Jaarverslag 2013
Stichting DutchGalgoLobby

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2
Bestuursverslag 2013 stichting DutchGalgoLobby .................................................................................. 3
Balans per 31 december 2013 stichting DutchGalgoLobby .................................................................... 5
Staat van baten en lasten 2013 stichting DutchGalgoLobby .................................................................. 6
Grondslagen en bepaling van het resultaat stichting DutchGalgoLobby ................................................ 7
Toelichting op de Balans per 31 december 2013 stichting DutchGalgoLobby........................................ 8
Toelichting op staat van baten en lasten 2013 stichting DutchGalgoLobby ......................................... 11

2

Bestuursverslag 2013 stichting DutchGalgoLobby
Het tweede volledig jaar van bestaan van DutchGalgoLobby was succesvol. Hoewel de stichting zich
bewust is van de ‘lange weg’ naar politieke oplossing van de Galgo problematiek is de voortgang van
een aantal onderwerpen voorspoediger dan wij hadden durven voorzien.
Financieel:
In 2013 heeft de stichting haar reserves, in voorbereiding voor grotere acties, verder versterkt. Met
name de opbrengst van de hondenjassen en hondenmutsen hebben bijgedragen aan de kasstroom.
Daarnaast heeft DutchGalgoLobby een donatie van € 1500 ontvangen van de Koninklijke
Hondenbescherming. Dit bedrag is besteed aan de plaatsing van een extra billboard in Spanje.
De reacties op de billboards in Spanje zijn zeer positief. Met name de jongeren (kinderen) in Spanje
blijken de billboards te herkennen en een positieve invloed op de publieke opinie is merkbaar.
Bestuur, beleidsmedewerkers en samenwerkingen
In 2013 hebben een aantal bestuurswisselingen plaatsgevonden. Secretaris/Penningmeester Gerda
Dekker heeft haar functie in verband met drukke werkzaamheden rond een verhuizing moeten
neerleggen. Haar functie en taken als penningmeester zijn overgenomen door Ed Verheul. Haar
secretaristaken zijn overgenomen door Bas Been.
Voorzitter Caroline Maitland heeft haar taken, in verband met studie- en privéverplichtingen tot
haar spijt eveneens moeten neerleggen. Wilma van der Wel heeft de voorzitterstaken van haar
overgenomen.
Karin de Man is toegetreden als beleidsmedewerker ‘vrijwilligers’ en coördineert in deze functie de
vrijwilligersactiviteiten waaronder de coördinatie van de activiteiten en de productie van
hondenjassen en hondenmutsen.
De grafische vormgever Katty Houtmeyers is in 2013 toegetreden als vrijwilliger en ondersteunt bij
het ontwerp van de grafische producten zoals kerstkaarten en posters.
De samenwerking met verschillende stichtingen is verder versterkt. Zo wordt intensiever
samengewerkt met het AFP en de Belgische Greyhounds Rescue Belgium.
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Belangrijke evenementen en mijlpalen
In 2013 heeft DutchGalgoLobby de film Febréro van Irene Blanquez (Waggingtales films) voorzien
van Nederlandstalige ondertiteling. Tijdens de vrijwilligersdag van 2013, waarbij Irene Blanquez de
introductie van de film verzorgde, is deze film aan een breed publiek getoond.
DutchGalgoLobby was aanwezig bij het eerste Belgische zwerfdierensymposium in Strombeek Bever.
Op politiek gebied zijn de betrekkingen met verschillende politieke partijen verder verstevigd. Zo
heeft DutchGalgoLobby het partijcongres van de Partij voor de Dieren bijgewoond en zijn de
contacten met Marianne Thieme, Ester Ouwehand verder uitgebouwd. Hetzelfde geldt voor de
contacten met Dion Graus van de PVV.
Op het gebied van de Europese politiek worden de banden met de Partij voor de Dieren, die naar alle
waarschijnlijkheid een zetel in het Europees parlement gaan bemachtigen, verder uitgebouwd en is
kennis gemaakt met de toekomstige lijsttrekker van deze partij Anja Hazekamp.
De samenwerking met CREL en de daaraan gelieerde Europarlementariër Michele Striffler is
eveneens verder versterkt.
DutchGalgoLobby heeft ook in 2013 deelgenomen aan verschillende evenementen en braderieën &
markten om haar naamsbekendheid verder te vergroten.
Ingeborg Sinke van DutchGalgoLobby heeft een werkbezoek gebracht aan enkele Spaanse shelters
w.o. Galgos del Sol om zodoende ‘aan den lijve’ de gang van zaken bij deze shelters te ondervinden
en te zien waar het best ondersteuning kan worden gegeven.
Conclusie
In 2013 heeft DutchGalgoLobby haar positie versterkt. Hoewel het aanpakken van de
Galgoproblematiek op politiek niveau een lange weg is, heeft DutchGalgoLobby in 2013 de
fundamenten verder verstevigd om haar doelstellingen te realiseren. DutchGalgoLobby kijkt terug op
een succesvol jaar waarbij de groeiende steun van het publiek, de samenwerkende stichtingen, de
vrijwilligers en de politiek een kansrijke uitgangspositie voor de activiteiten van stichting vormt.
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Balans per 31 december 2013 stichting DutchGalgoLobby
(in 1 €)

Activa

Vaste activa
Materiële vaste activa

31 december
2013

228

31 december Passiva
2012
Eigen vermogen
311 Algemene reserve

31 december
2013

31 december
2012

6.785

5.352

-

-

12

-

6.797

5.352

Langlopende schulden
Vlottende activa
Voorraden
Debiteuren
Liquide middelen:

788
20
5.761
6.569

723
- Vlottende passiva
4.318 Crediteuren
5.041

6.797

5.352
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Staat van baten en lasten 2013 stichting DutchGalgoLobby
(in 1 €)

2013

2012

Baten
Giften en donaties
Opbrengst loterijen
In-kind donaties
Verkoop artikelen
Opbrengst beurzen
Overige opbrengsten

2.796
854
11.734
2.872
621
210

1.708
7.655
1.617
1.396
28

Totaal baten

19.087

12.404

Lasten
Vrijwilligersvergoedingen
Inkoopkosten artikelen
Kosten beurzen
Algemene kosten
Afschrijvingen
Totaal lasten

11.734
1.633
178
1.988
83
15.616

7.655
492
200
1.143
71
9.561

38

7

Totaal beschikbaar voor doelstelling

3.509

2.850

Bestedingen

2.076

882

Saldo baten en lasten

1.433

1.968

Ontvangen interest
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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 2013 stichting DutchGalgoLobby
ACTIVA

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

Materiële vaste activa

2013

2012

Boekwaarde 1 januari

311

311

Investeringen

0

71

Afschrijvingen

83

71

Boekwaarde 31 oktober

228

311

Cumulatieve aanschafwaarde

413

413

Cumulatieve afschrijvingen

185

102
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Voorraden
De specificatie van de voorraden is als volgt:

Voorraden
Voorraadwaarde 1 januari 2013

2013
723

Inkopen 2013

1.112

Inkoopwaarde verkochte artikelen

1.047

Voorraadwaarde 31 december 2013

788

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

Liquide middelen

31 december
2013

31 december
2012

Kas
Rekening courant Bank
Spaarrekening Bank

438
523
4.800

181
237
3.900

Totaal liquide middelen

5.761

4.318
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Algemene reserve
De specificatie van de algemene reserve is als volgt:

Algemene reserve

2013

2012

Stand 1 januari

5.352

3.384

Toegevoegd uit resultaat

1.433

1.968

Stand 31 december

6.785

5.352
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Toelichting op staat van baten en lasten 2013 stichting DutchGalgoLobby
De specificatie van de bestedingen is als volgt:

Bestedingen

2013

2012

Bijdrage première Febrero
Donatie sprong D. Brennan
Donatie B&B voor GFNL
Donatie ARCA NOAH operatie Marco
Donatie Mrs. M voor lokale opvang honden in Spanje
Billboard Spanje
Raquel Perz colum

120
100
100
1756
-

150
150
100
382
100

Totaal

2.076

882

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
Verzendkosten
Bankkosten
Totaal

2013

2.012

781
177
337
90
91
324
188

212
389
131
181
24
73
19
99
15

1.988

1.143
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