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Bestuursverslag 2016 stichting DutchGalgoLobby
2016 was voor DutchGalgoLobby wederom een succesvol jaar. Met een nadruk op de
kernpunten van DutchGalgoLobby, beïnvloeding publieke opinie en politieke lobby, is in 2016
geconsolideerd en uitgebreid.
Bestuurlijk & bemensing
In december 2016 hebben er wijzigingen in het bestuur van DutchGalgoLobby plaats
gevonden. De zittingstermijn van Secretaris Bas Been liep af en hij heeft te kennen gegeven
zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Ingeborg Sinke volgt Bas op en is verkozen als
nieuwe secretaris. Ook Ed van Dort is mede door zijn drukke werkzaamheden afgetreden
als bestuurslid. Wij danken beiden voor hun jaren lange inzet voor DutchGalgoLobby. Het
bestuur gaat op zoek naar versterking. Door de vernieuwde website worden de vrijwilligers
en geïnteresseerden goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en activiteiten en
blijft de band met DutchGalgoLobby stevig.
Fondsenwerving
DutchGalgoLobby heeft in 2016 haar fondsen verworven door de verkoop van
hondenjassen, hondenmutsen en verschillende andere artikelen. Donaties leverden ook een
grote bijdrage onder andere door de landelijk verspreide collectebussen die op strategische
plaatsen staan opgesteld. Ook hebben wij een lustrum subsidie ontvangen van Gemeente
Westvoorne.
Publieke opinie
In 2016 heeft DutchGalgoLobby besloten zich meer te concentreren op scholingsprojecten in
Spanje. Ook gaat DutchGalgoLobby zich richten op samenwerking met andere
gelijkgestemde organisaties, zodat er meer fondsen, middelen en inzet beschikbaar komen
voor acties, voorlichting en scholing. Er zijn gesprekken gevoerd met onder andere World
Animal Protection , PiepVandaag.nl (nu Animals Today) en Comité Anti Stierenvechten. Het
resultaat van deze gesprekken zal vooral in 2017 zijn uitwerking krijgen. Ook heeft
DutchGalgoLobby geassisteerd bij het organiseren van een protest demonstratie van
Greyhound Rescue Holland in Den Haag.
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Secretaris Ingeborg Sinke werkt regelmatig in Spanje in shelters, die de eerste lijn Galgo
opvang verzorgen en blijft zo goed op de hoogte van de actuele situatie in het veld. Ook de
andere bestuursleden bezoeken voor eigen rekening deze shelters in Spanje.
In Nederland is ook in 2016 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 en haar positie in 2016 opnieuw versterkt. Naast
contacten met de Nederlandse politiek is ook een stevige positie verworven in de Europese
politiek, onder meer door samenwerking met Europarlementariër Anja Hazekamp van de
Partij voor de Dieren en bezoeken aan het Europese parlement.
Marketing & PR
Ook in 2016 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 van Fotografie 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
vernieuwde website die is ontworpen en wordt bijgehouden door vrijwilligster Ingrid van der
Linden van Loods 19.
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Financieel & juridisch
DutchGalgoLobby kan terugblikken op een gezond financieel 2016. Ed Verheul,
penningmeester van onze stichting, heeft voor een nauwkeurige registratie en bewaking van
onze financiën zorggedragen, waarna Belastingadvieskantoor drs. A.R. Van Gemert de
cijfers voor de jaarrekening heeft opgesteld.
Nog steeds is DutchGalgoLobby juridisch advies aan het inwinnen en probeert juristen te
interesseren om de Galgo problematiek aan te kunnen pakken. Zo wordt 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 2016 is voor DutchGalgoLobby succesvol verlopen op vrijwel alle gebieden. Er is een
goede basis gelegd voor verdere activiteiten van DutchGalgoLobby.
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Balans per 31 december 2016 stichting DutchGalgoLobby
(in 1 €)

Activa

31
31
december december Passiva
2016

2015

2016

Vaste activa
Materiële vaste
activa

31
31
december december
2015

Eigen vermogen
229

414 Algemene reserve

7.409

7.263

-

-

-

-

Langlopende
schulden
Vlottende activa
Voorraden

375

Debiteuren

-

Liquide middelen:

1.043
- Vlottende passiva

6.805

5.806 Crediteuren

7.180

6.849

6

7.409

7.263

7.409

7

7.263

Staat van baten en lasten 2016 stichting DutchGalgoLobby
(in 1 €)

2016

2015

1.003

940

-

-

493

5.981

1.032

1.483

172

963

-

22

2.700

9.389

Vrijwilligersvergoedingen

493

5.981

Inkoopkosten artikelen

668

753

Kosten beurzen

125

55

Algemene kosten

737

894

Afschrijvingen

185

185

Totaal lasten

2.208

7.868

14

31

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

Totaal baten

Lasten

Ontvangen interest

8

Totaal beschikbaar voor
doelstelling

506

1.552

Bestedingen

360

1.522

Saldo baten en lasten

146

30
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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 2016 stichting
DutchGalgoLobby
ACTIVA

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

2016

Materiële vaste activa

414

Boekwaarde 1 januari

Investeringen

0

Afschrijvingen

185

Boekwaarde 31 december

229

Cumulatieve aanschafwaarde

927

Cumulatieve afschrijvingen

698
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Voorraden
De specificatie van de voorraden is als volgt:

Voorraden

2016

Voorraadwaarde 1 januari 2016

1.043

Inkopen 2016

216

Inkoopwaarde verkochte artikelen

884

Voorraadwaarde 31 december 2016

375

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

31 december 31 december
2016

Kas
Rekening courant Bank

13

2015

299

211

2.706

1.795

Spaarrekening Bank

3.800

3.800

Totaal liquide middelen

6.805

5.806
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Algemene reserve
De specificatie van de algemene reserve is als volgt:

Algemene reserve

2016

Stand 1 januari

7.263

146

Toegevoegd uit resultaat

7.409

Stand 31 december
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Toelichting op staat van baten en lasten 2016 stichting
DutchGalgoLobby
De specificatie van de bestedingen is als volgt:

Bestedingen

Donatie GRH en GDS
Billboards Spanje

Totaal

2016

2015

360

-

-

1.522

360

1.522

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:

2016

2015

-

28

222

257

82

111

Hosting website

114

90

Kantoorartikelen

-

-

Verzendkosten

155

225

Bankkosten

164

183

Totaal

737

894

Algemene kosten

Reclame kosten
Overige bestuurskosten
Reiskosten
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