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Voorwoord 

Voor u ligt het Jaarverslag 2021 van de Stichting Happy Dogs of Romania. Het kalenderjaar 2021 is het zevende 

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

Het jaar 2021 stond, net als 2020, voornamelijk in het teken van het Coronavirus. Desondanks konden wij 

dankzij de vele sponsoren en donateurs lokale organisaties en privé-personen in Moreni, Bacău en Brașov, 

financieel, ondersteunen, zodat zij voedsel, medische kosten en onderdak aan de zwerfdieren konden bieden. In 

2021 werden via de Stichting 51 honden en 65 katten in Nederland geplaatst, afkomstig uit de asielen van 

Moreni, Bacău en Brașov. 

Verder werden diverse plaatselijke sterilisatieprojecten in Roemenië financieel ondersteund. Immers, het 

castreren en steriliseren van zwerfdieren in de steden en dorpen in heel Roemenië is uiteindelijk dé oplossing 

om het aantal zwerfdieren te verminderen.  

Graag geven wij met het jaarverslag inzicht in het financieel jaar 2021 en de activiteiten, die in 2021 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 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.  
 
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 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), RSIN: 
854030517. Dit betekent dat giften aan de Stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Met een 
schenkingsovereenkomst zijn de giften zelfs 100% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 
 
1.4. Organisatiestructuur 

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

De Stichting ondersteunt in Moreni het privé-asiel "Happy Dogs Moreni", dat verspreid is over twee locaties in 
Moreni: de “tuinen” en het grote asiel. In Bacău ondersteunt de Stichting het privé-asiel Fundatia ''Ia-ti acasa un 
prieten'', in Brașov het privé-asiel “ODD Animals Rescue” en Timea Gyurka als privé-persoon.  
 
De ondersteuning bestaat voornamelijk uit financiële bijdragen, waarvoor ter plaatse voer gekocht wordt, de 
nodige medische zorg verleend wordt en de privé-asielen onderhouden worden. Met enige regelmaat wordt 
ook geschonken voer en medicijnen naar Roemenië gestuurd, meegenomen tijdens een werkbezoek of 
meegegeven aan de transporten, wanneer zij in Nederland zijn om honden en/of katten te brengen.   
 



Jaarverslag 2021 
Stichting Happy Dogs of Romania  

 -4- 
 

  

De Stichting ondersteunt ook financieel lokale programma's voor sterilisatie en castratie van de zwerfdieren 
onder het motto: “Spaying is the answer…” 
 
Daarnaast helpt de Stichting actief bij het bemiddelen van honden en katten voor herplaatsing in Nederland en 
daarbuiten. Door deze steun blijven de lokale organisaties in staat om nieuwe zwerfdieren op te nemen. 
 
Wegens het Coronavirus was het in 2021 opnieuw niet mogelijk om op bezoek te gaan naar onze projecten in 
Roemenië.   
 

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 en daarna nog eens verlengd.   

Het asiel is omheind en bevat ook een 

quarantaine- en een opslagruimte. Achter 

het asiel bevindt sinds 2015 een omheind 

speelveld voor de honden, inclusief speelgoed en zwembadjes voor in de zomer.  

Happy Dogs Garden en Happy Paws dog sanctuary worden ‘de tuinen’ genoemd. Het zijn veilige plaatsen waar 

de zwerfhonden in Moreni opgevangen en verzorgd worden. Deze plaatsen zijn naar Nederlandse begrippen te 

beschouwen als een volkstuintje. Vele inwoners houden daar dieren, zoals varkens, kippen en eenden en 

verbouwen er groente en fruit. Ook hebben velen er honden ondergebracht, vaak bedoeld als waakhond. 

Wegens de coronacrisis zijn het asiel en de tuinen in Moreni in 2021 niet bezocht. Uiteraard is wel gewoon de 

financiële én mentale steun onverminderd doorgegaan. Ook zijn diverse honden uit het asiel geplaatst in 

Nederland en België, waaronder Aiko en Balder, die jaren in het asiel zaten. 
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Naast de honden, die een huisje vinden, zijn er elk jaar ook in Moreni honden en katten die dat geluk niet 

hebben en in het asiel komen te overlijden.  

De legende vertelt ons dat wanneer onze vierpotige vrienden (en elk ander dier waar we van gehouden hebben) 

met een zucht afscheid van ons nemen, over de regenboogbrug lopen. Aan de andere kant van deze brug 

bevinden zich weiden en heuvels, een prachtig landschap waar ze in kunnen rennen, spelen en van hun vrijheid 

kunnen genieten. 

 

Gezegd wordt dat er, aan de andere kant van de regenboogbrug, voldoende ruimte, voedsel, water en 

zonneschijn is zodat alle dieren zich goed kunnen voelen. Bovendien vertelt deze legende ons, dat alle dieren 

die ziek, verminkt of zwaargewond waren toen ze overleden, daar hun volledige gezondheid weer terug hebben 

en blaken van gelukzaligheid. 

Daarom een speciaal plekje voor de honden en katten, die om welke reden dan ook over de regenboogbrug zijn 

gegaan. Opdat zij niet vergeten worden...  

https://www.happy-dogs-of-romania.nl/rainbow/   

2.2. Bacău  

De Roemeense stichting 
(Fundatia ''Ia-ti acasa un 
prieten'') in Bacău heeft 
ongeveer 400 honden en 100 
puppy’s in haar privé asiel, 
allemaal beschikbaar voor 
adoptie. Het asiel heeft 
diverse, afgescheiden, 
speelvelden, zodat de honden 
apart van elkaar even lekker 
kunnen ravotten met hun 
vriendjes en hun poten kunnen 
strekken.  
 
Wij helpen deze stichting met 
financiële middelen, zodat 
voer, medicijnen en andere 
zorg geboden kan worden.   

https://www.happy-dogs-of-romania.nl/rainbow/
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Sinds 2017 wordt het asiel geholpen door de Engelse organisatie Sadie's Stray Dog Rescue (SSDR). Mede dankzij 
de steun van SSDR is het asiel verbeterd. Zo zijn daken van de kennels vervangen, diverse nieuwe honden-
hokken geplaatst, een quarantaine ruimte gecreëerd en kan de dierenarts in een schone en warme ruimte 
honden en katten steriliseren en castreren. 
 
In 2021 hebben wij, wegens de coronacrisis, geen bezoek gebracht aan het asiel in Bacău. Maar net als aan het 
asiel in Moreni is onze steun, zowel financieel als mentaal, ook in 2021 voortgezet.  
 
In 2021 zijn diverse honden en katten uit het asiel verhuisd naar een prachtig en liefdevol plekje in Nederland en 
België. Zoals een aantal van de onderstaande honden en katten.  

 

Naast de honden, die 

een huisje vinden, zijn 

er elk jaar ook in Bacău 

honden die dat geluk 

niet hebben en in het 

asiel komen te 

overlijden.  

Daarom een speciaal 

plekje voor de honden 

en katten, die om 

welke reden dan ook 

over de 

regenboogbrug zijn 

gegaan. Opdat zij niet 

vergeten worden...  

https://www.happy-

dogs-of-

romania.nl/rainbow/   

https://www.happy-dogs-of-romania.nl/rainbow/
https://www.happy-dogs-of-romania.nl/rainbow/
https://www.happy-dogs-of-romania.nl/rainbow/
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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.  

Medio 2018 is de naam gewijzigd in ODD Animals 

Rescue en is speciaal bedoeld voor de meest vergeten 

en "zielige" honden. 

Ook Timea, woonachtig in Brașov, wordt ondersteund 

met financiële middelen en geholpen bij het 

herplaatsen van kitten, katers en poezen.  

Timea zet zich al geruime tijd als privépersoon, én 

naast haar gezin en gewone baan, in voor de 

zwerfdieren in haar stad. Sinds december 2017 

ondersteunen wij haar.  

In 2021 hebben diverse kitten, katers en poezen uit Brașov hun weg gevonden naar Nederland. Meer ‘Happy 

adopted’ katten staan op https://www.happy-dogs-of-romania.nl/happy-dogs/a2021/  

 

https://www.happy-dogs-of-romania.nl/happy-dogs/a2021/
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Naast de katten, die een huisje vinden, zijn er elk jaar ook in Brașov honden en katten die dat geluk niet hebben 

en in het asiel komen te overlijden.  

 

Daarom een speciaal plekje voor de honden en katten, die om welke reden dan ook over de regenboogbrug zijn 

gegaan. Opdat zij niet vergeten worden...  

https://www.happy-dogs-of-romania.nl/rainbow/   

2.4. ‘Spaying is the answer’ 

Roemenië kent een groot 
zwerfhondenprobleem, naar 
schatting leven er zo'n 3 
miljoen honden op straat. Dat 
is historisch gegroeid in de tijd 
van Ceaușescu, toen veel 
inwoners van het platteland 
naar de grote steden 
verdreven werden en hun 
honden achter moesten laten.  
 
Uiteindelijk zal castratie en 
sterilisatie van de 
zwerfhonden dé oplossing zijn 
van het 
zwerfhondenprobleem in 
Roemenië.  
 
Als Stichting helpen wij mee 
met het steriliseren en 
castreren van honden en 
katten om ongewenste 
puppy's en kittens te 
voorkomen.  
 
In 2021 werden, met financiële steun van de Stichting, diverse sterilisaties en castraties bij honden en katten 
verricht in onder meer Moreni, Bacău, Sascut en Brașov.  
 

https://www.happy-dogs-of-romania.nl/rainbow/


Jaarverslag 2021 
Stichting Happy Dogs of Romania  

 -9- 
 

  

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, waarbij de nadruk ligt op het 
steriliseren en castreren.  

 
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 bestaan voornamelijk uit bankkosten en 
kosten voor de website en domeinnaam. Dit betekent, dat in ieder geval 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. 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 2021 

 

 

5.1. Toelichting Baten  

In het kalenderjaar 2021 is totaal € 51.445,76 aan bijdragen voor adopties, donaties en giften ontvangen, een 

stijging van meer dan 27% ten opzichte van 2020. Een bedrag én percentage waar we trots op zijn, ook gelet op 

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

In het kalenderjaar 2021 waren de uitgaven in totaal € 50.229,97, waarvan een bedrag van € 49.707,50 

daadwerkelijk besteed is aan de diverse projecten.  

De eigen kosten van de Stichting bedroegen in 2021 € 522,47. 

Dit is slechts 1,04% van de uitgaven en is hiermee 

ruimschoots binnen de gestelde doelstelling van maximaal 

5% gebleven.   

Het positieve resultaat over 2021 bedraagt € 1.215,79 en 

wordt toegevoegd aan de reserve.  

 

 

Baten

Rekening 2020 Begroting 2021 Rekening 2021

Adoptie 17.330,00€            10.000,00€            25.475,00€            

Ontvangen donaties en giften 4.019,36€              6.250,00€              4.107,93€              

Evenementen 1.003,00€              1.000,00€              530,00€                  

Sterilisaties 4.531,00€              3.000,00€              5.928,93€              

Rente -€                        -€                        -€                        

Virtuele adopties 12.033,37€            13.300,00€            13.382,50€            

Website 1.717,75€              3.450,00€              2.021,40€              

Totaal 40.634,48€            37.000,00€            51.445,76€            

Lasten

Rekening 2020 Begroting 2021 Rekening 2021

Adoptie 17.027,37€            9.800,00€              22.035,87€            

Bankkosten 320,66€                  320,00€                  369,07€                  

Bureaukosten 438,85€                  280,00€                  153,40€                  

Sterilisaties 5.015,00€              7.300,00€              6.170,00€              

Overige kosten 2.520,22€              2.000,00€              4.767,05€              

Virtuele adopties 11.973,37€            13.300,00€            13.145,00€            

Uitgegeven aan projecten 4.097,00€              4.000,00€              3.589,58€              

Subtotaal 41.392,47€            37.000,00€            50.229,97€            

Resultaat -757,99€                -€                        1.215,79€              

Totaal 40.634,48€            37.000,00€            51.445,76€            
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5.1.1. Adoptie 

 

De ontvangen bijdrage voor adopties (€ 25.475,--) heeft betrekking op de 51 honden en 65 katten, die via de 

Stichting in Nederland en België zijn geplaatst. De kosten van deze plaatsingen (voor o.a. het asiel en het 

transport) bedroegen € 22.035,87.  

Ultimo 2021 zaten nog 4 honden en 2 katten in de ‘opvang’. De asiel- en transportkosten zijn wel betaald, maar 

de adoptiebijdrage moet nog ontvangen worden. 

5.1.2. Donaties en giften 

 

In 2021 is een bedrag van € 4.107,93 aan donaties en giften ontvangen. Het overgrote deel (€ 2.648,35) is 

ontvangen zonder een specifiek doel. Deze gelden zijn gebruikt voor diverse bestemmingen als voer, medische 

zorg en sterilisaties/ castraties en hulp waar nodig.  

De donaties en giften met een doelbestemming zijn voornamelijk ontvangen om bij te dragen in de medische 

kosten van zieke dieren en om de omstandigheden voor de dieren in het asiel te verbeteren.  

5.1.3. Evenementen 

  

In 2021 heeft geen bingo of loterij ten behoeve van de zwerfdieren in Roemenië plaatsgevonden. Wel is een 

bijdrage ontvangen voor de “eindejaarsbingo”, die in januari 2022 gehouden is als “nieuwjaarsbingo”.  

In maart 2021 vond een online “Let’s Paw-ty” plaats, georganiseerd door Larisa uit Roemenië in het kader van 

haar studieproject aan de Hogeschool in Nederland.   

Rekening 2020 Begroting 2021 Rekening 2021

Adoptie 17.330,00€            15.000,00€            25.475,00€            

Bijdrage 17.330,00€            15.000,00€            25.475,00€            

Rekening 2020 Begroting 2021 Rekening 2021

Ontvangen donaties en giften 4.019,36€              5.750,00€              4.107,93€              

Fundatia 'Ia-ti Acasa un Prieten' 1.060,00€              1.000,00€              555,00€                  

Happy Dogs Moreni 35,00€                    1.000,00€              550,00€                  

Mrs. Bunu 16,00€                    -€                        -€                        

ODD Animals Rescue 10,00€                    500,00€                  354,58€                  

Onbestemde donaties 2.878,36€              3.000,00€              2.648,35€              

Timea 20,00€                    250,00€                  -€                        

Rekening 2020 Begroting 2021 Rekening 2021

Evenementen 1.003,00€              1.000,00€              530,00€                  

Bingo 1.003,00€              500,00€                  500,00€                  

Loterij -€                        500,00€                  -€                        

Overig -€                        -€                        30,00€                    
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5.1.4. Sterilisaties 

 

Steriliseren is het antwoord! En dé oplossing om het 

aantal zwerfdieren te verminderen. In 2021 is een 

bedrag van € 5.928,93 aan bijdragen ontvangen voor 

het steriliseren van de zwerfdieren in diverse plaatsen 

in Roemenië.  In 2020 werd nog een bedrag van 

€ 4.531,-- ontvangen.   

Hoewel steriliseren en castreren dé oplossing is om het 

aantal zwerfdieren te verminderen en ook door 

iedereen onderschreven wordt, blijft het moeilijk om 

donaties hiervoor te ontvangen.  

Ook in 2022 valt op dit gebied nog veel te “winnen”, 

letterlijk en figuurlijk. 

 

Rekening 2020 Begroting 2021 Rekening 2021

Sterilisaties 4.531,00€              6.900,00€              5.928,93€              

 Spaying is the answer - Bacau 2.846,00€              3.000,00€              2.497,43€              

 Spaying is the answer - Brasov 185,00€                  200,00€                  -€                        

 Spaying is the answer - Moreni 60,00€                    200,00€                  200,00€                  

Spaying is the answer - Romania -€                        -€                        120,00€                  

 Spaying is the answer - Sascut 1.160,00€              2.500,00€              2.356,50€              

 Spaying is the answer - Tarlungeni 280,00€                  1.000,00€              755,00€                  
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5.1.5. Rente 

 

Triodos Bank vergoedt per 1 januari 2018 geen rente meer over het positieve (spaar)saldo.   

5.1.6. Virtuele adoptie 

 

In 2014 is een begin gemaakt aan het programma “virtuele adopties”. Personen kunnen een hond of kat, die nog 

in het asiel zit sponsoren en ontvangen hiervoor een certificaat. 

Inmiddels blijkt het programma een succes en zorgt het voor een structurele ontvangst van inkomsten, die 

volledig ten goede komt aan de zwerfdieren 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. 

Rekening 2020 Begroting 2021 Rekening 2021

Rente -€                        -€                        -€                        

Triodos  Rendement Rekening -€                        -€                        -€                        

Rekening 2020 Begroting 2021 Rekening 2021

Virtuele adopties 12.033,37€            12.250,00€            13.382,50€            

Fundatia 'Ia-ti Acasa un Prieten' 4.962,09€              5.000,00€              5.687,50€              

Happy Dogs Moreni 5.816,28€              6.000,00€              6.415,00€              

ODD Animals Rescue 1.140,00€              1.000,00€              1.140,00€              

Overig 60,00€                    -€                        20,00€                    

Timea 55,00€                    250,00€                  120,00€                  
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5.1.7. Website  

 

In 2014 is gestart met de deelname aan het partnerprogramma van Bol.com. In 

2021 is een herstart gemaakt met de deelname aan Zooplus. Via de websites van 

deze bedrijven kan men een bestelling plaatsen en ontvangt de Stichting voor 

elke bestelling een commissie. Deze deelname heeft in 2021 € 430,13 

opgeleverd.  

In 2018 is Facebook gestart met zogenaamde inzamelingsacties voor goede 

doelen. Ook Stichting Happy Dogs of Romania is door Facebook aangemerkt als 

goed doel en kunnen personen een inzamelingsactie starten. Dit heeft in 2021 

een prachtig bedrag opgeleverd van € 1.471,27. 

 

5.2. Toelichting Lasten   

In het kalenderjaar 2021 waren de uitgaven in totaal € 50.229,97, waarvan een bedrag van € 49.707,50 

daadwerkelijk besteed is aan de diverse projecten.  

De eigen kosten van de Stichting bedroegen in 2021 € 522,47. Dit is slechts 1,04% van de uitgaven en is hiermee 

ruimschoots binnen de gestelde doelstelling van maximaal 5% gebleven. 

5.2.1. Adoptie 

 

In 2021 waren 51 honden en 65 katten, via de Stichting, in Nederland en België geplaatst. De kosten van deze 

plaatsingen bedroegen € 22.035,87 en bestonden uit de asiel- en transportkosten, de kosten voor het 

registreren van de chip en een veiligheidstuigje.  

De kosten voor een veiligheidstuigje zijn in 2021 lager dan in 2020. In 2020 zijn meerdere veiligheidstuigjes 

tegelijk besteld, die ook in 2021 gebruikt zijn.  

Rekening 2020 Begroting 2021 Rekening 2021

Website 1.717,75€              1.850,00€              2.021,40€              

Sponsors 50,00€                    150,00€                  120,00€                  

Partnerprogramma's 427,05€                  450,00€                  430,13€                  

Facebook Inzamelingsacties 1.240,70€              1.250,00€              1.471,27€              

Rekening 2020 Begroting 2021 Rekening 2021

Adoptie 17.027,37€            14.500,00€            22.035,87€            

Adoptie fee 7.422,00€              6.000,00€              10.410,00€            

Overig 20,00€                    -€                        -€                        

Registratie 423,60€                  500,00€                  343,00€                  

Transportkosten 7.730,00€              6.500,00€              10.735,00€            

Veiligheidstuigje 1.431,77€              1.500,00€              547,87€                  
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(River met veiligheidstuigje) 

De adoptiebijdragen bedroegen in 2021 € 25.475,--. Het positieve resultaat van de adoptiebijdragen is gebruikt 

voor diverse doelen als voer, medische zorg en sterilisaties/castraties. Daarbij wordt opgemerkt, dat ultimo 

2021 nog 4 honden en 2 kat in de ‘opvang’ zitten. De asiel- en transportkosten zijn wel betaald, maar de 

adoptiebijdrage moet nog ontvangen worden.  

5.2.2. Bankkosten & Bureaukosten 

 

De bankkosten zijn de verplichte bijdragen ten behoeve van de (bank)rekeningen van de Stichting. In enkele 

gevallen worden in de opvang verblijvende honden en katten gepromoot via Marktplaats. Sinds 2019 moet 

hiervoor een kleine vergoeding per plaatsing betaald worden.  

De website-diensten voor www.happy-dogs-of-romania.nl zijn in 2020 voor 5 jaar verlengd voor een bedrag van 

€ 356,85. In 2021 is de domeinnaam eveneens voor 5 jaar verlengd voor een bedrag van € 67,--. Andere kosten 

in 2021 bestonden uit de verplichte bijdrage van € 19,-- aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 

en het lidmaatschap bij www.verhuisdieren.nl ad € 60,--.   

Rekening 2020 Begroting 2021 Rekening 2021

Bankkosten 320,66€                  370,00€                  369,07€                  

Kosten Paypal 3,50€                      50,00€                    13,52€                    

Kosten Triodos Bank 297,16€                  300,00€                  335,55€                  

Pasbijdrage Triodos 20,00€                    20,00€                    20,00€                    

Bureaukosten 438,85€                  480,00€                  153,40€                  

Marktplaats 3,00€                      -€                        7,40€                      

Overig -€                        100,00€                  -€                        

Registratie UBN 19,00€                    20,00€                    19,00€                    

Stichting Verhuisdieren.nl 60,00€                    60,00€                    60,00€                    

Website 356,85€                  300,00€                  67,00€                    

http://www.happy-dogs-of-romania.nl/
http://www.verhuisdieren.nl/
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5.2.3. Sterilisaties

 

Castratie en sterilisatie van de zwerfhonden is dé oplossing 

van het zwerfdierenprobleem in Roemenië. Immers, één 

zwerfdier kan in 6 jaar tijd zorgen voor ruim 67.000 

nakomelingen.  

Dit wordt onderschreven door het in 1990 verschenen rapport 

"Guidelines for Dog Population Management" van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de WSPA (World 

Society for the Protection of Animals). Volgens dit 

wetenschappelijk rapport wordt het onvruchtbaar maken van 

zwerfdieren als enige echte effectieve oplossing van het probleem genoemd. 

In 2021 is voor € 6.170,-- uitgegeven aan sterilisaties (ontvangen was een bedrag van € 5.928,93). 

Spaying is the answer - Bacău 

Sinds april 2019 wordt € 250,-- bijgedragen om per maand 10 zwerfdieren of dieren van armlastige eigenaars te 

steriliseren. In 2021 zijn daarmee 119 katten en 1 hond gesteriliseerd of gecastreerd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekening 2020 Begroting 2021 Rekening 2021

Sterilisaties 5.015,00€              6.900,00€              6.170,00€              

Spaying is the answer - Bacau 3.000,00€              3.000,00€              3.000,00€              

Spaying is the answer - Brasov 185,00€                  200,00€                  50,00€                    

Spaying is the answer - Moreni 200,00€                  200,00€                  -€                        

Spaying is the answer - Romania -€                        -€                        365,00€                  

 Spaying is the answer - Sascut 1.350,00€              2.500,00€              2.255,00€              

Spaying is the answer - Tarlungeni 280,00€                  1.000,00€              500,00€                  
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Spaying is the answer - Brașov 

In Brașov is in 2021 € 50,-- bijgedragen aan de 

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.  

In 2021 heeft een grote Zwitserse organisatie 1.000 

sterilisaties en castraties “besteld” bij dr. Malina Ghete. 

Onze maandelijkse donatie voor dit project is daarom 

voorlopig ‘on hold’ gezet.   

Spaying is the answer – Sascut 

In Sascut helpt de dierenarts, Andreea Teirău, met het 

verminderen van het aantal ongewenste kitten.  

In 2021 werd met een bedrag van € 2.255,-- bijgedragen 

aan de sterilisaties en castraties. Maandelijks worden 

hier 10 katten geholpen.    

Spaying is the answer – Tarlungeni 

In Tarlungeni is in 2021 € 500,-- bijgedragen aan de 

sterilisaties/ castraties.   

Spaying is the answer – Romania 

Naast de hiervoor genoemde plaatsen werden ook op 

diverse andere plaatsen in Roemenië bijgedragen aan de 

lokale sterilisatie- en castratieprojecten.  

In 2021 is in totaal € 365,-- hier aan besteed.  

  

5.2.4. Medische kosten 

 

In 2021 werd € 4.177,55 besteed aan medische kosten van honden en katten.  

De medische kosten in Nederland hebben betrekking op de recent in Nederland geplaatste honden en katten, 

die wegens een medische aandoening door een dierenarts zijn behandeld. In de meeste gevallen was een 

bezoek aan de dierenarts gewenst, omdat de lange reis naar Nederland en de veranderde omstandigheden van 

invloed was op het welzijn van de hond of de kat. Ook is een castratie op kosten van de Stichting in Nederland 

uitgevoerd.  

Rekening 2020 Begroting 2021 Rekening 2021

Medische kosten 2.189,27€              2.500,00€              4.177,55€              

Nederland -€                        -€                        3.632,55€              

Roemenië -€                        -€                        545,00€                  
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Het merendeel van de kosten in 2021 had betrekking op Jack en Henry.  

Jack, geboren op 16 augustus 2020, werd half oktober 2020 

samen met vier broertjes en zusjes en zijn moeder Molly 

Dolly in veiligheid gesteld. Zij verbleven, in slechte 

omstandigheden, op een locatie zonder voer en water; de 

moeder zat aan de ketting. 

Helaas bleken de broertjes een ernstige en erfelijke 

aandoening te hebben: Craniomandibulaire osteopathie, 

oftewel een leeuwenkaak. Dit is een aandoening waarbij 

overdreven, abnormale botgroei van de schedel en 

onderkaak leidt tot het breder en dikker worden van de 

onderkaak. Hierdoor sluiten de kaken niet goed en wordt 

voedselopname bemoeilijkt, met vermagering, uitdroging 

en lusteloosheid tot gevolg. In zeldzame gevallen tast de 

aandoening ook de andere lange botten in het lichaam aan.   

Jack was voor de aandoening onder behandeling, waarbij 

ook de Stichting heeft bijgedragen in de medische kosten. 

Dankzij de antibiotica en prednison leek het de goede kant 

op te gaan. In juli 2021 was hij nog vrolijk en blij met vakantie geweest. 

Precies op zijn verjaardag, 16 augustus, kreeg Jack een bloeding in zijn mond door een ontsteking. Helaas kon 

Jack bij de dierenarts ondanks alle pogingen niet meer geholpen worden.  

Henry is een klein/gemiddeld grote reu van bijna 8 jaar oud en afkomstig uit Roemenië. Hij kwam half augustus 

2020 in het asiel, nadat hij zijn hele leven in kennel bij een privé persoon verbleef. Begin november 2020 is zijn 

achterpootje geamputeerd: er zat een oude breuk, die niet meer te opereren was. 

In juli 2021 is Henry bij de 

dierenarts onderzocht en 

zijn röntgenfoto's gemaakt 

van zijn rug en bekken. Het 

leek er namelijk op, dat 

Henry wegens zenuwpijn of 

wegens een andere 

oorzaak, pijn heeft en 

hierdoor enigszins moeilijk 

te volgen en te begrijpen is.  

Op de röntgenfoto’s waren 

geen afwijkingen te zien. 

Waarschijnlijk heeft Henry 

fantoompijn; hij krijgt 

daarom nu pijnstillers, die 

hem helpen in zijn gedrag 

en in zijn wandelingen 

buiten. 
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5.2.5. Overige kosten 

 

De overige kosten in 2021 hadden betrekking op bijdragen 

ten behoeve van de honden en katten in de opvang, die 

niet medisch gerelateerd waren. Daarbij betrof het 

voornamelijk speciaal voer.  

In 2021 werden ook de crematiekosten voldaan van Pettie, 

die bij haar opvanggezin zat en overleden was aan het FIP-

virus.  

De afkorting FIP, oftewel Feline infectieuze 

peritonitis, staat voor het ziektebeeld dat wordt 

veroorzaakt door een virusinfectie bij de kat. In 

eenvoudigere bewoordingen betekent peritonitis 

een  buikvliesontsteking. Hoewel er wel 

experimentele behandelingen zijn tegen FIP is de 

prognose op dit moment zeer slecht: een kat met 

FIP zal eraan overlijden. 

 

5.2.6. Virtuele adopties 

 

De in 2021 ontvangen bedragen voor de virtuele adopties waren uiteraard ook in 2021, maandelijks, aan de 

asielen en privé-personen overgemaakt.  

Bij het asiel van zowel Fundatia ‘la-ti Acasa un Prieten’ als Happy Dogs Moreni werd in 2021 meer ontvangen 

aan virtuele adopties, dan werd uitgegeven. Een aantal deelnemers had namelijk in 2021 betaald voor meerdere 

maanden met een overlap naar 2022.   

  

Rekening 2020 Begroting 2021 Rekening 2021

Overige kosten 330,95€                  500,00€                  589,50€                  

Opvangkosten Nederland 330,95€                  500,00€                  589,50€                  

Overig -€                        -€                        -€                        

Rekening 2020 Begroting 2021 Rekening 2021

Virtuele adopties 11.973,37€            12.250,00€            13.145,00€            

Fundatia 'Ia-ti Acasa un Prieten' 4.962,09€              5.000,00€              5.600,00€              

Happy Dogs Moreni 5.816,28€              6.000,00€              6.265,00€              

 ODD Animals Rescue 1.140,00€              1.000,00€              1.140,00€              

 Overig -€                        -€                        20,00€                    

 Timea 55,00€                    250,00€                  120,00€                  
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5.2.7. Uitgegeven aan projecten 

 

5.2.7.1. Fundatia 'Ia-ti Acasa un Prieten' 

In 2021 was een bedrag van € 1.345,00 uitgegeven aan Fundatia 'Ia-ti Acasa un Prieten'. Van dit bedrag is onder 

meer speciaal voer en stro betaald, medische kosten van diverse honden en katten, zoals vaccinaties, vergoed 

en opvangkosten bij een privépersoon bekostigd.  

Verder werd de medische behandeling van Sissi door de Stichting betaald. Sisi werd begin oktober 2021 

gevonden, nadat zij was aangevallen door meerdere honden. Zij was gewond aan haar nek en had drie grote 

gaten in haar hals, maar haar luchtpijp was gelukkig niet geraakt. Bij de dierenarts is zij geopereerd en 

behandeld voor haar wonden. 

Ook Norocel werd geholpen met zijn medische behandeling aan zijn 

oogje. Toen hij in mei 2021 als kitten op straat werd gevonden, werd 

meteen duidelijk, dat hij problemen met zijn zicht had: in één oogje is 

hij blind, met het andere oogje kan hij nauwelijks iets zien.  

Het maakt Norocel overigens niks uit. Hij speelt, struikelt, loopt overal 

tegen aan, gebruikt de kattenbak en is een prima eter.   

  

 

 

Rekening 2020 Begroting 2021 Rekening 2021

Uitgegeven aan projecten 4.097,00€              5.750,00€              3.589,58€              

Fundatia 'Ia-ti Acasa un Prieten' 1.445,00€              2.000,00€              1.345,00€              

Happy Dogs Moreni 1.748,00€              2.000,00€              970,00€                  

 ODD Animals Rescue 355,00€                  1.000,00€              529,58€                  

 Timea 549,00€                  750,00€                  745,00€                  
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5.2.7.2. Happy Dogs Moreni 

In 2021 was een bedrag van € 970,-- aan Happy Dogs Moreni besteed.  

Dit bedrag werd grotendeels besteed aan medische kosten voor de honden en katten in het asiel.  

Zoals voor Milo, een oudere reu, die van de een op de andere dag verlammingsverschijnselen vertoonde en niet 

meer op zijn pootjes kon blijven staan. Hij werd daarvoor onderzocht in de kliniek, maar er werd geen mogelijke 

oorzaak gevonden. En inmiddels loopt Milo ook weer rond als voorheen.  

5.2.7.3. ODD Animals Rescue 

In 2021 was een bedrag van € 592,58 aan ODD Animals Rescue overgemaakt. Het grootste deel van dit bedrag 

werd van een sponsor ontvangen en overgemaakt aan het asiel, zodat de vrijwilligers in het asiel een laptop 

konden kopen.  Voor het overige hadden de bijdragen in 2021 betrekking op medische kosten van de honden en 

katten in het asiel.   

5.2.7.4. Timea 

In 2021 was een bedrag van € 745,-- aan Timea overgemaakt. Hiermee is onder meer bijgedragen in de 

opvangkosten van de vele katten in het ‘kattenappartement’, waaronder kattenbakgrid, voer voor kittens, etc.   

Helaas heeft 

Timea diverse 

kittens met de 

diagnose FIP, 

zoals Leo. In 

2021 is daarom 

ook een 

bedrag 

overgemaakt, 

zodat Timea de 

kittens 

medisch kan 

behandelen.  
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6. Balans 

 

6.1. Toelichting Balans 

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

specifiek doel. Over 2021 bedroeg het positieve resultaat van de Stichting € 1.215,79.  Per 31 december 2021 

had de Stichting geen kortlopende schulden en geen nog te ontvangen bedragen. 

7. Begroting 

 

Baten

Begroting 2021 Rekening 2021 Begroting 2022

Adoptie 15.000,00€            25.475,00€            20.000,00€            

Ontvangen donaties en giften 5.750,00€              4.107,93€              3.950,00€              

Evenementen 1.000,00€              530,00€                  1.000,00€              

Sterilisaties 6.900,00€              5.928,93€              6.500,00€              

Rente -€                        -€                        -€                        

Virtuele adopties 12.250,00€            13.382,50€            13.550,00€            

Website 1.850,00€              2.021,40€              2.100,00€              

Totaal 42.750,00€            51.445,76€            47.100,00€            

Lasten

Begroting 2021 Rekening 2021 Begroting 2022

Adoptie 14.500,00€            22.035,87€            17.500,00€            

Bankkosten 370,00€                  369,07€                  400,00€                  

Bureaukosten 480,00€                  153,40€                  200,00€                  

Sterilisaties 6.900,00€              6.170,00€              6.750,00€              

Medische kosten 2.000,00€              4.177,55€              4.300,00€              

Overige kosten 500,00€                  589,50€                  550,00€                  

Virtuele adopties 12.250,00€            13.145,00€            13.550,00€            

Uitgegeven aan projecten 5.750,00€              3.589,58€              3.850,00€              

Subtotaal 42.750,00€            50.229,97€            47.100,00€            

Resultaat -€                        1.215,79€              -€                        

Totaal 42.750,00€             51.445,76€             47.100,00€            

Activa Passiva

31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021

Liquide middelen Vermogen

Kas 1.000,00€   1.580,00€   Eigen vermogen 7.274,59€   6.516,60€   

Paypal 389,04€      444,13€      Resultaat boekjaar 2020 - 2021 -757,99€     1.215,79€   

Triodos Zakelijke rekening 5.127,56€   5.708,26€   

Triodos Rendementrekening -€             -€             

Kortlopende schulden

Debiteuren -€             -€             Crediteuren -€             -€             

Totaal 6.516,60€   7.732,39€   Totaal 6.516,60€   7.732,39€   
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7.1. Toelichting Begroting 

Bij het opstellen van de begroting over 2022 wordt uitgegaan van continuering van de ontvangsten en uitgaven 

als in 2021.   

8. Behaalde resultaten  

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

Roemenië".  

Volgens het Beleidsplan 2018-2022 (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, Bacău en Brașov. 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. 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. 

Lezende het jaarverslag zijn wij van mening, dat in 2022 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.    

Wat betreft de samenwerking met andere organisaties in Nederland en 

het buitenland: de Stichting werkt in Nederland samen met Dutch Animal 

Care en Love all Strays.  

Ook wordt samengewerkt met Sadies Dog Rescue in Bacău én het 

Verenigd Koninkrijk en met Strays United E.V. in Duitsland.  

 

  

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

Aldus vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 12 februari 2022 te Uithoorn 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Happy Dogs of Romania is voor haar inkomsten geheel afhankelijk van donaties en giften. Mocht u ons financieel willen 

steunen, dan zouden de honden en katten en wij dit enorm waarderen. 

IBAN rekeningnummer: 

NL71 TRIO 0197 8927 28 

BIC/SWIFT code: TRIONL2U 

Happy Dogs of Romania is door de Belastingdienst erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Jaarlijks in 

januari ontvangt u een jaaropgave van de donaties ten behoeve van de belastingaangifte.  

Het RSIN bij de Belastingdienst is  854030517.  

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

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

