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Activiteiten:	  
	  
Stichting	  Podencoworld	  Nederland	  helpt	  achtergelaten,	  verwaarloosde	  en	  mishandelde	  
Podenco-‐achtige	  honden	  in	  Zuid-‐Europa.	  	  
	  
Onze	  activiteiten	  bestaan	  o.a.	  uit:	  
	  
a)	  het	  herplaatsen	  van	  Podenco-‐achtige	  honden	  uit	  Zuid-‐Europa,	  het	  verlenen	  van	  (financiële	  en	  
materiële)	  ondersteuning	  aan	  plaatselijke	  shelters,	  alsmede	  het	  bestrijden	  van	  dierenleed	  in	  deze	  
landen	  
	  
b)	  het	  verrichten	  van	  alle	  verdere	  handelingen,	  die	  met	  het	  vorenstaande	  in	  de	  ruimste	  zin	  verband	  
houden	  of	  daartoe	  bevorderlijk	  kunnen	  zijn.	  De	  stichting	  tracht	  haar	  doel	  onder	  meer	  te	  
verwezenlijken	  door	  voor	  honden	  die	  daarvoor	  geschikt	  blijken	  te	  zijn,	  een	  nieuw	  tehuis	  te	  zoeken	  
in	  Nederland.	  De	  honden	  komen	  naar	  Nederland	  zodra	  er	  een	  opvang-‐	  of	  adoptiegezin	  beschikbaar	  
is.	  	  
	  
Alle	  honden	  blijven	  eigendom	  van	  de	  stichting	  en	  worden	  (ter	  bescherming	  van	  de	  hond)	  geplaatst	  
met	  een	  adoptiecontract.	  In	  dit	  contract	  wordt	  onder	  meer	  tussen	  de	  adoptant	  en	  de	  stichting	  
overeengekomen	  dat	  de	  hond	  goed	  zal	  worden	  verzorgd,	  dat	  niet	  met	  de	  hond	  gefokt	  mag	  worden	  
en	  dat	  bij	  eventuele	  herplaatsing	  de	  hond	  altijd	  naar	  de	  stichting	  wordt	  teruggebracht.	  
	  
De	  stichting	  is	  er	  niet	  alleen	  om	  honden	  te	  plaatsen	  in	  Nederlandse	  gezinnen.	  Wij	  zijn	  er	  ook	  om	  ter	  
plekke	  hulp	  te	  bieden.	  Wij	  helpen	  onder	  andere	  ook	  door:	  
	  
-‐	  Geld	  in	  te	  zamelen	  voor	  (ver)bouw	  van	  de	  asielen,	  operaties,	  medicatie	  enz.	  
-‐	  Een	  goede	  samenwerking	  te	  bevorderen	  met	  andere	  stichtingen	  en	  contacten	  te	  onderhouden	  met	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
asielen	  in	  Zuid	  Europa.	  
-‐	  Educatie-‐	  en	  sterilisatie	  projecten	  te	  ondersteunen	  van	  de	  asielen	  ter	  plaatse.	  
-‐	  Inzamelen	  van	  hulpgoederen	  ter	  ondersteuning	  van	  de	  asielen.	  
	  
	  
Werving	  inkomsten:	  
	  
Inkomsten	  worden	  gegenereerd	  middels	  o.a.	  adoptiegelden,	  sponsoring,	  donaties,	  advertenties.	  
Ons	  vrijwilligersteam	  is	  erg	  creatief	  om	  via	  onze	  website,	  sociale	  media	  en	  promotie	  bij	  diverse	  
evenementen	  onze	  naamsbekendheid	  en	  ondersteuning	  te	  vergroten.	  
Alle	  varianten	  zijn	  terug	  te	  vinden	  op	  onze	  website:	  www.podencoworld.nl	  
	  
Vermogen:	  
	  
Het	  (bescheiden)	  vermogen	  bestaat	  deels	  uit	  een	  deposito	  door	  voorzitter	  en	  secretaris	  en	  deels	  
opgebouwd	  door	  werving	  inkomsten.	  	  Het	  vermogen	  wordt	  beheerd	  door	  het	  bestuur.	  	  
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Uitgangspunt	  is	  om	  de	  stichting	  financieel	  sterk	  en	  gezond	  te	  houden	  door	  ongeveer	  €	  10.000,-‐	  
op	  de	  spaarrekening	  te	  houden.	  Dit	  bedrag	  kan	  fluctueren	  door	  noodsituaties	  bij	  (buitenlandse)	  
projecten	  die	  direct	  onze	  hulp	  inroepen	  (bijvoorbeeld	  onvoorzien	  natuurgeweld)	  
	  
Het	  vermogen	  wordt	  uitsluitend	  besteed	  aan	  het	  doel	  van	  de	  stichting.	  Periodiek	  vergadert	  het	  
bestuur	  aan	  welke	  zaken/doelen	  het	  vermogen	  (of	  een	  deel	  daarvan)	  besteed	  gaat	  worden.	  
Hiervoor	  wordt	  doorgaans	  ook	  geanticipeerd	  op	  reeds	  lopende	  projecten.	  
	  
Gedetailleerde	  gegevens	  omtrent	  ‘vermogen’	  treft	  u	  aan	  in	  onze	  gepubliceerde	  jaarrekening.	  


