
Beleid en Doelstelling 

Beleids- en werkplan Stichting Sphoek (Spaanse Honden Ook Een 

Kans) Handelsregister KvK-nummer: 27314430 

 

 

1. Kader 

Het onderhavige beleidsplan wordt geformuleerd binnen het hieronder vermelde 

kader. Artikel 2 van de akte van oprichting. 

 

 

2. Doelstellingen (Art 2 van de akte van oprichting) 

Het doel van de stichting is het bevorderen van het Spaanse dierenwelzijn in het 

algemeen en van honden in het bijzonder, dit in nauwe samenwerking met het 

gemeentelijk asielen in de provincie Alicante. (omgeving Benidorm in het bijzonder) 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven 

van fondsen en geldmiddelen en voorts door het verrichten van alle verdere 

handelingen, die met de doelstelling in de ruimste zin verband houden of 

daartoe bevorderlijk 

kunnen zijn. Speerpunt, vinden van een nieuwe thuisplaats voor de honden en in een 

enkel geval, katten in zowel primair Spanje, Nederland en België. 

 

Als globale doelen formuleert dit plan de volgende zaken: 

•  Het organiseren van lezingen, die het doel van de stichting dienen. Tevens 

voorlichting te geven aan scholen en gemeentelijke instanties in de omgeving van La 

Nucia, Benidorm en L'Alfaz del Pi. (Provincie Alicante). 

• Indien mogelijk bieden van financiële, persoonlijke en materiële hulp aan 

dierenasiels, dierenasiels in directe nabijheid van Benidorm in het bijzonder. 

Andere dierenasiels in Spanje (b.v Cuenca) kunnen ook op hulp van de stichting 

Sphoek rekenen zolang de financiële middelen dit toelaten. 

•  Het verzorgen van publiciteit t.b.v. asielhonden met als doel meer honden en 

eventueel katten een nieuw thuis te geven, primair in Spanje en eventueel Nederland. 

•  Waar mogelijk dieren in nood te helpen, zoals kettinghonden, wedstrijdhonden, 

zwerfhonden en honden die voor de jacht worden ingezet en na niet functioneren 

worden achterlaten en verminkt. 

•  Bevorderen dat men katten en honden laat steriliseren/castreren. Dit in 

samenwerking met lokale dierenartsen. 

•  Samenwerking met landelijke en regionale dierenwelzijnsorganisaties om een 

grotere kritische massa te maken voor het beïnvloeden van bestuur en politiek en om 

op effectievere wijze educatieve taken te kunnen uitvoeren. 

•  Het verstrekken van publiciteit en voorlichting over dierenwelzijn gericht 

op zowel volwassenen als kinderen. 

 

 

3. Werkzaamheden in de vorm van projecten. 

 

Projecten ter uitvoering van het beleid. Projecten gericht op besteding van 

middelen en projecten gericht op het verkrijgen van middelen. 



3a. Project bouw overkapping pup verblijf. 2011 - 2014 Dit project is om 

het pupverblijf te overkappen met golfplaten of ander materiaal. De pups zitten 

momenteel onbeschut. Dit project heeft de hoogste prioriteit en is deels al 

verwezenlijkt. Overkapping gehele asiel d.m.v. camouflage netten is reeds gestart en 

wordt geëvalueerd t.a.v. effectiviteit. 

 

 

3b. Project Individuele opvanggezinnen. 2008 - 2022 

Honden opvanggezinnen vangen honden op die nog niet zijn geadopteerd, maar voor 

wie het beter is in een gezin in Nederland verzorgd te worden en daarvandaan te 

worden bemiddeld. In sommigen gevallen zijn dit honden bij wie de adoptie in Spanje 

traag of moeilijk verloopt. Die opvang vergt extra geld voor speciale voeding -, 

opvoeding -, dierenarts- en verzorgingskosten. Sphoek draagt in de regel de extra 

kosten hiervoor. Dit project wordt gekenmerkt door het individueel karakter, de steeds 

wisselende verscheidenheid aan honden en opvanggezinnen. 

De selectie van de 'opvang' gezinnen loopt altijd via één of meerdere vrijwilligers. 

Deze zullen in de regel de potentiële 'opvang' gezinnen bezoeken en beoordelen of zij 

als zodanig geschikt zijn. 

3c. Project hondenasiel Cuenca 2011- 2015 

Cuenca is een Spaans asiel in de provincie . Castilla-La Mancha. Dit asiel wordt geleid 

door Spaanse vrijwilligers. Echter bij deze vrijwilligers ontbreekt de ervaring en kennis 

om dit asiel in goede banen te leiden. Sphoek helpt dit asiel met kennis en ervaring en 

eventuele financiële ondersteuning. Ook zal op de website van Sphoek aandacht 

gevraagd worden voor de honden in Cuenca. Ook zal Sphoek de website van Cuenca 

sponsoren, opzetten en daar waar nodig bijhouden. (www.arcoairis.com) Ook stelt 

Sphoek zich verantwoordelijk voor het opzetten van een database voor de honden van 

asiel Cuenca. Sphoek is in 2015 gestopt met Cuenca omdat dit is overgenomen door de 

Spaanse overheid. 

 

3d. Project jaarlijkse sphoekdag 2009 - 2019 

Stichting Sphoek organiseert jaarlijks een Sphoek dag, dit is om de stichting onder de 

aandacht te brengen in Nederland. Deze dag vindt meestal plaats in de zomervakantie 

en wordt georganiseerd door één van de vrijwilligers in Nederland. Tevens dient deze 

Sphoek dag als reünie voor eenieder die in het verleden een hond via Sphoek heeft 

geadopteerd. Ook wordt deze dag aangewend om middelen te verwerven voor het doel 

van de stichting. Van de Sphoekdag wordt uitgebreid verslag gedaan op de website 

www.sphoek.com. Door de Corona maatregelen is de Sphoekdag de laatste jaren 

helaas niet doorgegaan. Deze worden hoogstwaarschijnlijk vervangen de Sphoek 

gezamenlijke wandeldagen.  

 

 

Project verbouwing receptie en kliniek. 2021 

In 2021 zijn de receptie de ingang en de kliniek grondig verbouwd en opnieuw 

ingedeeld. De bezoekers worden nu gelijk te woord gestaan wanneer zij het dierenasiel 

bezoeken. Het aantal adopties is hierdoor aanzienlijk gestegen. Totale kosten 

verbouwing 12000 euro.  

4. Publiciteit algemeen 

http://www.sphoek.com/


Opdat de subsidiemogelijkheid bij een zo breed mogelijk publiek bekend is en de 

beoogde projecten ook daadwerkelijk hun weg naar de stichting vinden cq. Door de 

stichting worden gevonden, wordt aan publiciteit gedaan. 

 

Stichting Sphoek schrijft wekelijks een column in het blad "Hallo", dit blad wordt 

verkocht langs de hele Costa Blanca in alle kiosken en supermarkten en heeft een 

oplage die groter is dan 10000 en is ook online te bekijken. Sphoek heeft één 

vrijwilliger die zich in het verleden en in toekomst bezighoud met het benaderen van de 

Nederlandse media. Dit heeft reeds geleid tot diverse verhalen over Sphoek in zowel 

landelijke en regionale kranten en tijdschriften. 

Ook heeft Sphoek een website. www.sphoek.com. Deze website wordt veel bezocht. Dit 

mede door het actueel bijhouden van het nieuws omtrent dagelijkse activiteiten en 

adopties. Ook worden de projecten beschreven, hun voortgang en evaluatie. 

 

 

 

 

 

5. Geldwerving 

 

Schenkingen en donaties, erfenissen. De stichting heeft een relatief klein vermogen, in 

eerste instantie zullen donaties belangrijkste bron van inkomsten zijn. 

De stichting tracht particulieren en bedrijven als sponsor te interesseren, zodat of 

geld of materiaal ten behoeve van projecten kan worden aangewend. 

Via publiciteit zal de stichting haar doelen en projecten onder de aandacht brengen, 

m.n. binnen de dierenwelzijnswereld en zo haar bekendheid uitbreiden en zo een 

beroep doen op donaties. 

 

 

6. Beheer Vermogen 

 

Het vermogen wordt op een rekening bij de ING geplaatst. Indien nodig zal naast de 

lopende rekening een spaarrekening of een deposito worden geopend. Dat geldt als de 

werving van gelden en de besteding ervan middels de projecten zich niet één op één in 

de tijd verhouden. 

 

 

7. Besteding Vermogen 

 

Het vermogen wordt vrijwel geheel besteed aan het welzijn van de dieren. De asielen 

worden door de gemeentes maar kleinschalig gesubsidieerd. De behoefte aan 

medicijnen en de kosten voor dierenarts en voer zijn echter bijzonder hoog. Gemiddeld 

200 tot 250 honden. Ook wordt een gedeelte van het vermogen aanbesteed voor de 

aankoop van benches (transport) en goederen ten behoeven van het asiel. Ook wordt een 

gedeelte van het vermogen aangewend om medische kosten en dierenarts kosten te 

vergoeden voor opvanggezinnen. In bijzondere gevallen zal Sphoek ook bijspringen 

waarneer het om voer gaat. 

http://www.sphoek.com/


 

 

 

8. Kosten 

Als kosten worden slechts de noodzakelijke kosten gemaakt, zoals de kosten voor de 

kamer van koophandel, de administratie, de website, publiciteit en kosten die 

noodzakelijkerwijs moeten worden gemaakt voor rechtstreeks aan een project 

gekoppelde kosten. Kosten voor dierenarts, medicijnen en transport kunnen door 

bestuursleden en vrijwilligers worden gedeclareerd. 

 

Eindhoven, 01-01-2023 
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P. Speur     penningmeester 


