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Bestuursverslag 2011 – 2012 stichting DutchGalgoLobby
Op 4 april 2011 is Stichting DutchGalgoLobby opgericht. In de periode 4 april 2011 t.m. december
2012 heeft de stichting zich voornamelijk gericht op het verkrijgen van naamsbekendheid. Meteen na
de oprichting is daartoe de website voor de stichting ontwikkeld, www.dutchgalgolobby.org.
Daarnaast heeft de stichting een aantal fondsenwervingsactiviteiten ontplooid zoals deelname aan
lokale braderieën en is in 2012 een start gemaakt met de webshop voor Galgo-artikelen. Deze
artikelen worden in eigen beheer gemaakt en genereren een extra inkomstenbron voor de stichting.
De stichting heeft samenwerking gevonden met kunstenaars die hun kunstwerken in consignatie
danwel kosteloos ter beschikking stellen. De verkoop van deze kunstwerken heeft een bijdrage
geleverd aan de inkomsten van de stichting.
De stichting heeft een aantal bedrijven gevraagd de stichting financieel of materieel te
ondersteunen. In 2011/2012 is deze steun onder meer verkregen bij BP, Rabobank, Royal
Dirkzwager, Hurkmans assurantiën, Fotografie Bas van der Wel, EvDis Innovative Solutions en
Voetverzorging Het Loo.
De verworven fondsen zijn op verschillende manieren ingezet om de doelstellingen van de stichting
te verwezenlijken:


Versterken (opbouwen) van de kaspositie en reserves



Promotiemateriaal (visitekaartjes, flyers, banners en kaarten)



Deelname aan de Cuenca reddingsactie waarbij DutchGalgoLobby heeft deelgenomen aan
het transport van Spaanse Galgo’s naar Nederland.



Het realiseren van een billboard in Spanje waarmee de publieke opinie en de lokale politiek
worden beïnvloed.



Deelname aan de Galgodemonstratie in Straatsburg (juni 2012)

In de jaren 2011 en 2012 heeft de stichting grote inspanningen verricht om de Galgoproblematiek
onder de aandacht te brengen van de Nederlandse, Spaanse en Europese politiek.
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Hiertoe zijn alle Nederlandse partijen benaderd, is er een samenwerking tot stand gekomen met de
Partij voor de Dieren en zijn er regelmatig gesprekken gevoerd met politici. Door middel van
publicaties in Nederlandse lokale kranten aan de Spaanse kust is de Galgoproblematiek onder de
aandacht gebracht van de Nederlandstalige inwoners in Spanje.
De stichting heeft in 2011/2012 veel aandacht besteed aan het ‘niet van toepassing verklaren’ van
het Europese subsidiariteitsbeginsel op de Galgo problematiek in Spanje. Dit onderwerp is van groot
belang om de situatie van de Spaanse Galgo op Europees niveau gesteund te krijgen. De resultaten
zijn bemoedigend maar het onderwerp is nog niet uniform door de politiek geaccepteerd.
De Cuenca reddingsactie heeft geleid tot een televisie en radio-interview op de lokale zender Radio
Rijnmond waarmee de naamsbekendheid van de stichting en de bekendheid van de problematiek
rond de Spaanse Galgo verder werd vergroot.
In 2012 heeft de stichting een bestuurswijziging ondergaan. Dhr. P. Esseboom heeft zijn positie in
verband met andere bezigheden neergelegd. Gelukkig heeft de stichting Mevr. G. Dekker bereid
gevonden de bestuurstaken van Dhr. Esseboom (Secretaris/Penningmeester) over te nemen. In 2012
is voorts Mevr. I. Sinke toegetreden als algemeen, niet statutair, bestuurslid van de stichting.
Op het gebied van organisatie heeft de stichting in 2012 Dhr. B. Been bereid gevonden te
ondersteunen op organisatorisch, financieel en juridisch vlak.
Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op de jaren 2011/2012 hoewel moet worden aangetekend
dat het bereiken van effecten ten aanzien van de verbetering van de leefsituatie van de Galgo in
Spanje een moeizame weg is.
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Balans per 31 december 2012 stichting DutchGalgoLobby
(in 1 €)

Activa

Vaste activa
Materiële vaste activa

Vlottende activa
Voorraden
Overige vorderingen
Liquide middelen:

31 december
2012

311

31 december Passiva
2011
Eigen vermogen
311 Algemene reserve
Langlopende schulden
Lening bestuursleden

723
4.318
5.041

- Vlottende passiva
3.573 Overige schulden
3.573

5.352

3.884

31 december
2012

31 december
2011

5.352

3.384

-

500

-

-

5.352

3.884
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Staat van baten en lasten 2011 - 2012 stichting DutchGalgoLobby
(in 1 €)

Baten
Giften en donaties
In-kind donaties
Verkoop artikelen
Opbrengst beurzen
Overige opbrengsten
Totaal baten
Lasten
Vrijwilligersvergoedingen
Inkoopkosten artikelen
Kosten beurzen
Algemene kosten
Afschrijvingen
Totaal lasten
Ontvangen interest
Totaal beschikbaar voor doelstelling
Bestedingen
Saldo baten en lasten

2012

2011

1.708
7.655
1.617
1.396
28

2.538
5.399
1.014
1.739
10

12.404

10.700

7.655
492
200
1.143
71
9.561

5.399
45
463
616
31
6.554

7

-

2.850

4.146

882

1.300

1.968

2.846
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Grondslagen en bepaling van het resultaat stichting DutchGalgoLobby
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt conform de richtlijnen voor Fondsenwervende Instellingen (richtlijn
650) en is gebaseerd op de grondslag van historische kosten (lasten).
Balanswaardering
1. Tenzij bij de posten anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarde.
2. Materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van verkrijgingspijs verminderd met lineaire
afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de aanschaffingswaarde en de geschatte
economische levensduur.
3. Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor
oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling
4. Het saldo van de vrij besteedbaar reserve betreffen het cumulatief saldo van de vrij besteedbare
baten en lasten
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de stichtingsbaten en alle aan het verslagjaar toe
te rekenen stichtingslasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor al
vermelde waarderingsgrondslagen.
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
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Toelichting op de Balans per 31 december 2012 stichting DutchGalgoLobby
ACTIVA

Vaste activa
De specificatie van de materiële vaste activa is als volgt:

Materiële vaste activa

2012

2011

Boekwaarde 1 januari

311

-

Investeringen

71

342

Afschrijvingen

71

31

Boekwaarde 31 december

311

311

Cumulatieve aanschafwaarde

413

342

Cumulatieve afschrijvingen

102

31
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Voorraden
De specificatie van de voorraden is als volgt:

Voorraden
Voorraadwaarde 1 januari 2012
Inkopen 2012

2012
0
1.215

Inkoopwaarde verkochte artikelen

492

Voorraadwaarde 31 december 2012

723

Liquide middelen
De specificatie van de liquide middelen is als volgt:

Liquide middelen

31 december
2012

31 december
2011

Kas
Rekening courant Bank
Spaarrekening Bank

181
237
3.900

48
825
2.700

Totaal liquide middelen

4.318

3.573
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Algemene reserve
De specificatie van de algemene reserve is als volgt:

Algemene reserve

2012

2011

Stand 1 januari / 4 april 2011

3.383

537

Toegevoegd uit resultaat

1.968

2.846

Stand 31 december

5.351

3.383
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Toelichting op staat van baten en lasten 2011 - 2012 stichting
DutchGalgoLobby
De specificatie van de bestedingen is als volgt:

Bestedingen

2012

2011

Donatie Cordoba galgo's
Donatie DutchGalgoLobby RES
Donatie BP "dak boven hoofd RES"
Donatie B&B voor GFNL
Donatie ARCA NOAH operatie Marco
Donatie Mrs. M voor lokale opvang honden in Spanje
Billboard Spanje
Project-1 transport tbv Prozus
Raquel Perz colum

150
150
100
382
100

50
100
200
850
100

Totaal

882

1.300

In-kind donaties / vrijwilligersvergoedingen
Onder het kopje vrijwilligersvergoedingen is opgenomen de vrijwilligersvergoeding die de
vrijwilligers zouden mogen ontvangen voor de uren die zij werkzaam zijn geweest voor de stichting.
Alle vrijwilligers van de stichting hebben afgezien van een vergoeding, deze schenkingen in natura
zijn opgenomen onder In-kind donaties.
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De specificatie van de algemene kosten is als volgt:

Algemene kosten
Notariskosten
Reclame kosten
Overige bestuurskosten
Reiskosten
Kosten KvK
Hosting website
Kantoorartikelen
Relatiegeschenken
Verzendkosten
Bankkosten
Totaal

2012

2.011

212
389
131
181
24
73
19
99
15

405
27
97
50
13
14
10

1.143

616
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