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Doel Stichting Podencoworld: 
 

• Het herplaatsen van Podenco-achtige honden uit Zuid-Europa, het verlenen van (financiële en 
materiële) ondersteuning aan plaatselijke shelters, en ook het bestrijden van dierenleed in deze 
landen; 

• 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 Podenco’s die daarvoor geschikt blijken te zijn, een nieuw tehuis te 
zoeken in Nederland. De Podenco’s komen naar Nederland zodra er een adoptie- of opvanggezin 
beschikbaar is. 

 
 
Alle Podenco’s blijven eigendom van de stichting en worden (ter bescherming van de Podenco) geplaatst 
met een adoptiecontract. In dit contract wordt onder meer tussen de adoptant en de stichting 
overeengekomen dat de Podenco goed zal worden verzorgd, dat niet met de Podenco gefokt 
(sterilisatieplicht) mag worden en dat bij eventuele herplaatsing de Podenco altijd naar de stichting wordt 
teruggebracht. 
 
De stichting beoogt geen winstoogmerk, bestaat uit vrijwilligers, heeft geen asiel en werkt met 
opvanggezinnen. 
 
 
Wijziging statuten of bestuur: 
Er heeft in 2021 geen wijziging van statuten plaats gevonden. Wel is de bestuurssamenstelling gewijzigd. 
Het oude bestuur is afgetreden. Per 1 augustus 2021 is het bestuur als volgt samengesteld:  
Voorzitter  : L.S. de Haay 
Secretaris   : I.R.W.M. Mutsaers 
Penningmeester : R. Logtenberg 
 
 
Verslag activiteiten: 
Aangekomen geadopteerde Podenco’s: 
In 2021 zijn er 119 Podenco’s aangekomen in Nederland die geadopteerd zijn of eerst in een 
opvanggezin worden ondergebracht. 
 
 
Verbinding met adoptanten door jaarlijkse strandwandelingen: 
Ondanks dee Coronaversoepelingen hebben wij in september toch strandwandeling kunnen organiseren. 
Van deze gelegenheid hebben wij ook gelijk gebruik gemaakt om het oude bestuur en de oprichters van 
Podencoworld te bedanken voor hun enorme hoeveelheid werk. 
Er waren weer veel adoptanten met hun Podenco’s naar ’s-Gravenzande gekomen. Zo mooi om de lange 
stoet van Podenco’s over het strand te zien lopen en spelen. 
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Communicatie met onze achterban: 
Hoofddoel van onze communicatie is om de te adopteren Podenco’s onder de aandacht te brengen. 
Subdoelen zijn inzicht geven in onze activiteiten van ontvangen donaties, goederen en acties. 
Daarnaast het wel en wee van geadopteerde Podenco’s en informatie over de Podenco’s met elkaar 
delen. 
 
Website: 
De te adopteren Podenco’s worden gepresenteerd op onze actuele website. Daarnaast worden er 
nieuwsberichten geplaatst. O.a. worden hier onze donateurs bedankt voor hun gulle giften. 
Ook wordt hierin verslag gedaan van de zgn. ‘take me home’ vliegtickets en de transporten met goederen 
naar de asielen in Spanje. 
Regelmatig wordt onder de titel ‘Happy Endings’ verslag gedaan van hoe het met de geadopteerde 
Podenco gtaat. 
Daarnaast zijn er informatieve artikelen over bijv. hoe om te gaan met de veiligheid in bepaalde situaties. 
 
Facebook: 
Dagelijks worden er meerdere berichten op Facebook geplaatst om de te adopteren Podenco’s onder de 
aandacht te brengen. Daarnaast worden ook hier berichten geplaatst die ook op de website staan. Een 
nieuwe vrijwilligster heeft hier dit jaar weer nieuw elan in gebracht. 
 
Nieuw op Facebook: 
Dit jaar hebben wij op facebook een aparte besloten groep aangemaakt voor adoptanten. 
Zij kunnen hier onderling foto’s en informatie uitwisselen. Inmiddels zijn er meer dan 200 leden. 
 
Instagram: 
Hierin worden meerdere berichten per week gepost om de Podenco’s onder de aandacht te brengen. 
 
Samenwerking met asielen: 
Podencoworld vindt het belangrijk dat de asielen goede zorg aan de Podenco’s leveren en ons als 
stichting van de nodige informatie voorzien. Het is belangrijk dat wij updates krijgen om actueel te blijven. 
Via de diverse vrijwilligers wordt contact onderhouden. 
 
Scholing: 
In het voorjaar is er een online scholing geweest voor de vrijwilligers. 
Een dierenarts heeft een presentatie gegeven over de diverse Middellandse Zee ziektes. 
Er is een verslag gemaakt als naslagwerk. 
 
Nieuw bestuur: 
Het nieuwe bestuur heeft een richtlijn gemaakt. Daarin zijn alle taken en verantwoordelijkheden van de 
diverse vrijwilligersfuncties benoemd. Er zijn enkele kleine wijzigingen doorgevoerd. 
 
Vooruitblik: 
Het bestuur heeft samen met de coördinatoren online overleg gevoerd over de richtlijnen en andere 
actuele zaken. Doordat het nieuwe bestuur volop aan het werk is om alle materie eigen te maken is er 
geen plan voor 2022 gemaakt. Dit wordt begin 2022 opgepakt. 
 
 


