaakt.  

Naast de donaties en giften van diverse personen heeft ook de 

Stichting met een bedrag van € 400,-- bijgedragen aan deze 

campagne.  

In totaal werden in 2016 58 honden gesteriliseerd of 

gecastreerd en indien de hond nog niet geregistreerd was ook 

gechipt en geregistreerd in de landelijke database.  

Voor 55 honden was de factuur van de dierenarts in 2016 

ontvangen; voor de resterende 3 honden is de factuur in 2017 

ontvangen en betaald.  
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5.2.4. Virtuele adopties 

Zoals ook bij de baten is vermeld, is in 2014 een begin gemaakt 

aan het programma “virtuele adopties”. Het programma blijkt 

inmiddels een succes en zorgt het voor een redelijk structurele 

ontvangst van inkomsten, die volledig ten goede komt aan de 

honden in de betreffende asielen.   

Voor de drie asielen waren de inkomsten en daarmee ook de 

uitgaven in 2016 toegenomen. 

5.2.5. Uitgegeven donaties en giften 

In 2016 is één uitgave verricht, die geen direct verband houden 

met de projecten van de Stichting.  

 In oktober 2016 is een bedrag van € 15,-- overgemaakt aan Stichting Help Honden Roemenië, een 

organisatie die zich ook inzet voor de zwerfdieren in Roemenië. 

5.2.5. Uitgegeven aan projecten 

5.2.5.1. Fundatia 'Ia-ti Acasa un Prieten' 

In 2016 was een bedrag van € 2.969,46 aan Fundatia 'Ia-ti Acasa un Prieten' besteed. Een groot gedeelte van dit 

bedrag betrof de zending van speciaal voer, geschonken door een particulier (€ 1.421,75). Daarnaast is bijdrage 

als volgt opgebouwd: 

 Medische kosten, waaronder kosten tegen Demodex: € 496,57 

 Aanschaf voer, waaronder het tijdens de werkbezoeken ter plekke bij de supermarkt aangeschafte 

hondenvoer: € 521,14 

 Overig asiel, waaronder hooi en stro en aanpassing van de puppykennels: € 530,-- 

 

 

 

 

  

Anca heeft weer voer aangeschaft dankzij de maandelijkse 
bijdrage via de virtuele adopties 
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5.2.5.2. Happy Dogs Moreni 

In 2016 was een bedrag van € 1.214,74 aan Happy Dogs Moreni besteed. Dit 

bedrag is als volgt opgebouwd: 

 Medische kosten, waaronder de jaarlijkse vaccinatie en behandeling 

van zieke honden: € 680,--. 

 Onderhoud asiel, waaronder de aanschaf van drie vrachtwagens 

grind voor in de kennels: € 200,--. 

 Aanschaf voer, waaronder het tijdens de werkbezoeken ter plekke 

bij de supermarkt aangeschafte hondenvoer: € 361,74. 

5.2.5.3. mrs. Bunu  

Ten behoeve van mrs. Bunu was tijdens onze verblijven in Moreni voor € 150,76 voedsel voor mrs. Bunu zelf en 

haar honden aangeschaft bij de supermarkt. 
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5.2.5.4. Thea's Furry Friends Sanctuary 

In 2016 was een bedrag van € 382,02 aan Thea's Furry Friends Sanctuary besteed. Dit bedrag is als volgt 

opgebouwd: 

 Medische kosten: € 50,--. 

 Aanschaf voer, waaronder het tijdens de werkbezoeken ter plekke bij de supermarkt aangeschafte 

hondenvoer: € 332,02. 

 

5.2.5.5. Romania Animal Rescue, Inc. 

Ten einde de werkzaamheden van Romania Animal Rescue (RAR) mogelijk te maken is een bedrag van € 222,20 

overgemaakt voor castratie- en sterilisatieprogramma’s. 
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6. Balans 

 

6.1. Toelichting Balans 

De post “Continuïteitsreserve” betreft de in de voorgaande kalenderjaren overgebleven gelden, zonder een 

specifiek doel. In 2016 wordt hieraan een bedrag van € 683,77 toegevoegd.   

Per 31 december 2016 had de Stichting kortlopende schulden van totaal € 1.127,08. Deze bedragen zijn in 2016 

ontvangen, maar niet in 2016 aan het betreffende doel overgemaakt.   

Per 31 december 2016 had de Stichting geen debiteuren; alle in 2016 te ontvangen bedragen zijn ook in 2016 

ontvangen. 

  

Activa Passiva

31-12-2015 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016

Liquide middelen Reserves en fondsen

Kas 91,60€         128,58€       Continuiteitsreserve 2.382,12€    2.381,87€    

Paypal 9,31€            131,29€       Toename reserves -€              683,77€       

Triodos Zakelijke rekening 1.401,00€    2.608,57€    

Triodos Rendementrekening 1.323,34€    1.324,28€    

Kortlopende schulden

Debiteuren -€              -€              Crediteuren 443,13€       1.127,08€    

Totaal 2.825,25€    4.192,72€    Totaal 2.825,25€    4.192,72€    

Crediteuren

Fundatia

Voer voor de Fundatia 768,50€       

Thea's Furry Friends Sanctuary

308,58€       

Sponsoring Januari 2017 50,00€         

1.127,08€   

Balans

Spaying is the answer - Tarlungeni
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7. Begroting 

 

  

Baten Lasten
Rekening 

2016

Begroting 

2017

Rekening 

2016

Begroting 

2017

Adoptie 1.690,00€       2.000,00€        Adoptie 1.477,54€       2.775,00€        

Bijdrage 1.690,00€       2.000,00€        Adoptie fee 650,00€          1.500,00€        

Registratie NDG 37,54€            75,00€             

Ontvangen donaties en giften 6.897,75€       9.000,00€        Transportkosten 790,00€          1.200,00€        

Fundatia 'Ia-ti  Acasa un Prieten' 3.480,25€       2.000,00€        

Happy Dogs Moreni 200,00€          1.500,00€        Bankkosten 188,97€          230,00€           

Mrs. Bunu 105,00€          250,00€           Kosten Paypal -€                 10,00€             

Romanian Animal Rescue, Inc -€                     750,00€           Kosten Triodos Bank 168,97€          200,00€           

Thea's Furry Friends Sanctuary 170,00€          500,00€           Pasbijdrage Triodos 20,00€            20,00€             

Onbestemde donaties 2.942,50€       4.000,00€        

Bureaukosten 195,90€          50,00€             

Evenementen 2.805,58€       1.750,00€        Overig -€                     50,00€             

Bingo 301,00€          300,00€           Postzegels 3,95€               -€                      

Loterij 345,00€          300,00€           Website 191,95€          -€                      

Spaying is the answer - Bacau 25,00€            200,00€           

Spaying is the answer - Moreni 50,00€            200,00€           Evenementen 3.061,00€       2.800,00€        

Spaying is the answer - Tarlungeni 2.084,58€       750,00€           Spaying is the answer - Bacau 50,00€            600,00€           

Spaying is the answer - Moreni 950,00€          1.200,00€        

Rente 1,19€               1,00€                Spaying is the answer - Tarlungeni 2.061,00€       1.000,00€        

Triodos Rendementsrekening 1,19€               1,00€                

Virtuele adopties 8.739,60€       8.100,00€        

Virtuele adopties 8.789,60€       8.100,00€        Fundatia 'Ia-ti  Acasa un Prieten' 4.095,00€       4.000,00€        

Fundatia 'Ia-ti  Acasa un Prieten' 4.095,00€       4.000,00€        Happy Dogs Moreni 3.529,60€       3.500,00€        

Happy Dogs Moreni 3.529,60€       3.500,00€        Thea's Furry Friends Sanctuary 1.115,00€       600,00€           

Thea's Furry Friends Sanctuary 1.165,00€       600,00€           

Uitgegeven donaties en giften 15,00€            200,00€           

Website 270,92€          310,00€           Overige bestemmingen 15,00€            200,00€           

Sponsors 120,00€          150,00€           

Partnerprogramma's 140,22€          150,00€           Uitgegeven aan projecten 4.966,18€       6.700,00€        

Webshop 10,70€            10,00€             Fundatia 'Ia-ti  Acasa un Prieten' 2.969,46€       3.000,00€        

Happy Dogs Moreni 1.241,74€       1.500,00€        

Mrs. Bunu 150,76€          200,00€           

Thea's Furry Friends Sanctuary 382,02€          600,00€           

Romania Animal Rescue, Inc 222,20€          1.400,00€        

Subtotaal 18.644,19€    20.855,00€     

Reservering 1.810,85€       306,00€           

Totaal  20.455,04€     21.161,00€     Totaal 20.455,04€    21.161,00€     

Begroting 2017
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7.1. Toelichting Begroting 

Bij het opstellen van de begroting over 2017 wordt uitgegaan van continuering van de ontvangsten en uitgaven 

als in 2016.  

Wel is daarbij rekening gehouden met het voornemen om het asiel Thea's Furry Friends Sanctuary medio 2017 

te sluiten. Ook zal in 2017, nog meer als in voorgaande jaren, ingezet worden op het steriliseren en castreren 

van de zwerfdieren, zowel via de lokale organisaties en dierenartsen als via RAR.  

8. Behaalde resultaten  

De Stichting heeft als doelstelling: "Het bevorderen van de leefomstandigheden van de zwerfdieren in 

Roemenië".  

Volgens het Beleidsplan 2014 – 2018 (http://www.happy-dogs-of-romania.nl/beleidsplan/) wil de Stichting deze 

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.  

Ook zijn volgens het Beleidsplan de werkzaamheden van de Stichting als volgt: 

- Het financieel ondersteunen van de huidige projecten in Moreni en Bacau. Met de financiële bijdrage 

wordt voer gekocht, de nodige medische zorg verleend en de privé-asiels onderhouden.  

- Het actief bemiddelen van honden en katten ter adoptie in Nederland en daarbuiten, eventueel via een 

financiële bijdrage in de transportkosten. Door deze steun blijven de lokale organisaties in staat om 

nieuwe zwerfdieren op te nemen. 

- Het financieel ondersteunen van lokale programma's voor sterilisatie en castratie van de zwerfdieren en 

voorlichting hierover.  

- De samenwerking zoeken met andere organisaties in Nederland en het buitenland, die zich eenzelfde 

doel voor ogen heeft staan: het bevorderen van de leefomstandigheden van de zwerfhonden in 

Roemenië. 

Verder zijn volgens het Beleidsplan de activiteiten van de Stichting gericht op het (financieel) ondersteunen van 

projecten in met name Moreni en Bacau te Roemenië en op het werven van fondsen, middelen en goederen 

voor die ondersteuning, waaronder: 

- het werven van donateurs en sponsors; 

- het promoten van het virtueel adopteren van een hond; 

- het ontwikkelen en opzetten van eenmalige en/ of periodieke acties, zoals een hondenhok-actie en de 

winterhulp-actie; 

- het via de website verkopen van hond- en katgerelateerde artikelen; 

- het houden van een veiling en/ of loterij. 

Lezende het jaarverslag zijn wij van mening, dat in 2016 de Stichting gehandeld heeft naar haar doelstelling en 

grotendeels de genoemde werkzaamheden en activiteiten heeft verricht om de doelstelling te verwezenlijken 

en de omstandigheden van de zwerfdieren in Roemenië heeft bevorderd.    

 

  

http://www.happy-dogs-of-romania.nl/beleidsplan/
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9. Ondertekening 

 

  

 

 


