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1. ALGEMEEN
1.1 Structuur
Stichting FUERTEDOGS is op 20 oktober 2008 opgericht te Barendrecht. De stichting staat ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24445414 en valt met zijn activiteiten onder de
dierenpensions en dierenasielen. Stichting FUERTEDOGS heeft als doel de hondenopvang van Elke Kaaskooper op
het Canarische eiland Fuerteventura te ondersteunen.
De stichting heeft geen werknemers in dienst. Alle activiteiten worden verricht door vrijwilligers waarbij Elke
Kaaskooper de dagelijkse gang van zaken in handen heeft en daarmee het leeuwendeel van de activiteiten
verricht. De stichting is volledig afhankelijk van giften.
Stichting Fuertedogs is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI),
onder (RSIN / fiscaal) nummer 8200.16. 007 .

1.2 Samenstellling van het bestuur (2016)

Naam

Functie in het bestuur

Bestuurslid vanaf

Open positie

Voorzitter

K.C. Beijen
P. Victoor
K. Kaaskooper

Secretaris
Penningmeester
Adviserend lid

01 oktober 2011
01 juli 2010
20 oktober 2008

M. Groenemeijer

Adviserend lid

01 juli 2010

Bestuurslid tot

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste drie
personen. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten uit
naam van de stichting. De bestuursleden mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor
gemaakte kosten. Al sinds de oprichting van de stichting in 2008 hebben de bestuursleden geen gebruik
gemaakt van deze mogelijkheid.

1.3 Contactgegevens
p/a Drechtlaan 34
2451 CM Leimuiden
E-mail: fuertedogs@fuertedogs.com
Website: www.fuertedogs.com
Rekeningnummer: NL 42 ABNA 052.82.62.289 ABN AMRO bank te Vleuten
RSIN/ Fiscaal nummer: 8200.16.007
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2. STICHTING FUERTEDOGS
2.1 De stichting – algemeen
Honden op Fuerteventura en de rest van Spanje leven helaas vaak nog onder barre omstandigheden. Zonder de
lokale ware dierenliefhebber te kort te willen doen, blijft de Spaanse mentaliteit ten opzichte van dieren vaak
zeer bedroevend.
Elke Kaaskooper, sinds 2002 op Fuerteventura verblijvend, heeft zich het lot van de honden op het eiland altijd
erg aangetrokken. De afgelopen 15 jaar heeft ze getracht om zoveel mogelijk noodlijdende dieren te helpen. Na
jarenlang via verschillende kanalen geholpen te hebben, runt Elke sinds 2007 een eigen opvangcentrum.
Daartoe huurt Elke voor de op te vangen honden een oude, verwaarloosde boerderij / finca op 127.000m2
grond. In de loop der jaren is er een groot stuk van de finca omheind en in een flink aantal zeer ruime zones
verdeeld. Daarbinnen kunnen de honden overdag vrij rondlopen, spelen en rusten. Inmiddels hebben daar
sindsdien velen honderden honden hun ‘voetstappen’ liggen en hun tijdelijk of soms ook permanent
toevluchtsoord gehad.
Anno 2016 lopen er gemiddeld zo’n 107 honden op de finca rond.
De meeste hondjes bij Elke komen uit één van de vier op Fuerteventura aanwezige dodingstations. Anderen
zijn op het terrein van de opvang achtergelaten of opgehaald na een noodoproep door mensen van het eiland.
Deze vaak noodlijdende hondjes worden door Elke met liefde opgenomen, behandeld en voorbereid op een
beter leven elders. Helaas zitten er ook regelmatig getraumatiseerde of mishandelde hondjes bij die veel tijd
nodig hebben om te herstellen. Sommige van deze honden zullen de rest van hun leven bij Elke blijven omdat
ze zodanige schade hebben opgelopen dat ze niet meer te herplaatsen zijn. Op de finca van Fuertedogs kunnen
deze gewonde hondenzieltjes tot rust komen en hopelijk wat van hun verloren vertrouwen terug winnen.
Omdat potentiële adoptanten in de praktijk meestal een voorkeur hebben voor een klein of middel formaat
hond of een pup, stromen met het toenemen der jaren doorgaans de grotere en ook oudere honden (7+) niet
zo vaak door.
Ook om andere reden moeilijker plaatsbare honden, bv het minder bekende/populaire ras ‘de podenco’, of
honden met handicap of ongemak (doof, blind, mank), incontinentie, epilepsie, gewrichtsaandoeningen of
andere ernstige kwalen, dan wel honden met afwijkend of onberekenbaar gedrag, hebben in de loop der jaren
hun definitieve toevluchtsoord op de finca gevonden. Op de Fuertedogs finca kunnen zij nog een waardig
leven leiden totdat hun tijd is gekomen.

Deze fincabewoners zijn de laatste jaren dus flink in aantal toegenomen. De Fuertedogs finca is daardoor
mettertijd steeds meer een ‘genadenhof’/toevluchtsoord’ voor die moeilijker plaatsbare honden en/of
senioren geworden. De finca is daardoor niet langer het aanvankelijke doorstroomstation / tussenstation naar
een beter leven elders. Het is nu voor velen honden ook een eindstation.
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Daarmee is één van de doelstellingen van stichting Fuertedogs, te weten “herplaatsing”, meer op de
achtergrond geraakt ten gunste van het Fuertedogs motto “ een beter hondenleven op Fuerteventura zelf”.
Dus de focus van de stichting is navenant verschoven: “ de Fuertedogs finca als een ‘ happy eindstation’
Daarom is het ook zo fijn dat mensen en/of bedrijven bereid zijn om deze zogenaamde “blijvers of langzitters’
tot hun einde op afstand te blijven ondersteunen.

Veel andere stichtingen hebben als positief hoofddoel ‘ het redden van zoveel mogelijk honden uit het
buitenland’. Bij Fuertedogs gaat het steeds meer om hulp ter plekke op Fuerteventura zelf. Uw giften en
donaties worden dus benut voor de langblijvers op de finca ofwel “ een beter leven voor de honden op de
Fuertedogs finca”. (zie ook 2.4 ‘Donateurs inclusief adoptie op afstand’).

Onder de permanente verzorging van Stichting Fuertedogs vallen ook een groot aantal Podenco’s. Deze voor
de Canarische Eilanden zo kenmerkende jachthond, “de Podenco Canario”, heeft het vaak zwaar te verduren.
Deze honden worden gebruikt voor de jacht op konijnen, maar aangezien de jaarlijkse jachtperiode slechts 12
zondagen telt, wordt de Podenco de rest van het jaar behoorlijk verwaarloosd. Ze liggen te vegeteren aan te
korte kettingen zonder bescherming tegen de felle Canarische zon, met te weinig of zelfs geen water en/of
voer. Vaak genoeg worden ze dood aan de ketting gevonden. Overleven ze het wel tot de volgende jacht dan
sterven ze vaak door gebrek aan voorbereiding en training of worden ze als de prestaties uitblijven zonder
pardon afgedankt, afgeschoten of gewoon ergens achtergelaten om te verhongeren.
De Fuertedogs roedel telt daarom ook zo rond de 60 afgedankte podenco’s danwel podencokruisingen. Ze
hebben een prachtig karakter, aandoenlijk, ondeugend, lief en vrolijk. (leestip: “De podenco een bijzondere
huisgenoot”, het boek van Judy Kleinbongardt). Mede vanwege hun jachtinstinct maar ook vanwege hun
relatief geringe bekendheid behoren zij vooralsnog helaas nog tot de wat moeilijker plaatsbare honden.

Gelukkig zijn er echter steeds meer fans met een voorliefde voor de podenco’s, ook vanuit de hondensport
bijvoorbeeld bike-joring en canicross (www.canicrossnederland.nl). Zo zijn onder andere Fuertedoggies ALEXI,
ELMO, MICK, DOX, JELLE, LEVI , JAMIE, JESSIE , LARS, LEXUS, LINET, (allen podenco-kruisingen) zeer
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enthousiaste canicrossers. MICK met zijn baasjes Marianne van de Linden en Fred Hazeleger werd zelfs
wereldkampioen canicross in Belgie. Voor podenco’s maar ook voor andere honden en de hondenbaasjes zelf,
een fantastische bezigheid, deze sport.

Maar helaas hebben ook de andere hondenrassen het moeilijk op Fuerteventura.
De gemeenten hebben op Fuerteventura vier zogenaamde dodingstations. Alle honden die los op straat lopen
worden door speciale hondenvangers van de gemeente gevangen en in zo’n centrum gestopt.

Daarom kent Fuerteventura bijna geen zogenaamde zwerfhonden. Ook de mensen die hun hond niet meer
willen, kunnen deze zo afgeven bij de dodingstations.
Afhankelijk van het aantal honden in de betreffende “perrera municipal ” worden de honden dan gewoonlijk na
10 tot 21 dagen zonder pardon afgemaakt, meestal niet op diervriendelijke wijze.
En dat geldt nog steeds anno 2016….
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2.2 Doel, activiteiten en beleid van de stichting
De Stichting Fuertedogs is een Nederlandse stichting die tot doel heeft de hondenopvang van Elke Kaaskooper
op Fuerteventura te ondersteunen. Het gaat daarbij zowel om financiële als om praktische steun. We zijn een
kleine, flexibele, onafhankelijke en transparante stichting die zich exclusief inzet voor de door Elke opgevangen
honden.

Activiteiten en beleid van de stichting zijn hier op gericht:
 Het opvangen en verzorgen van noodlijdende honden
 Behandeling van de honden door middel van medisch onderzoek, castratie / sterilisatie, inenten en
chippen en noodzakelijk medische ingrepen
 Langdurige dan wel permanente opvang voor moeilijk plaatsbare honden en senioren
 Hulp bij het bemiddelen van herplaatsbare honden
 Het onderhouden van een ondersteunend netwerk van hulpverleners, adoptanten, sponsoren en
donateurs
 ‘Low profile’ op social media – bewust terughoudend in lijn met de focus van de stichting . Maar ook
een gelimiteerde of bescheiden communicatie via website, internetportalen, ons eigen kanaal op
social media, folders en evenementen.
 Fondsenwerving:
o de maandelijkse Adoptie op Afstand donaties naast onregelmatige of éénmalige giften
o vergoeding voor geadopteerde honden en facultatieve terugstorting van
castratie/sterilisatiekosten
o spontane giften van fincabezoekers
o sponsoren voor specifieke projecten
o benificiënt van goede doelen loterijen met name de Vriendenloterij
o via diverse akties en evenementen – Kleine podenco-meeting in Beilen op 12-6-2016, SuperMega-Hondendag in OSS op 18 sept 2016 - dank voor de inzet van alle betrokkenen! (Marie
Jeanne & Liesbet (truffels & zeepjes), Manon, Nancy & Michel, Patsy & Chris en alle niet
genoemden) – Jammer dat de opbrengsten op dit soort evenementen de laatste jaren afnemen, dit
ondanks de tomeloze inzet van initiatiefnemers. Het lijkt niet meer in verhouding te staan met de
hieraan bestede tijd en kosten. Zijn de beste dagen van dit soort evenementen voorbij?
o Vanuit België de kerstkaarten aktie 2016 door Kristien en de ‘ontbijt en bakakties’ etc. van Nina en
‘inzamelings- en ruilakties’ door Patsy & Chris.
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2.3 Communicatie
De website – www.fuertedogs.com – is voor de stichting van belang om met haar achterban te communiceren
en nieuwkomers te informeren. Op de Fuertedogs website en Fuertedogs facebook kunnen berichten,
gebeurtenissen op en rond de finca, achtergrond informatie over de honden, hun happy end foto’s en een
overzicht van donaties en hulp door vrijwilligers worden gepubliceerd.

Voor de promotie van haar werkzaamheden heeft Stichting Fuertedogs een flyer beschikbaar in diverse talen.
De flyer heeft ten doel mensen bekend te maken met de stichting en de noodzaak van donaties en om
eventuele vluchtpartners bereid te vinden om te helpen bij het begeleiden van honden naar hun nieuwe tehuis
in Nederland, België of Duitsland. Voor het onder de aandacht brengen van een aantal honden die geschikt zijn
om te worden bemiddeld, publiceren we op een aantal portaal sites om hun kans op een eigen thuis te
verhogen.
Het up-to date maken van de Fuertedogs website - ons eigen onafhankelijk kanaal met de nieuwtjes van de
fuertedogs finca – alsmede via social media ( stichting Fuertedogs facebook – door vrijwilligster Nancy
Hoenson) blijft een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren. Dit alles weliswaar in lijn met ons ‘low
profile’ beleid. In de praktijk gaat de meeste communicatie per what’s app, dat betekent een flinke
tijdsbesparing.
2.4 Donateurs inclusief Adoptie op Afstand ( AoA)
De stichting heeft gelukkig een trouwe achterban van donateurs waar dit jaar ook weer een aantal nieuwe
mensen bij zijn gekomen die de stichting een warm hart toedragen. Een deel van de donaties bestaat uit een
maandelijks bedrag voor het adopteren van een specifieke hond op afstand o.a. voor de langdurige
fincabewoners (vaak de oudere en grotere honden, de getraumatiseerde of mishandelde en vaak dus minder
valide honden, die niet meer of moeilijk te plaatsen zijn). Andere donateurs kiezen voor een bijdrage voor de
Fuertedogs roedel in het algemeen.

Weer anderen doen een specifieke donatie voor bijvoorbeeld het castreren of steriliseren van een bepaalde
hond of geven een vergoeding voor een operatie of opname van een gewonde of zieke hond of een
verbeteringsproject op de finca. Er werden een aantal zware spoedingrepen gesponsord (Pam, Linex, Marta
etc ) Een hernia operatie bracht voor 2 honden verlichting en een aantal honden onderging weer een
laserbehandeling in verband met huidkanker, tumoren of gezwellen (Tes, Mayron, Zil etc).
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Al deze bijdragen van vrijgevige sponsoren zorgen ervoor dat de Fuertedogs opvang kan blijven draaien. Het
blijft daarom een belangrijk doel om deze kring van donateurs/sponsoren te onderhouden en uit te breiden,
gezien het toenemende aantal langdurig op de finca verblijvende honden.

2.5 Adoptie van een hond
Net als in voorgaande jaren werden dezelfde beproefde procedures t.a.v. adoptie ook in 2016 weer
aangehouden. Wanneer iemand geïnteresseerd is in het adopteren van een hond van de stichting wordt er
gevraagd een interesseformulier in te vullen. Dit formulier wordt door Elke bekeken en beoordeeld. Hierna
wordt er contact opgenomen met de potentiële adoptant en worden eventuele verdere vragen doorgenomen
en zoveel mogelijk informatie over de betreffende hond uitgewisseld. Indien beide partijen hierna verder willen
gaan, volgt een kennismakingsbezoek waarvan een verslag wordt opgesteld met hierin ook de beoordeling of
de te adopteren hond een goed tehuis kan worden geboden. Bij een positieve uitslag kan het adoptiecontract
opgesteld worden en zal de adoptant de adoptiebijdrage naar de stichting overmaken. Elke maakt de hond dan
klaar voor de vliegreis (voorzien van benodigde inentingen, Europees paspoort en chip) en zoekt een
vluchtpartner om de hond te kunnen begeleiden op de vlucht.

Op de bestemmingsluchthaven worden de hond en de vluchtpartner opgevangen door een Fuertedogs
vrijwilliger. In veruit de meeste gevallen zijn ook de adoptanten zelf daarbij aanwezig en vindt meteen de
overdracht plaats. In enkele gevallen wordt de overdracht bij de adoptanten thuis gedaan. De voor de hond
gebruikte transportbox / vliegtas wordt weer ingezameld voor latere retourzending naar Fuerteventura.

En dan begint voor de hond de aanpassing van een buitenleven op de finca aan een huiselijk leven bij de
adoptiefamilie. Per e-mail, ‘whats app’, telefoon, skype of huisbezoek wordt er daarna contact gehouden met
de adoptant om zo een stukje nazorg te kunnen houden. Mocht er ondanks alle zorg toch iets niet goed gaan
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met de hond bij zijn nieuwe tehuis, dan zal de stichting hier te allen tijden een oplossing voor zoeken. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan het inschakelen van een hondengedragsdeskundige.

In 2016 vonden 42 Fuertedogs honden een nieuw thuis of een definitieve opvang in Nld.
In 2016 liepen er gemiddeld 107 honden op de finca rond in plaats van het dodingsstation als eindstation.
Elke's project leidde daarmee dus voor (42 + 107) = 149 honden tot een veilig onderkomen en daarmee een
nieuwe kans op geluk.

Dankzij de financiële steun van veel mensen konden zij gelukkig allemaal naar behoren verzorgd worden.

Al met al kunnen we voor 2016 ook weer spreken van een geslaagde missie!
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HAPPY END LIJST 2016
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)

03-01-2016, pointergirl LIBBY, 2665 BK Bleiswijk - Nld
03-01-2016, KIMBA(K-pup), nu KAYLA, 4007 NM Tiel - Nld
16-01-2016, podenco (Sjors) FERRARI, 2580 Putte - Blg
15-02-2016, LEXUS (L-pup), 2131 ML Hoofddorp – Nld
18-02-2016, LEON, (bij Maaike) , 4001 TL Tiel - Nld
22-01-2016, KIA ( moeder K-pups), Dld
24-01-2016, LACEY (L-pup), nu LADY, 6714 BC Ede - Nld
24-01-2016, NUBY, nu MOOSIE, 1796 AB De Koog – Texel - Nld
26-01-2016, KAYA ( K-pup),nu LOENA, 4001 HP Tiel – Nld
28-01-2016, LARS (L-pup), Canicross opvang, 2101 KJ Heemstede – Nld
27-02-2016, podenca SWING, (bij NINA), 1570 Tollembeek – Blg
27-02-2016, VEVA, (permanente opvang bij ELLY), Opeinde - Nld
01-03-2016, BLANCA, 1570 Tollembeek - Blg
08-03-2016, JAMIE (J-pup) , 69210 Lentilly – FR
08-03-2016, JESSIE (J-pup), 3021 KG Spijkenisse – Nld
09-03-2016, LINET (L-pup), 3195 GV Pernis – Nld
11-03-2016, OLCY, 4824 GD Breda – Nld
17-03-2016, BRUUN (bij Maaike) 4001 TL Tiel - Nld
30-03-2016, ROY (R-pup), 1098 KN Amsterdam – Nld
30-03-2016, RALFY (R-pup), 1098 KN Amsterdam – Nld
31-03-16, BALI (permanente opvang bij Annemarie) , 3911 PE Rhenen - Nld
12-04-2016, LORET (L-pup), 2295 LL Kwintsheuvel – Nld
14-04-2016, ANGELO, 1813 XR Alkmaar - Nld
14-04-2016, NICE (N-pup), 6851 ES Huissen - Nld
01-05-2016, LATA (L-pup), 2063 JR Spaarndam
20-05-2016, BLUE, 1541 SM Koog aan de Zaan – Nld 23-05-2016, JASON, 1945 WH Beverwijk – Nld
24-05-2016, NIO (N-pup), 1033 VA Amsterdam –Nld
24-05-2016, IGOR, ( permanente opvang ivm dysplasie) – 7671 EW Vriezeveen - Nld
09-06-2016, OCCY (pluisbol), 1689 TK Zwaag, Nld
10-06-2016, BILLY , 5831 TD Boxmeer – Nld
03-07-2016, JULIAN, (permanente opvang) 2136 NJ Zwaanshoek - Nld
15-07-2016, JOB, 4005 GH Tiel – Nld
12-08-2016, TICO (permanente opvang bij Paula) - Fue
21-08-2016, pointergirl STEFFIE, (permanente opvang bij Dona) - Fue
28-08-2016, ILLY, 4941 EK Raamsdonkveer – Nld
02-09-2016, ALEXI (permanente opvang) , 2131 ML Hoofddorp - Nld
11-09-2016, MARCO, 2343 BG Oegstgeest - Nld
21-09-2016, LOEKIE – LUC, 5508 LP Velthoven – Nld
15-10-2016 MARA, 4841 KS Prinsenbeek, Nld
15-12-2016, ROZA (R-pup, sinds 01-06-2016), 2134 VS Hoofddorp – Nld
24-12-2016 pointer BOB, 1470 Bais Thy - Blg
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2.6 De Fuertedogs Finca
De finca waar Elke en de honden sinds eind 2007 verblijven is een oude verwaarloosde boerderij / finca bij het
dorpje Las Pocetas. Door de jaren heen is er een groot stuk van de finca omheind en zijn er binnen deze
omheining een flink aantal zeer ruime zones aangebracht waarbinnen de honden overdag vrij kunnen lopen,
spelen en rusten. Op ieder van de velden staan er omgebouwde houten kabelhaspels en schaduwdakjes van
3m x 3m zodat de honden beschutting kunnen zoeken tegen de hete zon. Op ieder van de velden is altijd voer
en vers water aanwezig. Bij grote hitte en natuurlijk ook gedurende de nachts verblijven alle honden in de
nachtverblijven met voor iedere hond een mand. Elke ochtend, als de honden zich op de velden vermaken,
worden de nachtverblijven grondig schoongemaakt zodat de honden ’s nachts weer een schone plek hebben
om te slapen.
Elke Kaaskooper is sinds 2007 zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag op de finca aanwezig. Na zich
jarenlang met hart en ziel, dag en nacht volledig te hebben ingezet heeft Elke door de langdurige overbelasting
inmiddels zelf ook een punt bereikt waar ze qua capaciteit en gezondheid helaas moet accepteren dat ze pas
op de plaats moet maken of zelfs misschien een stap terug moet doen.
Naast ervaren hulpverleners / vrijwilligers uit Nederland en België die soms voor een klusweek op de
Fuertedogs finca verblijven, zou dagelijkse extra hulp voor langere tijd het meest welkom zijn. Het blijft een
hele uitdaging om hier een passende oplossing voor te vinden daar de stichting geen gelden heeft om mensen
in dienst te nemen en het werk op de finca fysiek en geestelijk intensief is en mogelijk geschikte kandidaten
daar vaak toch op stuk lopen. De Fuertedogs finca met zo’n enorme roedel en al z’n verblijven en velden is qua
werkkracht voortdurend zwaar onderbezet en meer structurele hulp ter plekke blijft een hot item. De ervaring
heeft geleerd dat deze hulp wel strak ingepland dient te worden anders werkt het averechts. Bij tijd en wijlen
kunnen we nog rekenen op 2 ervaren vrijwilligsters wonend op Fuerteventura zelf. Wanneer ze in de
gelegenheid zijn komen ze 1 of soms 2 dagen per week hun handen uit de mouwen steken en daarmee enige
verlichting te brengen. DANK Donatella en Paula!
Zolang de flexibiliteit en het overzichtelijke, directe en kleinschalige gevoel van onze stichting niet in het geding
komt, zouden we graag nieuwe noodlijdende honden willen blijven helpen. De laatste jaren zijn we er echter
meer dan ooit van doordrongen dat het voor Elke allemaal nog nauwelijks behapbaar is. Het voornemen voor
2016 was dan ook om tot een kleiner aantal fincahonden te komen en geen nieuwe honden op te nemen. Hoe
hartverscheurend ook voor de honden in nood. Het in balans brengen van het hondenaantal op de finca met de
dagelijkse support-handen voor verzorging dient absoluut meer prioriteit te krijgen.
Afgelopen jaar hebben ook weer een aantal belangstellenden en hulpverleners de Fuertedogs finca bezocht.
Sommigen kwamen alleen om kennis te maken met de honden, anderen om Elke te helpen met de dagelijkse
activiteiten. Het aantal ontvangen bezoekers is in de loop der jaren nogal afgenomen; mede door de
langdurige overbelasting van Elke komt bezoek niet altijd gelegen, daarom wordt er weinig of geen publiciteit
gemaakt om mensen uit te nodigen om langs te komen. Dit heeft helaas wel als keerzijde een afname van de
ontvangen fincadonaties. Hoe dan ook, gelukkig zijn er een hoop mensen die Elke en de honden een warm hart
toedragen. Bij deze DANK aan diegene die belangeloos hun steentje bijdragen!
Het onderhoud en in tact houden van alles op de oude finca is een continue en kostbaar proces. In 2016 is er
ook weer één en ander aan kluswerk op en aan de finca verricht. Dankzij trouwe en vrijgevige sponsoren (Elly
Scholtsz , Cilia Visscher, Angela Puppin , Irmgard van Bergen, John & Liz Wright, Familie Valkenburg, Mieke
Kaaskooper, Kristien van de Moortel, etc ) en klussers als Hans Eerhard, Christian Quisqey, Ernesto, Michel en
Mieke Alink) konden er weer werkzaamheden op de finca gerealiseerd worden. Al dit werk was nooit mogelijk
geweest zonder de belangeloze inzet van de betreffende personen.
Daarnaast gaat onze dank ook uit naar Marie Jeanne Pierreux uit België, sinds jaar en dag één van de meest
trouwe klusvrijwilligsters. Als de nood hoog is hebben we altijd een beroep op haar kunnen doen. Ook hartelijk
dank aan Kristien van de Moortel, die sinds de adoptie van Fuertedogs podenco Sjors Ferrari een regelmatige
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hulpverleenster is geworden. Even als Manon van Roest en Nina Bockstael. Hartelijk dank aan allen, voor de
inzet, sympathie, hulp en betrokkenheid! Ook en vooral aan de hier niet bij name genoemde personen!
FINCA VIEW……
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3. TERUGBLIK 2016 / VOORUITBLIK OP 2017
In 2016 zijn weer een aantal onderhouds-en klusprojecten gerealiseerd, waaronder de geplande vervanging
van verlichting (stroom vretende bouwlampen) door energie besparende LED lampen. (zie verder 4.2
Toelichting op de Balans & Staat van Baten en Lasten - sub 6: Investering finca)
Er staan ook nog steeds verdere verbeteringsprojecten ( een muis/ratproof badkamer) en algemeen
onderhoudswerk aan de hondenopvang zelf op de verlanglijst.
Het updaten van de informatie (‘low profil’ focus) via website en social media blijft wederom een item.
Gelukkig ondervangt het veelvuldig gebruik van ‘whats app’ een flink deel van dit hiaat. Het is de bedoeling dat
ook de adoptie op afstand grotendeels via dit medium gaat verlopen.
Zoals altijd blijft de aandacht voor fondsenwerving zeer belangrijk gezien het grote aantal langblijvers dat de
Fuertedogs roedel telt.
De finca ligt in een open natuurgebied. Voor het onder controle houden van de rattenpopulatie op de finca
dienen daarom helaas regelmatig vallen / ‘catclaws’ gezet te worden. Een effectieve maar zeer onaangename
klus.
Zoals eerder vermeld is onze focus verschoven van een doorstroomstation /tussenstation naar een eindstation
ofwel een optimale plek voor de langblijvers.
De voor 2016 voorgenomen ‘pas op de plaats’ ten aanzien van het opnemen van nieuwe honden hebben we
redelijk kunnen aanhouden. Deze tendens tot afbouwen willen we ook voor de komende jaren vasthouden.
Er is daarin al een eerste voorzichtige aanpassing merkbaar. Dus voor 2017 blijft het voornemen van kracht om
alle aandacht te focussen op de verzorging van de huidige Fuertedogs roedel en de opname van nieuwe
honden te beperken dan wel stop te zetten. Een pijnlijk besluit daar Elke in haar hart graag een kans zou blijven
geven aan de vele noodlijdende honden op Fuerteventura. Het is hierbij het vermelden waard dat er de laatste
jaren een aantal stichtingen op Fuerteventura zijn bijgekomen. Dat verlicht de (morele) druk gelukkig. Want
na 15 jaar Fuerteventura beseft Elke als geen ander, het blijft een mission impossible, het is “ a never ending
story”. Dus ‘pas op de plaats’ met de vertrouwde (al vanaf onze beginjaren) Fuertedogs slogan in gedachten:

you cannot save the dogs of the world,
but you can save the world of ONE dog..!

.
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JAARREKENING 2016
4.2 Balans, Staat van Baten en Lasten & Kasstroomoverzicht

Balans per 31 december 2016
Activa

Liquide middelen

Passiva

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
- Algemene reserve

1

31 december 2016

31 december 2015

€

€

3,531

3,320

3,531

3,320

31 december 2016

31 december 2015

€

€

3,531

3,320

3,531

3,320
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Staat van baten en lasten over 2016
2016

2015

€

€

5,280
3,712
6,302
20,437
4,415

10,380
6,373
8,750
22,945
1,905

40,146

50,353

6,182
3,600
11,357
8,417
1,970
2,185
942
1,092
1,687
600
1,903

10,320
3,600
13,481
11,050
2,210
2,125
2,671
1,285
2,709
1,750
1,369

39,935

52,569

211

(2,216)

Baten
Adoptie hond
Adoptie op afstand- specifieke hond
Adoptie op afstand- algemeen
Donatie algemeen
Donatie castratie & sterilisatie

2
3
3
4
5

Som der baten
Lasten
Finca investering
Huur
Voer
Honden medisch
Honden vliegreis
Boodschappen
Communicatie, software, website
Gas, water, licht
Auto
Vrijwilligersvergoeding
Overige lasten

Som der lasten

Saldo

6

7

8
9
10
11
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Kasstroomoverzicht over 2016
2016

2015

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Ontvangen donaties
Ontvangen adoptiegelden

34,866
5,280

39,973
10,380

Totaal ontvangen kasstromen

40,146

50,353

Betalingen verbeteringen finca en huur
Betalingen honden medisch
Betalingen honden levensonderhoud
Betalingen vliegreis adoptiehonden
Betalingen boodschappen
Betalingen communicatie, website e.d.
Betalingen gas, water, licht
Betalingen vervoer
Betaling vrijwilligers
Betaalde overige lasten

9,782
8,417
11,357
1,970
2,185
942
1,092
1,687
600
1,903

13,920
11,050
13,481
2,210
2,125
2,671
1,285
2,709
1,750
1,369

Totaal uitgaande kasstromen

Kasstroom uit operationele activiteiten

39,935

52,569

211

(2,216)

0

0

0

0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nettokasstroom

211

(2,216)

Toename/(afname) geldmiddelen

211

(2,216)
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Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
2016

2015

€

€

Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar

3,320
211

5,536
(2,216)

Stand per 31 december

3,531

3,320

4.3 Toelichting op de Balans & Staat van Baten en Lasten
1. Liquide middelen
Het banksaldo van de stichting bedroeg op 31 december 2016 EUR 3,531 (31 december 2015: EUR 3,320).
2. Adoptie hond
De hond is levenslang in bruikleen door ADOPTANT. Het door de nieuwe eigenaar betaalde bedrag is een
bijdrage in de algemene en medische kosten van FUERTEDOGS en is derhalve geen betaling van een
koopsom voor het dier. Het betreft slechts een tegemoetkoming en is helaas niet kostendekkend voor de
gemaakte uitgaven ( zoals reisvaardig maken van honden, Europees paspoort, een micro-chip, de
hondsdolheidsenting, puppy en cocktail entingen, dierenartskosten, anti-vlooi en wormmiddelen,
vluchtkosten, het retourvliegen van de transportbox etc.) .
3. Adoptie op afstand
Dit kunnen zijn donaties voor specifieke honden of voor de Fuertedogs roedel in het algemeen. Het zijn
bedragen die maandelijks of per jaar binnenkomen. Deze gelden worden gebruikt voor de verzorging van
honden.
4. Donaties algemeen
Deze donaties zijn onregelmatig van aard en worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor mensen deze
giften storten. Denk aan de operatie van een gebroken poot, spoedoperaties, het oplappen van
binnengekomen zieke honden, specifieke medicijnen voor een bepaalde hond, vergoeding voor de huur
van de finca en voor het draaiende houden van de opvang met alles wat hierbij komt kijken.
5. Donaties castratie/ sterilisatie
Specifieke donaties voor het castreren/ steriliseren van de honden.
6. Investering finca
In 2016 is er ook weer één en ander aan kluswerk op en aan de finca verricht. Het onderhoud en in tact
houden van alles op de oude finca is een continue en kostbaar proces. Door slijtage en schade (bv door
weersinvloeden) en noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan investeringen van jaren geleden is er altijd
wat te klussen. Het niveau van investeringsuitgaven in 2016 komt na de uitschieter van 2015 weer overéén
met de onderhoudsuitgaven in 2014. Gedurende 2016 werd onder meer geïnvesteerd in hekwerk ter
vervanging en uitbreiding en herindeling van het buitenterrein. Vanuit hygiënisch oogpunt werd een groot
terras rondom een aantal van de hondenverblijven gelegd, er werden daartoe vloeren gestort en
18

vervolgens betegeld. Dus veel klusmateriaal daarvoor: cement, zand, grind, cement, tegels, tegellijm. Ook
de vloeren van de verblijven van Roco en Golfo zijn opnieuw gestort en betegeld. Er waren weer de nodige
reparaties en verbeteringen aan het waternetwerk waaronder vervanging van velen lamme kranen op de
velden. Door noodweer op het anders zo droge Fuerteventura ontstonden problemen met de afwatering
op de finca. De enorme wateroverlast vroeg om een verbetering hiervan. Op elektra gebied was er ook nog
één en ander te herstellen en werden een reeks duurdere bouwlampen vervangen door meer Ledverlichting.
7. Honden medisch
Kosten voor dierenarts (behandelingen, castratie/ sterilisatie, dierenpaspoort e.d.) en medicijnen.
8. Communicatie, Software en website
Maandelijkse kosten voor internet, telefoon, de website en computer benodigdheden.
9. Auto
Betreft de autoverzekering, wegenbelasting, onderhoud en diesel van de bestelauto waarmee de honden,
de transportboxen, het hondenvoer en andere voorraden, als ook de volle poepzakken worden vervoerd.
10. Vrijwilligersvergoeding
Een vrijwilligersvergoeding is voor een deel van het jaar betaald aan de klusjesman voor
herstelwerkzaamheden die op de finca verricht moesten worden. De vrijwilligersvergoeding beperkt zich
tot maximaal het wettelijk vastgelegde bedrag van € 150 per maand.
11. Overige lasten
Bankkosten, hondenriemen en tuigjes en de aanschaf van een wasmachine voor het wassen van de
hondendekens.
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