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Introductie
Dit is het Beleidsplan 2014 van Voordewindhond, de vereniging die windhonden
aan een nieuw huis helpt. Het eerste Beleidsplan werd in het kader van onze
ANBI-aanvraag in 2011 geschreven en ieder jaar wordt het Beleidsplan opnieuw
bekeken en daar waar nodig aangepast of herzien.
In deel 1 worden de doelstelling en de activiteiten van de vereniging geschetst, in
deel 2 zijn het beheer, besteding en de werving van de financiële middelen
onderwerp van bespreking en in deel 3 worden de beleidsdoelen voor 2014
beschreven. De laatste pagina van dit beleidsplan bevat de juridische en
personele gegevens voor 2014.
Namens het bestuur van Voordewindhond
Rina de Vries,
(Voorzitter)
Overlangbroek, januari 2014
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DEEL 1: PROFIEL, DOELSTELLING EN WERKZAAMHEDEN
1

Profiel

Voordewindhond werd in mei 2010 opgericht, maar heeft een lange
voorgeschiedenis. Deze is sterk verbonden met de zorg voor windhonden zoals die
al sinds de jaren zeventig in Duitsland georganiseerd is door bijvoorbeeld Windhunde
in Not e.V. en later de Windhundhilfe.
Vanaf 2002 raakte in toenemende mate ook Nederlandse dierenbeschermers
betrokken bij de activiteiten in Duitsland en op 20 september 2006 werd bij notariële
acte de Stichting Windhonden in Nood opgericht. Deze werkte nauw samen met
Windhunde in Not e.V., maar vier jaar later werden in goed overleg de banden met
de Duitse organisatie losgemaakt. Daarna werd de Stichting afgebouwd en een
nieuwe, zelfstandige vereniging opgericht: Voordewindhond.
De vereniging heeft een kleine vertegenwoordiging in Duitsland en heeft ook een
bescheiden aantal buitenlandse leden. Dientengevolge heeft de vereniging heeft een
website in het Nederlands en in het Duits.
De activiteiten van de vereniging worden geheel door vrijwilligers uitgevoerd. In
Windkracht, de nieuwsbrief van de vereniging, wordt gerapporteerd over de gedane
arbeid en als daar aanleiding toe is worden ook wel heikele thema’s aangesproken.
De nieuwsbrief, die ook in het Duits verschijnt, wordt enige tijd nadat de leden hem
ontvangen hebben, ook de op website van Voordewindhond geplaatst.
De vereniging haalt nadrukkelijk geen honden uit Spanje, andere mediterrane
gebieden of het oude Oostblok. De vereniging richt zich op windhonden van
particuliere eigenaren in Nederland, België en Duitsland die om wat voor reden dan
ook hun huis verliezen. De vereniging trekt zich het lot van de windhonden uit de
andere delen van Europa uiteraard wel aan, maar is van mening dat het probleem
structureel en lokaal moet worden opgelost. Aan die oplossing wil de vereniging
graag bijdragen.

De vereniging heeft ten doel de bescherming van windhonden van alle
rassen en windhondkruisingen van particuliere eigenaren in Europa
onder meer door het creëren van opvang van verwaarloosde of
overbodige honden en het zoeken van plaatsingsmogelijkheden,
alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die hiermee
verband houden, zulks in de ruimste zin des woords.
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Doelstelling

In de statuten van de vereniging staat de doelstelling als volgt verwoord:
De statutaire doelstelling komt overeen met de feitelijke werkzaamheden van de
Vereniging en na toekenning van de ANBI-status kunnen we officieel stellen dat met
de werkzaamheden van de Vereniging het algemeen belang gediend wordt.
3

Werkzaamheden

Voordewindhond heeft één hoofdactiviteit: het herplaatsen van windhonden, en twee
nevenactiviteiten: voorlichting & advies en het organiseren van activiteiten die het
welzijn van windhonden bevorderen.
i.

Hondenbemiddeling

De hondenbemiddeling in Nederland wordt gedaan door een klein team van drie
bemiddelaars.
Voordat we de bemiddelingswerkzaamheden beschrijven, is het wellicht zinnig te
vertellen hoe Voordewindhond aan honden komt die een nieuw huis nodig hebben.
Het grootste deel van de honden worden door hun oude eigenaar zelf ter
herplaatsing aangemeld. Verder zoeken wij ook actief naar windhonden die een
nieuw huis nodig hebben. Dat doen we door o.a. het internet af te zoeken en mensen
die hun windhond willen verkopen of herplaatsen een e-mail te sturen waarin hulp bij
het zoeken naar een nieuw huis wordt aangeboden. Deze acties zijn zeker niet in alle
gevallen direct succesvol, maar vooral als blijkt dat de vraagprijs voor de hond zo
hoog was dat er geen belangstelling is, dan wil zo’n eigenaar toch naderhand nog
wel eens contact opnemen. In toenemende mate sturen leden van de vereniging
maar ook volkomen vreemde mensen e-mails aan ‘hondenbemiddeling’ met
aanwijzingen dat ergens een windhond een nieuw huis nodig heeft. Vaak gaat het
dan om honden die al bij een andere organisatie opvang hebben gevonden. In die
gevallen gaan wij ervan uit dat er goed voor de hond gezorgd wordt en nemen we
geen verdere actie.
Een klein aantal honden komt via asielen of zusterverenigingen; in die gevallen
verzoekt de asielleiding om assistentie en wordt meestal het adoptiecontract door het
asiel gesloten, maar een enkel keer neemt Voordewindhond een hond ook van een
asiel over.
a
Telefoon- en e-mailverkeer
Onlosmakelijk verbonden met de hondenherplaatsing is een intensief telefoon- en emailcontact tussen vooral de hondenbemiddelaars en mensen die een hond moeten
afgeven, die een hond willen opnemen, met eventuele opvanggezinnen, met mensen
die een hond hebben opgenomen, met de fokkers van honden, met asielen die een
windhond opgevangen hebben, met mensen die bijvoorbeeld op Marktplaats hun
hond aangeboden hebben. Maar ook wordt er vrijwel dagelijks tussen de
hondenbemiddelaars onderling getelefoneerd en gemaild. Een vlotte afhandeling van
een bemiddeling valt of staat met goede wederzijdse informatie.
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b
Vervoer
Een tweede grote, geld- en tijdverslindende activiteit is het vervoer. Veel mensen die
hun hond afgeven willen dat de hond thuis wordt opgehaald. Veelal wordt gezegd dat
de auto kapot is, een ander gezinslid de auto nodig heeft of dat het gezin helemaal
geen auto heeft. Dan valt er weinig aan te onderhandelen en moet Voordewindhond
het vervoer regelen. Ook de aanwezigheid bij de overdracht van de hond van de
oude naar de nieuwe eigenaar brengt meestal een autorit teweeg. Eventuele
controlebezoeken bij nieuwe eigenaren gaan met veel kilometers gepaard. Ter
bepaling van de gedachten: in 2013 werd het kader van de herplaatsing van
ongeveer 50 honden gezamenlijk een slordige 10.000 km afgelegd.
c
Administratie
Er is een uitgebreide administratie aan de activiteiten van Voordewindhond
verbonden. Alle oude eigenaren tekenen een herplaatsingsopdracht, waarbij zij de
facto de hond aan de vereniging afstaan; alle nieuwe eigenaren verkrijgen het
eigendom van de hond door het tekenen van een adoptiecontract. De overdracht is
pas definitief wanneer het contract ook door een bestuurslid van Voordewindhond is
getekend, d.w.z. na een gewenningsperiode, waarin de nieuwe eigenaar en de hond
aan elkaar kunnen wennen. Deze administratie wordt gevoerd door de voorzitter. Het
archief bevindt zich eveneens ten huize van de voorzitter.
d
Nazorg
De bemiddelaars van de vereniging houden zeker in de eerste tijd veel contact met
de nieuwe eigenaren. Vaak doen zich inburgeringsproblemen voor en dan is het
beter dat zij daar tijdig van op de hoogte zijn om eventueel nog een helpende hand te
bieden. Meestal wordt het contact minder naarmate de tijd verstrijkt, maar met
sommige eigenaren blijft het contact jarenlang, soms gedurende het hele leven van
de hond bestaan.
Sinds eind 2012 is de vereniging begonnen met alle eigenaren van wie een tijdje
niets gehoord werd te bellen om te vragen hoe het gaat. Deze telefoontjes worden
zonder uitzondering zeer op prijs gesteld. Van de telefoontjes wordt een kort verslag
geschreven en dat verslag wordt in het archiefmapje van de hond gedaan.
ii

Voorlichting en Advies

Voordewindhond hoopt door voorlichting over de behoeften en rasspecifieke
kenmerken van windhonden te voorkomen dat mensen onbezonnen en onvoorbereid
aan een windhond beginnen.
Eigenaren van moeilijke windhonden kunnen bij de vereniging terecht voor advies en
ondersteuning. Soms kan op die manier herplaatsing van de hond nog wel eens
voorkomen worden. Iedereen die een windhond heeft, of die nu van Voordewindhond
is of van een fokker of een asiel, kan de vereniging om advies vragen en uit de
aanwezige expertise putten. Tot op heden zijn deze adviezen, die soms veel tijd en
geduld vergen van de gedragstherapeuten, gratis. Per 2014 wordt voor dergelijke
adviezen een honorarium gevraagd.
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De leden van de vereniging worden vier maal per jaar op de hoogte gehouden van
de gebeurtenissen door middel van de nieuwsbrief “Windkracht”. Deze wordt ook in
het Duits onder de Duitse leden verspreid.
iii

Wandelingen

Omdat Voordewindhond zich inzet voor een beter windhondleven en zij van mening
is dat loslopen daar een essentieel onderdeel van uitmaakt, organiseert de
vereniging twee keer per maand een losloopwandeling op het Kootwijkerzand.
Deelnemers moeten zich van te voren melden en in verband met de veiligheid er is
een maximum van 25 honden toegestaan. De belangstelling voor de wandelingen is
zeer wisselend en het weer schijnt daarbij een erg grote rol te spelen. Wel is er een
vaste kern van mensen met Voordewindhondhonden die vrijwel altijd aanwezig is.
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DEEL 2: BEHEER, BESTEDING, WERVING VAN
FINANCIËLE MIDDELEN
1
Beheer
De middelen van de vereniging worden beheerd door de penningmeester. De
vereniging heeft een zakelijke rekening-courant bij de ING, rekeningnummer
5178694, op naam van Voordewindhond te Hilversum. Daaraan gekoppeld is een
spaarrekening. Bovendien heeft de vereniging een betaalrekening bij de Deutsche
Bank in Mönchengladbach, rekeningnummer 6001150. De financiële administratie
bevindt zich ten huize van de penningmeester. De penningmeester en de voorzitter
hebben toegang tot beide bankrekeningen.
2
Besteding
Omdat de vrijwilligers, vooral de hondenbemiddelaars, veel telefoon- en
benzinekosten veroorzaken wordt een deel van het beschikbare geld besteed aan de

terugbetaling van de door de bemiddelaars voorgeschoten bedragen. Een andere
aanzienlijke kostenpost is de dierenarts. Steeds meer worden honden niet-ingeënt of
zelfs ziek bij Voordewindhond aangemeld. Zij worden dan door de dichtstbijzijnde
dierenarts gezien en wanneer dat nodig is geënt en behandeld.
De opvangkosten op onze professionele opvangadressen (pensions) zijn een andere
grote post. De pensionhouders wordt een tegemoetkoming in de kosten geboden van
€ 1,50 en € 1,00 resp. Particuliere opvangadressen verlenen hun diensten op
vrijwillige basis en krijgen geen tegemoetkoming in de kosten. Een uitzondering
hierop vormt het dierenartsbezoek, dat in niet-noodsituaties overigens slechts na
goedkeuring van het bestuur kan plaatsvinden.
De indirecte kosten van de vereniging worden tot een minimum beperkt. Wel wordt er
enig geld uitgegeven aan communicatiemiddelen zoals drukwerk, internet en
promotionele activiteiten.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun diensten. Wel kunnen zij door
hen in de uitvoering van hun taak gemaakte kosten declareren. De declaratie kan
nooit hoger zijn dan de daadwerkelijk gemaakte kosten.
3

Werving

Voordewindhond verkrijgt haar financiële middelen uit een aantal bronnen:
i
Uit contributies
De contributie bedraagt € 30 per jaar; gezinsleden betalen € 20. De vereniging heeft
eind 2013 104 leden.
ii
Uit adoptiegelden
Mensen die een hond van Voordewindhond nemen zijn, ongeacht de leeftijd, ras of
raszuiverheid van de geadopteerde hond, een adoptiebedrag van € 250 schuldig.
Slechts in uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld wanneer bekend is dat een hond ziek
is en deze op korte termijn veel kosten zal veroorzaken voor de eigenaar, kan van dit
bedrag afgeweken worden.
iii
Uit afstandsgelden
Mensen die hun hond willen laten herplaatsen wordt sinds 2012 om een vrijwillige
bijdrage in de benzine- en opvangkosten gevraagd ter hoogte van € 65. De reden om
tot deze maatregel over te gaan was dat steeds meer mensen willen dat hun hond
thuis wordt opgehaald. Daar zijn behoorlijke kosten mee gemoeid en aangezien
honden soms lang in opvang zitten voordat een nieuwe eigenaar wordt gevonden is
het adoptiebedrag in veel gevallen niet meer toereikend om de gemaakte kosten te
dekken. Sinds de invoering van deze maatregel heeft minder dan de helft van de
oude eigenaren de vrijwillige bijdrage betaald.
iv
Uit giften en donaties
Voordewindhond kent een schommelend en niet in te schatten bedrag aan
incidentele donaties en giften.
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Na afloop van de tweewekelijkse wandelingen wordt de deelnemers om een
vrijwillige bijdrage gevraagd. Twee vaste deelnemers gaat beurtelings na afloop met
de pet rond.
v
uit de webwinkel
De Vereniging heeft op haar website een kleine ‘webwinkel’, waarin op bescheiden
schaal artikelen worden aangeboden. Voor sommige artikelen, zoals de
(Australische) muilkorfjes is een voorinvestering nodig.
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DEEL 3: BELEIDSVOORNEMENS 2014
Voor het verenigingsjaar 2014 heeft het bestuur de volgende vier
beleidsvoornemens:
a. Vergroten van het ledenaantal
b. Vergroten van de naamsbekendheid
c. Nadere uitwerking en operationalisering van een gestructureerd plan om
fondsen te werven.
d. Voorbereidende werkzaamheden voor de rol in het debat rond de sterk
stijgende aantallen organisaties die honden uit het buitenland halen.
a.
Ledenwerving
Mensen die een hond van de Vereniging nemen zullen meer dan voorheen
aangemoedigd worden lid te worden. Bij de overdrachtsmap die aan nieuwe
eigenaren wordt uitgereikt bij het afhalen van hun hond wordt een folder over de
vereniging en een aanmeldformulier bijgesloten. Bij de toezending van het
definitieve adoptiecontract wordt nogmaals het lidmaatschap van de vereniging
onder de aandacht gebracht.
Er moet nagedacht worden over een aantrekkelijke reden om lid te worden.
Strategieën om meer leden/donateurs te werven zouden door de Commissie
Windscherm (zie hieronder) kunnen worden meegenomen in de beraadslagingen.
b.
Naamsbekendheid
De naamsbekendheid van de vereniging is momenteel alleen afhankelijk van mondtot-mond-reclame, uitgave van Windkracht en vooral de verenigingswebsite.
Toch moet er meer aan naambekendheid worden gedaan. In 2014 zullen we ons
laten voorlichten door een social media marketeer over de vraag of en zo ja hoe
social media ingezet kan worden om onze naamsbekendheid te vergroten.
c.
Fondsenwerving
In 2013 is de commissie Windscherm benoemd. Leden van de commissie zijn
Edo Meerloo (voorzitter) Johanna Kabel en Angèle Willems.
De bedoeling is dat de commissie (corporate) fondsen werft, zodat het voortbestaan
van Voordewindhond gegarandeerd wordt. Bovendien gaat de commissie middelen
zoeken zodat Voordewindhond structureel 10 kennels kan huren bij een aantal
dierenpensions.
Verder dient de Commissie het bestuur van advies over optimalisering van onze
profilering in het kader van fondsenwerving.
De penningmeester zal als aanspreekpunt voor de commissie fungeren.
d.

Buitenlandse honden:

De Vereniging is zich bewust van het lot van de grote groepen (wind)honden van
jagers, stropers, renafficionado’s en in het wild levende (wind)honden in de Zuid- en
Oost-Europa.
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De Vereniging is van mening dat er aan de levensomstandigheden van deze honden
dringend iets gedaan moet worden. Daarbij moet zowel aan oplossingen op korte en
op langere termijn gedacht worden. Toch heeft Voordewindhond grote twijfels over
een van de oplossingen het in grote getalen naar Noordwest Europa halen van
(wind)honden.
De vereniging ziet met stijgende zorg de enorme aantallen windhonden die via het
internet, bijvoorbeeld Marktplaats, ter adoptie aangeboden worden. Bovendien lijkt
het wel alsof het aantal stichtingen, organisaties en zelfs particulieren dat zich met de
import van honden uit het buitenland bezig houdt steeds groter wordt.
Voordewindhond wil graag een bijdrage leveren aan het opstarten van een debat
rond de honden uit het buitenland en neemt op zich in kaart te (laten) brengen wat de
huidige situatie is. Hoofdvragen daarbij zijn: Welke/hoeveel organisaties zijn er? Hoe
werken ze? Waar komen de honden vandaan? Hoeveel honden worden er per jaar
naar Nederland gehaald? Bovendien zal aan de (ex-)eigenaren van honden uit het
buitenland via sociale media een vragenlijst aangeboden worden.
Leerlingen van het het AOC Terra in Meppel zouden wellicht in het kader van het
‘regioleren’ geschikt zijn dit onderzoek uit te voeren. De voorzitter heeft intussen
contact met een van de docenten van het AOC gehad en afgesproken is het
onderstaande onderzoeksvoorstel aan het AOC te sturen. Mocht het AOC niet
geïnteresseerd zijn, dan zal getracht worden een paar geëngageerde leden voor
deze opdracht te vinden.
Onderzoeksvoorstel in hoofdlijnen:
i.

Vooronderzoek op internet
• welke instanties (stichtingen, particuliere initiatieven) bieden windhonden uit
het buitenland aan?
• aantallen, naam, contactgegevens, websiteadres
• waar komen de honden geografisch vandaan?

ii.

Contact met een aantal in samenspraak met het bestuur geselecteerde
organisaties
• wanneer werd de organisatie opgericht?
• hoeveel honden heeft de organisatie in 2010, 2011 en 2012 bemiddeld?
• Percentage windhonden
• Waar komen de honden vandaan:
-geografisch
-achtergrond (jacht, zwerf, renbaan, particulier bezit, anders)
• Wat is de werkwijze (huisvesting transport naar Nederland, huisvesting,
selectie van nieuwe eigenaren, nazorg)

iii.
•
•
•
•

Vragenlijst voor (ex-)eigenaren van buitenlandse windhonden
Distributie via sociale media
Informatie verstrekt door organisatie over achtergrond
Huidige toestand hond
Reden overlijden/leeftijd
Beweegredenen om voor een hond uit het buitenland te kiezen
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• Zou de eigenaar weer voor een hond uit het buitenland kiezen?
Eindproduct: verslag van de bevindingen.
Op basis van de uitkomsten van het verslag zal het bestuur zich beraden op de
volgende stap(pen).
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DEEL 4: GEGEVENS
i
Rechtsvorm
Voordewindhond is een vereniging en is ingeschreven bij de KvK Midden Nederland
(Utrecht) onder nummer 30288239 als de Vereniging Voordewindhond, adres
Langbroekerdijk B28, 3947 BB Langbroek.
ii
Bestuur
Het bestuur bestaat uit drie personen: een voorzitter, een penningmeester en een
secretaris. Het ledenbeheer is in handen van een ledenadministrateur.
iii
Fiscaal nummer
Het fiscaal nummer van de vereniging is 8224.61.663.B01.
iv
Administratie:
Een ANBI moet verplicht een administratie voeren. Voordewindhond voldoet hieraan.
Vanaf 2010 worden er jaarverslagen gemaakt door een erkend administratiebureau.
Voorafgaand aan het definitieve jaarverslag zal de uit leden bestaande gekozen
kascommissie, de administratie controleren en goedkeuren. Daarna wordt het JV
tijdens de ALV besproken en toegelicht door de penningmeester. Een kopie is voor
ieder op verzoek aan te vragen.
v

Personele bezetting 2014:

Bestuur:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

Rina de Vries
Jørgen Postma
Sophie Witschge

Hondenbemiddeling Nederland:
Rina de Vries
Martine Keizer
Sophie Witschge
Hondenbemiddeling Duitsland:
Rina de Vries
Ledenadministratie:
Esmé Hartman
Vervoer en Opvang:
Eleonora de Kort
Steunpunt Franstalig België en
Frankrijk:
Ronny van Droogenbroeck
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