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Bestuursverslag 2017 stichting DutchGalgoLobby
Stichting DutchGalgoLobby is opgericht in 2011 en is gevestigd in Oostvoorne.
De stichting heeft ten doel het (doen) stoppen van de traditionele mishandeling van galgo’s
in Spanje en het ondersteunen van andere organisaties die galgo’s helpen, of die trachten
mishandeling te voorkomen.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
-

Het geven van brede voorlichting
Het uitoefenen van invloed op Nederlandse- en Spaanse overheden, het Europese
Parlement en organisaties die het belang van galgo’s kunnen dienen.
Alle overige haar ten dienste staande wettige middelen.

Principebesluit:
Wij strijden tegen de wettelijk verboden mishandeling en het doden van windhonden als ze
niet voldoen tijdens de jacht. Ook willen wij dat de wrede trainingen en het onthouden van
wettelijk vastgestelde zorg worden gestopt en bestraft.
Stichting DutchGalgoLobby spreekt zich niet uit en voert geen actie tegen de jacht met
windhonden. Wij realiseren ons wel dat de jacht en het leed van de galgo’s onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn.
Bestuurswijzigingen en vrijwilligers:
Het huidige bestuur bestaat uit:
Wilma van der Wel

-

voorzitter

Ingeborg Sinke

-

secretaris

Ed Verheul

-

penningmeester
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Bestuurswijzigingen en vrijwilligers:
Estefanía Pampin – Zuidmeer is door het samenwerkingsverband met Comité Anti
Stierenvechten (CAS) bij de stichting DutchGalgoLobby betrokken geraakt en heeft het
bestuur geadviseerd en ondersteund. Op 1 januari 2018 heeft zij als campagnebeleidsmedewerker een arbeidsovereenkomst voor 4 uur per week aanvaard.
Ed van Dort is afgetreden. Ed Verheul heeft zich voor een volgende termijn van 4 jaar
beschikbaar gesteld. Ingrid van der Linden ondersteunt ons met de website. Britte
Klarenbeek heeft zich in januari als vrijwilliger aangemeld. Ze zou zich gaan inzetten voor
ons educatieproject. Helaas heeft ze ons in juni weer verlaten.
Kristien van de Moortel uit België heeft zich aangemeld. Ze zal voor ons inventariseren welke
Nederlandse en Belgische organisaties zich bezig houden met de windhondenproblematiek
(en andere jachthonden). Ook wilde ze een demonstratie organiseren in Brussel. Wij hebben
dit nog even ‘’on hold’’ gezet omdat onze organisatie op dit moment te klein is.
Simcha Nijssen wil zich incidenteel voor ons inzetten. Linda van Zijp zal proberen om
collectebussen te plaatsen. Catja Klee heeft aangeboden om een workshop “motiveren van
vrijwilligers” te geven. Hier zullen we in de toekomst graag gebruik van maken.
Mieke Saanen, Amaryl van Ravenhorst en Marije Rubingh zijn beschikbaar voor
evenementen.
Website, facebook en twitter:
De website wordt bijgehouden door Ingrid en Estefanía. Facebook wordt onderhouden door
Ingrid, Ingeborg en Estefanía. Bas twittert voor de stichting DutchGalgoLobby.
Rapport “Stropen met Lange Honden”.
Het rapport is onder de aandacht van Inez Staarink van SP. Ze heeft hier vragen over
gesteld die we uiteraard uitgebreid hebben beantwoord.
Het rapport hebben wij ook onder de aandacht gebracht van Anouk Duijnker, operationeel
expert bij de Nationale Politie in Noord Holland.
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PetitieWorld Animal Protection en PiepVandaag:
Op 14 februari 2017 heeft World Animal Protection een bezoek gebracht aan Wilma en Bas.
Dit naar aanleiding van hun project voor de Galgo’s in Spanje. Een filmpje is gebruikt voor de
facebook promotie van Word Amimal Protection.
Contact met PAES in Spanje
Proteccion Animales España (PAES) organiseerde een conferentie in Murcia op 25 en 26
februari 2017 (Challenging the Iceberg). Wij werden daarvoor uitgenodigd maar hebben van
aanwezigheid moeten afzien i.v.m. tijd en kosten. Wel hebben wij contact met de organisatie
gehouden en overwogen om ons als lid aan te melden. Op dit moment lijkt het er op dat de
organisatie niet actief meer is.
Verkiezingsdiner Partij voor de Dieren:
Op 6 maart 2017 zijn Wilma en Bas naar het Verkiezingsdiner van de Partij voor de Dieren
gegaan. Dit om de contacten met de PvdD te onderhouden. Ze hebben o.a. gesproken met
Marianne Thieme, Esther Ouwehand en Frank Wassenberg.
Animal Event 28, 29 en 30 april 2017 in Hilvarenbeek.
Op dit evenement waren de bezoekers nauwelijks geïnteresseerd in de
windhondenproblematiek. We hebben de kosten niet kunnen terugverdienen met onze
verkoop en collecte.
Helaas liet ook het dierenwelzijn op het evenement te wensen over. Op het Boerderijplein
werd een zeug ’s nachts gefixeerd in een kraamkooi. Ook stonden kuikens in een glazen bak
in de volle zon waardoor dieren waren overleden. Stichting DutchGalgoLobby heeft de
organisatie hierop aangesproken. Ook CIWF zou hen schriftelijk benaderen.
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Denktank:
Dit project was bedoeld om met wetenschappers, politici en andere betrokken organisaties
na te denken over mogelijkheden om de situatie in Spanje te stoppen.
Het is niet mogelijk gebleken om voldoende interesse voor dit project te wekken zodat we dit
voorlopig hebben uitgesteld.
Het geplande onderzoek naar het Verdrag van Lissabon is hiervoor in de plaats gekomen.
Bezoek aan Wilma en Bas door PiepVandaag
Door de adoptie door Wilma en Bas van Valentina, de windhond die hoofdpersoon is in de
door PiepVandaag gemaakte documentaire “Broken Spirit”, hebben 4 vertegenwoordigers
van PiepVandaag op 18 maart 2017 Valentina bezocht.
Tijdens dit bezoek deed Karen Soeters een “life verslag” van het nieuwe leven van de
hazewindhond. Dit bezoek heeft onze contacten met PiepVandaag versterkt.
(PiepVandaag heet nu Animals Today).
Educatieproject:
Door het vertrek van Britte konden we dit project niet verder uitwerken. We hebben aan
Fundación Benjamin Mehnert € 1000,-- gedoneerd en hen 950 armbandjes voor
educatiedoeleinden geschonken.
Wilma heeft de situatie aan hen uitgelegd. Misschien pakken we dit op een later tijdstip weer
op.
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Lezing bij Europees Parlement:

Op 8 maart 2017 heeft Wilma op uitnodiging van PiepVandaag een lezing gegeven in het
Europees Parlement in Brussel. Anja Hazekamp, Europarlementariër voor de PvdD had een
bijeenkomst georganiseerd voor de presentatie van de documentaire Broken Spirit. Hier is
contact gelegd met Frederica Teocchi, assistente van Europarlementariër Isabelle de Monte
en Stefan Bernard Eck, Europarlementariër.
Gesprek met Marius Kolff en Estefanía Pampin Zuidmeer van CAS:
Tijdens een bezoek aan het hoofdkantoor van CAS in Den Haag op 10 april 2017 is door Ed
Verheul en Wilma van der Wel gesproken over een mogelijke samenwerking tussen CAS en
Stichting DutchGalgoLobby. Het was een verkennend gesprek waarbij beide organisaties
uitleg hebben gegeven over doelstellingen en activiteiten.
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Officiële ingebruikname kantoor Animals Today (voorheen PiepVandaag) in Amsterdam:
Wilma en Bas hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging om hierbij op 12 april 2017
aanwezig te zijn. Ze zijn in de gelegenheid geweest om veel contacten te leggen en
bestaande contacten te onderhouden.
Aanbieden petitie aan het Ministerie van Cultuur, sport en educatie in Madrid:

De Stichting DutchGalgoLobby werd door World Animal Protection uitgenodigd om op 17 mei
2017 aanwezig te zijn bij het aanbieden van 100.948 handtekeningen aan de Minister van
Educatie, Sport en Cultuur in Madrid. Wilma heeft aan de uitnodiging gehoor gegeven. Naast
het versterken van het contact met WAP heeft Wilma ook met Sylvia Barquero, voorzitter van
PACMA , gesproken.
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ANBI:
Op verzoek van de belastinginspecteur heeft Stichting DutchGalgoLobby een kleine
aanpassing aan de statuten uitgevoerd. De notaris heeft hiervoor geen kosten berekend.
Nu voldoen we volledig aan de eisen van de belastingdienst.
René Janssen wordt adviseur van de Stichting DutchGalgoLobby:
Op 11 augustus 2017 hadden Wilma en Bas een gesprek met René Janssen. Hij is voorzitter
van CAS maar de strijd tegen de mishandeling van galgo’s spreekt hem ook erg aan. Hij
bood aan om zich als adviseur in te zetten. Dit aanbod werd door alle bestuursleden graag
aanvaard. Inmiddels heeft hij zijn kennis en vaardigheden al veelvuldig toegepast.
Zo is hij een samenwerking gestart met alle andere Nederlandse organisaties die zich
inzetten tegen het leed van de galgo’s: Het Galgo Platform.
Dienstverband Estefanía Pampin Zuidmeer:
Op advies van René Janssen heeft Estefanía een tijdelijk dienstverband voor 6 maanden
gekregen. Ze zal zich 4 uur per week beschikbaar stellen en zelfstandig een aantal taken op
zich nemen. Haar functieomschrijving is “campagne- en beleidsmedewerker”. Estefanía heeft
veel bestuurlijke ervaring en spreekt vloeiend Spaans.

Fondsenwerving:
Op dit moment staan er 15 collectebussen bij ondernemers in Nederland. Wij hopen dit
aantal flink te kunnen uitbreiden. Ieder jaar mogen we bij Albert Heijn in Oostvoorne
gedurende een maand fondsen werven d.m.v. de ‘’emballagebox’’ waar klanten hun
statiegeld bonnen in kunnen doneren.
Via de website en op facebook doen we oproepen om vaste donateurs te werven. Er is een
aantal éénmalige schenkingen geweest.
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Vegfest in Utrecht:
Op 28 en 29 oktober 2017 zijn Ingeborg, Ed, Bas en Wilma aanwezig geweest op het
VegFest in Utrecht. Het publiek was geïnteresseerd in de situatie dus we hebben veel
informatie kunnen geven. Ook zijn er veel kaarten, schilderijtjes en kunstwerken verkocht.
Ook hebben we veel donaties ontvangen.
Manifest:
CAS, AnimalsToday en Stichting DutchGalgoLobby gaan een samenwerkingsverband aan
met het maken van een manifest tegen de mishandeling van stieren, windhonden en andere
dieren in Spanje. Het is de bedoeling zo veel mogelijk Bekende Nederlanders te motiveren
hun handtekening te zetten ter ondersteuning van het manifest.
Met het manifest zullen we de aandacht vragen van Nederlandse, Europese en Spaanse
politici, media, ambassades etc.
Gelijktijdig zullen we een petitie starten waarmee ook “gewone” Nederlanders het manifest
kunnen ondersteunen.
Conclusie:
Het jaar 2017 is voor de Stichting DutchGalgoLobby wederom een succesvol jaar geweest
waarin veel doelstellingen werden gehaald.
Er zijn contacten gelegd met politici en Europarlementarïers. Met onze
website/facebook/twitter informeren we steeds meer mensen over de mishandeling van de
galgo’s. In samenwerking met PiepVandaag en World Animal Protection (WAP) zijn ruim
honderdduizend handtekeningen aangeboden bij het Spaanse Ministerie.
We zijn aanwezig geweest op evenementen waar we veel mensen hebben geïnformeerd en
aan fondsenwerving hebben gedaan.
Stichting DutchGalgoLobby is een samenwerkingsverband aangegaan met Comité Anti
Stierenvechten (CAS). Hieruit is het initiatief ontstaan om een Manifest op te stellen.
Door de samenwerking met CAS is Estefanía Pampin Zuidmeer is in 2018 dienst gekomen.
Zij heeft veel kennis toegevoegd aan de organisatie. René Janssen is toegetreden als
adviseur. Vooral op financieel gebied heeft hij veel kennis van zaken.
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Balans per 31 december 2017 stichting DutchGalgoLobby
(in 1 €)

Activa

Vaste activa
Materiële vaste
activa

31
december
2017

31
december
2016

Passiva

31
december
2017

31
december
2016

Eigen vermogen
0

229 Algemene reserve

5.101

7.409

-

-

-

-

5.101

7.409

Langlopende
schulden
Vlottende activa
Voorraden
Debiteuren
Liquide middelen:

375
-

1.375
- Vlottende passiva

4.726
5.101

6.805 Crediteuren
7.180

5.101

7.409
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Staat van baten en lasten 2017 stichting DutchGalgoLobby
(in 1 €)

2017

2016

933
764
181
2

1.003
493
1.032
172
-

Totaal baten

1.880

2.700

Lasten
Vrijwilligersvergoedingen
Inkoopkosten artikelen
Kosten beurzen
Algemene kosten
Afschrijvingen
Totaal lasten

0
147
1559
799
229
2.734

493
668
125
737
185
2.208

4

14

Totaal beschikbaar voor doelstelling

-850

506

Bestedingen

1458

360

-2.308

146

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.
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Toelichting op de Balans per 31 december 2017 stichting DutchGalgoLobby
ACTIVA

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

Materiële vaste activa

2017

Boekwaarde 1 januari

229

Investeringen

0

Afschrijvingen

229

Boekwaarde 31 december

0

Cumulatieve aanschafwaarde

927

Cumulatieve afschrijvingen

927
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Voorraden
De specificatie van de voorraden is als volgt:

Voorraden

2017

Voorraadwaarde 1 januari 2017

375

Inkopen 2017

147

Inkoopwaarde verkochte artikelen

147

Voorraadwaarde 31 december 2017

375

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

31 december
2017

31 december
2016

Kas
Rekening courant Bank
Spaarrekening Bank
Paypal

821
736
3.000
169

299
2.706
3.800

Totaal liquide middelen

4.726

6.805
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Algemene reserve
De specificatie van de algemene reserve is als volgt:

Algemene reserve

2017

Stand 1 januari

7.409

Toegevoegd uit resultaat

-2.308

Stand 31 december

5.101
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Toelichting op staat van baten en lasten 2016 stichting DutchGalgoLobby
De specificatie van de bestedingen is als volgt:

Bestedingen

2017

2016

Donatie educatie project GDS
Donatie educatie project Benjamin Mehnert

458
1.000

360
-

Totaal

1.458

360

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.
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De specificatie van de algemene kosten is als volgt:

Algemene kosten

2017

2016

Reclame kosten
Overige bestuurskosten
Reiskosten
Hosting website
Kantoorartikelen
Verzendkosten
Bankkosten

57
454
123
10
2
153

222
82
114
155
164

Totaal

799

737
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