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Bestuursverslag 2014 stichting DutchGalgoLobby
2014 was voor DutchGalgoLobby wederom een succesvol jaar. Met een nadruk op de kernpunten
van DutchGalgoLobby, beïnvloeding publieke opinie en politieke lobby, zijn in 2014 flinke stappen
gezet.
Bestuurlijk & bemensing
2014 is voor DutchGalgoLobby bestuurlijk een rustig jaar geweest zonder wijzigingen. De duidelijke
taakverdeling, gebaseerd op kerncompetenties van de verschillende bestuursleden, werpt haar
vruchten af en leidt tot een stabiele fundatie van de stichting.
De activiteiten van Karin de Man hebben geleid tot een stevige aanwas van het aantal vrijwilligers.
Door de periodieke nieuwsbrief worden de vrijwilligers goed op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen en activiteiten en blijft de band tussen de vrijwilligers en DutchGalgoLobby stevig.
Fondsenwerving
DutchGalgoLobby heeft in 2014 haar fondsen verworven door de verkoop van hondenjassen,
hondenmutsen en verschillende andere artikelen. Een speciale bijdrage werd geleverd door de
bekende kunstenaars Pam Emmerik en Ed van der Hoek die beiden enkele van hun werken tegen
gereduceerd tarief en zelfs gratis ter beschikking hebben gesteld. Een gulle bedrijfsmatige gever die
anoniem wenst te blijven zorgde voor gloednieuwe ‘bedrijfskleding’ voor de stichting in de vorm van
prachtige jassen die onder andere worden ingezet bij evenementen.
Tenslotte werd ook in 2014 een flinke bijdrage geleverd door de landelijk verspreide collectebussen
die op strategische plaatsen staan opgesteld.
Publieke opinie
In 2014 is er een drietal nieuwe billboards geplaatst in Spanje. Daarnaast is onderzocht wat de
effecten van deze billboards zijn op de publieke opinie in Spanje. Hoewel nader onderzoek
noodzakelijk is, wijzen de eerste signalen erop dat de billboards gezien worden en met name door de
jeugd ook als ‘stof tot nadenken’ worden ervaren. Eén van de billboards is deels gefinancierd uit de
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gift van de Koninklijke Hondenbescherming uit 2013. De andere billboards zijn gefinancierd uit
fundraising en giften.
In februari heeft Ingeborg Sinke als ‘klasse assistent’ de Spaanse stichting ‘Galgos del Sol’
geassisteerd bij het lesprogramma voor basisscholen waarbij de Galgo problematiek op heldere wijze
wordt duidelijk gemaakt aan de jonge kinderen in Spanje.
In Nederland is ook in 2014 door DutchGalgoLobby deelgenomen aan verschillende landelijke
evenementen om zodoende de problematiek van de Spaanse Galgo onder de aandacht van het grote
publiek te krijgen.
Politiek
Onder leiding van voorzitter Wilma van der Wel heeft DutchGalgoLobby flink aan de weg getimmerd
met haar politieke lobby. Samen met Ed van Dort heeft zij tijdens het AFP symposium in Utrecht een
stevige basis gelegd voor verdere lobby in de Nederlandse en Europese politiek. De Nederlandse
politiek is tevens benaderd door een uitgebreid rapport over de windhondenproblematiek in
Nederland.
Een bezoek van Wilma en Ed aan de PVV en de Partij voor de Dieren heeft een verdere basis gelegd
om de Galgo problematiek in Nederland op de politieke agenda te krijgen.
Voor 2015 zijn inmiddels op Europees niveau gesprekken gepland met verschillende
Europarlementariërs en zal waarschijnlijk de film Febrero voor Euro-publiek kunnen worden getoond.
Marketing & PR
Ook in 2014 is door DutchGalgoLobby hard gewerkt aan publiciteit. Het streven van
DutchGalgoLobby om zonder (al te) schokkende beelden en op professioneel niveau naar buiten te
treden werd ondersteund door onze professionele fotograaf en beleidsmedewerker Bas van der
Wel, die ook verantwoordelijk is voor het ontwerp van de billboards. Het succes van deze aanpak
wordt mede aangetoond door een sterk groeiend aantal volgers op de sociale media en oplopende
‘kijkcijfers’ van de website.
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Financieel & juridisch
Ondanks de stevige uitgaven aan de billboards kan DutchGalgoLobby terugblikken op een gezond
financieel 2014. Ed Verheul, penningmeester van onze stichting, heeft voor een nauwkeurige
registratie en bewaking van onze financiën zorggedragen waarbij Bas Been (Secretaris en
fiscaal/juridische zaken) de jaarrekening heeft opgesteld.
Op verschillende gebieden heeft DutchGalgoLobby juridisch advies ingewonnen om de
Galgoproblematiek aan te kunnen pakken. Zo is er onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van
het verdrag van Lissabon en het ‘niet van toepassing verklaren’ van het subsidiariteitsbeginsel;
complexe materie en zeker een lange adem vereisend.
Conclusie
Ook 2014 is voor DutchGalgoLobby uitermate succesvol verlopen op vrijwel alle gebieden. Er is een
goede basis gelegd voor verdere activiteiten en DutchGalgoLobby kan vertrouwen op een solide
bestuur en een prima vrijwilligersorganisatie.
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Balans per 31 december 2014 stichting DutchGalgoLobby
(in 1 €)

Activa

Vaste activa
Materiële vaste activa

31 december
2014

599

31 december Passiva
2013
Eigen vermogen
228 Algemene reserve

31 december
2014

31 december
2013

7.233

6.785

-

-

921

12

8.154

6.797

Langlopende schulden
Vlottende activa
Voorraden
Debiteuren
Liquide middelen:

1.259
6.296
7.555

788
20 Vlottende passiva
5.761 Crediteuren
6.569

8.154

6.797
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Staat van baten en lasten 2014 stichting DutchGalgoLobby
(in 1 €)

2014

2013

3.481
320
7.463
2.968
1.293
144

2.796
854
11.734
2.872
621
210

Totaal baten

15.669

19.087

Lasten
Vrijwilligersvergoedingen
Inkoopkosten artikelen
Kosten beurzen
Algemene kosten
Afschrijvingen
Totaal lasten

7.463
1.167
115
1.437
143
10.325

11.734
1.633
178
1.988
83
15.616

52

38

Totaal beschikbaar voor doelstelling

5.396

3.509

Bestedingen

4.948

2.076

448

1.433

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

Ontvangen interest

Saldo baten en lasten
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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.

8

Toelichting op de Balans per 31 december 2014 stichting DutchGalgoLobby
ACTIVA

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

Materiële vaste activa

2014

2013

Boekwaarde 1 januari

228

311

Investeringen

514

0

Afschrijvingen

143

83

Boekwaarde 31 december

599

228

Cumulatieve aanschafwaarde

927

413

Cumulatieve afschrijvingen

328

185
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Voorraden
De specificatie van de voorraden is als volgt:

Voorraden
Voorraadwaarde 1 januari 2014
Inkopen 2014
Inkoopwaarde verkochte artikelen
Voorraadwaarde 31 december 2014

2014
788
1.092
621
1.259

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

Liquide middelen
31 december
2014

31 december
2013

Kas
Rekening courant Bank
Spaarrekening Bank

561
1.935
3.800

438
523
4.800

Totaal liquide middelen

6.296

5.761
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Algemene reserve
De specificatie van de algemene reserve is als volgt:

Algemene reserve
2014
Stand 1 januari
Toegevoegd uit resultaat
Stand 31 december

6.785
448
7.233
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Toelichting op staat van baten en lasten 2014 stichting DutchGalgoLobby
De specificatie van de bestedingen is als volgt:

Bestedingen
2014

2013

Bijdrage première Febrero
Donatie sprong D. Brennan
Donatie B&B voor GFNL
Donatie GRH en GDS
Billboards Spanje

191
4757

120
100
100
1756

Totaal

4.948

2.076

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
Hosting website
Kantoorartikelen
Verzendkosten
Bankkosten
Totaal

2014

2.013

339
98
157
362
90
216
175

781
177
337
90
91
324
188

1.437

1.988
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