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Beleidsplan Stichting House Of Tails 
Jaargang 2022 

Inleiding 
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de instelling het actuele beleid vast. Dit beleidsplan 

is vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 september 2015 en bevat wijzigingen ten behoeve 

van het betreffende jaar (voornamelijk in de blijlagen). Het beleidsplan kan jaarlijks aangepast 

worden indien nodig. 

 

Strategie 
Statutaire doelstelling 
De doelstelling van de instelling is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt. 

 “1a. Het bevorderen van dierenwelzijn in het algemeen en van honden in het bijzonder, zowel in 

Nederland als in het buitenland. 

1b. 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 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. 

Met haar doelstelling beoogt de Stichting het algemeen belang te dienen. 

 

Afwezigheid winstoogmerk 
De instelling heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2 lid 2 van de statuten en uit de 

feitelijke werkzaamheden. De instelling streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit 

het feit dat de instelling de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar 

doelstelling. 

Bestemming liquidatiesaldo 
Zoals blijkt uit artikel 12 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten 

behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die 

uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling 

heeft. 

 

Beleid 

Werkzaamheden 
De instelling verricht de volgende werkzaamheden: 

- Het organiseren van projecten, die het doel van de Stichting dienen. 

- Het verzorgen van publiciteit ten behoeve van verwaarloosde dieren met als doel meer 

dieren een permanent thuis te geven, in het land van herkomst of in andere landen. 
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- Het verstrekken van publiciteit en voorlichting over dierenwelzijn gericht op zowel kinderen 

als volwassenen. 

- Bevordering van sterilisatie/castratie van in het bijzonder honden en katten. 

- Het bevorderen van gezondheidszorg van dieren bij ziekte of ongeval, met als doel een 

verbeterd dierenwelzijn. 

- Het bieden van financiële, persoonlijke en materiële hulp aan dierenopvangcentra. 

- Het bevorderen van het onderbrengen van opgevangen dieren bij gastgezinnen en eventuele 

hulp bieden bij de realisatie hiervan. 

- Het creëren van financiële ruimte om de doelstellingen en werkzaamheden van de Stichting 

te kunnen ondersteunen alsmede toekomstige projecten. 

 

Werving en beheer van gelden 
De instelling werft gelden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting door middel van de 

volgende wervingsactiviteiten: 

- Het via publiciteit en sociale media krijgen van bekendheid bij het publiek en hiermee 

sponsoren en donaties werven. 

- Het ontvangen en beheren van schenkingen en erfenissen ten behoeve van de doelstelling 

en werkzaamheden van de Stichting. 

- Het organiseren van bijeenkomsten ten behoeve van de werkzaamheden en doelstellingen 

van de Stichting. 

- Het verschaffen van relevante informatie over dierenwelzijn in de breedste zin van het 

woord. 

- Het geven van trainingen, waarbij de opbrengsten ten goede komen aan de werkzaamheden 

van de Stichting. 

In Q3 van 2022 staat op de planning om middels een speciale vergadering met geinteresseerden 

additionele ideeen te bespreken over hoe om te gaan met inkomsten werving van gelden ten 

behoeve van de doelstelling. Dit ook gezien de toegenomen kosten voor zaken als voedsel en 

medische zorg voor de dieren. Zie ook bijlage 1 beneden. 

 

Vermogen van de instelling 
De instelling houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de 

voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting. 

 

Bestedingsbeleid 
De Stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de projecten 

weergegeven in de Bijlage betreffende lopende en toekomstige projecten. 

De Stichting streeft ernaar de beheerkosten van de Stichting niet meer te laten zijn dan 7% van de 

verworven inkomsten. Als kosten worden slechts de noodzakelijke kosten gemaakt, zoals de kosten 

voor de Kamer van Koophandel, de administratie, de bankkosten, de website en e-mail, publiciteit en 

kosten die noodzakelijkerwijs moeten worden gemaakt voor rechtstreeks aan een project 

gerelateerde kosten. Alle overige gelden zullen direct worden besteed aan werkzaamheden en 

projecten die de Stichting beoogt. 
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Beschikken over het vermogen van de instelling 
Op grond van de statuten artikelen 3, 5 en 8 van de Stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft 

geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting. Aldus kan geen 

enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de Stichting als ware het eigen vermogen. 

 

Beloningsbeleid 
De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in de statuten van de Stichting artikel 4 

voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een 

vergoeding voor gemaakte onkosten, mits niet bovenmatig. De Stichting heeft geen personeel direct 

in dienst. 

 

Beschrijving administratieve organisatie 
De administratie van de Stichting wordt gevoerd door de Penningmeester. 

De jaarrekening van de instelling wordt opgesteld door Administratiekantoor en 

Belastingadviesbureau De Voorwaarts te Apeldoorn. 

 

Publicatieplicht 
De Stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website http://www.houseoftails.org 

 

Organisatiestructuur 
 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende leden: 

- Dhr. R. de Vries, Voorzitter 

- Dhr. O.A.A. Vrossink, Secretaris 

- Mevr. L.A. Garretsen, Penningmeester en aanspreekpunt voor de Stichting 

Naast het bestuur zijn er diverse vrijwilligers actief met ieder een eigen taak voor algemene 

doeleinden ten behoeve van de werkzaamheden voor de Stichting en specifieke projecten. 
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Bijlage 1 
Lijst met werkzaamheden en verbeteringen Stichting. 

1. Financiele Administratie 
Alhoewel de administratie van inkomende donaties en uitgaande gelden richting Baan Haang Kradik 

binnen de Nederlandse Stichting redelijk overzichtelijk is, moet er aan de Thaise zijde meer inzicht en 

duidelijkheid zijn over hoe de gelden worden aangewend. 

In Thailand, en zeker in de afgelegen gebieden waar onze honden zich bevinden, wordt er veel 

gebruik gemaakt van contante betalingen zonder bonnen administratie. Hier is niet volledig aan te 

ontkomen. Tenmeer gezien de snel stijgende kosten van de afgelopen jaren, waarbij er steeds meer 

gezocht moet worden naar wie er voedsel kan leveren binnen een bepaalde prijs marge. Er zijn een 

aantal instanties en overboekingen die rechtstreeks vanaf de Thaise bankrekening gebeuren en dus 

geregistreerd zijn. 

Er zal vanaf juli 2021 een maandelijkse uitdraai zijn van de Thaise bankrekening met overboekingen. 

Deze boekingen en handmatige uitgaven (via Pin-rekening opnames) zullen met en zonder bonnen 

ingevoerd worden in de Thaise administratie in een logboek. Dit logboek zal jaarlijks (of vaker) 

worden gecontroleerd via steekproeven met een overzicht van algemeen betalingsgedrag door zowel 

het bestuur als de accountant in Nederland. Over het algemeen is het uitgavenpatroon voor een 

hondenopvang maandelijks gelijk, met de uitzonderingen voor wanneer er meer of minder 

vrijwilligers/medewerkers zijn of wanneer er uitgaven voor projecten zijn. Voor de meeste goederen 

leveranties voor projecten (en medicijnen) zijn van tevoren inschattingen gemaakt van de kosten per 

onderdeel en komen er bonnen beschikbaar, en tevens foto materiaal van geleverde goederen en 

war ermee gebeurd. 

 

2. Personeel/Vrijwilligers 
Op dit moment heeft de Stichting in Nederland geen personeel in dienst. Echter zijn in Thailand 

diverse personen aan het werk. Gezien Baan Haang Kradik geen officiele entiteit is (als een Stichting 

of BV) in Thailand kunnen deze personen daar ook niet in dienst zijn. Het bestuur en “De 

Voorwaarts” hebben aangegeven dat ze graag een formalisering zien van de relatie met de personen 

die arbeid verrichten als vrijwilligers of inhuur bij de dieren en hiervoor betaald krijgen. 

Er is hierbij onderscheid tussen de typen arbeid. Oarn is bijvoorbeeld een voltijd kracht die een stuk 

maandelijkse betaling ontvangt en ook woont in en om de hondenopvang. Hij doet dit al jaren op 

deze manier. Kiau ondersteund de hondenopvang dagelijks voor een aantal uren en ontvangt 

hiervoor een maandelijkse betaling. Wisaka en familie zorgt op de oude lokatie voor nog 6 honden en 

2 katten en ontvangt hier een maandelijkse bijdrage voor in voedselkosten. Lek is aanwezig voor een 

aantal maanden per jaar op voltijd basis en krijgt kost en inwoning, waarvoor er een extra prive-

overboeking wordt gedaan per maand dat ze aanwezig is (via de Stichting) om in de kosten voor 

levensonderhoud te voorzien. Er zijn echter ook soms tijdelijke inhuurkrachten, zoals hulp om een 

muur of overkapping te bouwen, die een 1-malige betaling ontvangen. 

De insteek is om de vaste krachten, die maandelijkse betalingen ontvangen, een contract te geven 

waarin staat wat de werkzaamheden zijn en wat de vergoeding is in geld en/of andere onderdelen, 

zoals kost of inwoning. Hoe gaan we om met vaste en tijdelijke krachten, vrijwilligers of betaald en 

zijn er vergoedingen in geld of anderszins? Dit geeft duidelijkheid aan beide kanten. 
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3. Donaties 
 

De Stichting heeft al enkele jaren te kampen met een laag aantal donateurs. Door ook een laag 

aantal vrijwilligers die tijd kunnen steken in het binnenhalen van donaties blijft dit een lastig punt.  

In Q3 van 2022 volgt een open vergadering tussen bestuur en andere geinteresseerden met een doel 

om allerlei mogelijkheden te noemen om extra donaties binnen te krijgen en wat daar dan voor 

nodig is om te realiseren. Dit heeft een hoge prioriteit, gezien er meer geld nodig is om voor een 

goede zorg voor ~70 honden te voorzien, dan er binnenkomt. Zeker sinds de afgelopen 2 jaar de 

prijzen hard stijgen met de Corona crisis (sluitingen van voedselverwerkings-fabrieken laten prijzen 

stijgen), de stijgende kosten van vervoer, en globale problemen die vaak vervoer, gas/electra, 

voedsel en andere zaken raken. Een groot deel van maandelijks budget gaat op aan voedsel 

voornamelijk, maar ook vervoerskosten en electra zijn onderdelen hiervan. 

Doelstellingen zijn om vast te stellen welke additionele mogelijkheden er zijn en welke 

mogelijkheden als eerste getracht worden om in te zetten om meer donateurs en donaties te 

verkrijgen, en hoe deze als beste in te zetten voor het uitvoeren van de doelstellingen van de 

Stichting en het maximaliseren van de hulp aan hulpbehoevende dieren. 

 

4. Bankzaken 
 

Een van voornaamste kosten die wij als Stichting in Nederland hebben zijn bankkosten. Dit heeft te 

maken voor een groot deel met de kosten voor internationale overboekingen en Exchange Rates 

tussen de Euro en Thai Baht. Iedere overboeking kost aan de Nederlandse kant 12 Euro en er worden 

door de Thaise bank ook kosten in rekening gebracht die verwerkt zijn in de overboeking (dus minder 

goed inzichtelijk). Daarnaast zijn er van de bank in Nederland kosten per maand of kwartaal die te 

maken hebben met het maken van buitenlandse overboekingen. Daarnaast zijn de door de normale 

Nederlandse banken gehanteerde Exchange Rates niet zo gunstig te noemen. 

Wij zijn een onderzoek gestart naar methoden om met minder kosten een beter bedrag over te 

houden aan de Thaise kant, waar dan het besteedbaar bedrag hoger kan worden. Er zijn bedrijven, 

zoals Wise (voorheen TransferWise), die overboekingen doen met veel lagere bankkosten en een 

veel betere exchange rate. Hierdoor kan het voordeel zijn tussen de 2 en 5 procent in het geld wat 

aankomt op de Thaise rekening. Er zijn diverse oplossingen hierbij, die varieren van de mogelijkheid 

om met minder kosten over te boeken, naar de mogelijkheid om ook in de doel-valuta een 

overboeking te doen, waardoor de variabiliteit van het door de Thaise rekening ontvangen bedrag 

verminderd kan worden. 

Daarnaast wordt er gekeken naar vormen voor het ontvangen van gelden, zoals PayPal (wat wij al 

hebben) en vormen van ideal en QR codes om op een makkelijke manier geld te ontvangen. Dit 

gebeurd samen met de overleggen over de donatie-mogelijkheden, en er wordt uitgezocht wat de 

kosten zijn van het kunnen offreren van dit soort betalingsmogelijkheden. 

De bedoeling is om donaties zo veel mogelijk te faciliteren, met lage bankkosten (of andere kosten), 

en het bedrag wat aankomt bij de opvang te miximaliseren, zodat er maximaal bijgedragen wordt 

aan de doelstelling. 
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5. Website en social media 
 

Er is een wens om de website (www.hosueoftails.org ) te verversen met een nieuwe look, die wat 

moderner is en bezoekers leidt naar de informatie die van belang is. Het huidige thema is wat 

donker. Wij hebben een contact die kan helpen met het opbouwen van een vers idee om de website 

te verbeteren. Deze hulp wordt gefaciliteerd door TopQore, maar er wordt nog gekeken naar hoe de 

inzet kan gebeuren in de komende maanden. 

Samen met de website, zijn er de social media als informatie kanalen voor donateurs, 

geinteresseerden etc. Op dit moment wordt voornamelijk een publieke pagina binnen FaceBook 

gebruikt voor het delen van fotos en dergelijke. Er is minder aanwezigheid via kanalen als Instagram, 

Twitter, LinkedIn etc. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om deze aanwezigheid te verbeteren en 

versterken. Dit vergt naar “inhoud” ook tijd van vrijwilligers en deze moeten worden gevonden. 

  

http://www.hosueoftails.org/
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Bijlage 2 
Lijst van huidige en toekomstige projecten 

 

Baan Haang Kradik 
Projecten bij Baan Haang Kradik in Kanchanaburi, Thailand. Dit is een hondenopvang voor verlaten 

honden en honden met een moeilijk verleden. Deze honden zijn opgevangen door Baan Haang Kradik 

en grotendeels verplaatst naar Kanchanaburi provincie. Hier is sinds maart 2015 een nieuw 

opvangcentrum ingericht na een gedwongen verplaatsing. 

 

1. Maandelijkse kosten. 1150 Euro per maand. 

a. Voedsel 20000 Baht. Dit is rijst en kip voor het grootste deel. Droogvoer of blikvoer is 

duurder. Er wordt gestreefd naar wat variatie. 

b. Watervoorziening 500 Baht. 

c. Electra 1600 Baht. 

d. Gas voor koken. 800 Baht. 

e. Telefoon, communicatie NL en onderling en versturen foto’s via internet. 500 Baht 

f. Voorziening maandelijkse ziektekosten. Pleisters, basis medicijnen en dergelijke. 

1500 Baht.  

g. Vervoer auto en bezine. 2000 Baht. 

h. Personeel/vrijwilligers – 8000 Baht totaal (nu 2 personen voor 1,3 FTE).  

i. Voeding honden/katten 2e opvang – 5000 Baht. 

j. Bestrijding teken en vlooien. Dit omvat een behandeling van de honden (injecties) en 

een behandeling van de oppervlakken (spuiten van behandelingsvloeistof). 1000 

Baht. 

2. Hekwerk/muren rondom het terrein om ervoor te zorgen dat de honden niet naar buiten 

lopen en om te voorkomen dat mensen zomaar naar binnen lopen. Een aantal van de 

honden zijn nieuwsgierig en vallen kippen en andere dieren van buren aan. Daarnaast 

kunnen ze de straat op lopen, wat tot ongelukken kan leiden. Voornamelijk in de donkere 

uren lopen er mensen dicht langs het huis en als er niemand in de buurt is worden er ook 

dingen gestolen uit de gebouwen. Het terrein is langwerpig met aan de voorkant de straat en 

een vijver, een stuk voorbij het midden is een overkapping gemaakt waar een huidig hekwerk 

omheen staat. 

a. Het verhogen van delen van de omheining is nodig. Dit kan varieren in hoogte, maar 

over het algemeen is ongeveer 2 stenen verhoging nodig. 

3. Sterilisatie teefjes. Betreft een aantal teefjes van de juiste leeftijd. Voorwaarden zijn: dat ze 

niet zwanger zijn, niet zogend, niet onder 6 maanden oud, niet in hun cyclus zijn, niet ziek, en 

met goede bloedwaarden. Kosten zijn vervoer en dierenarts en enige spullen voor de nazorg. 

Het streven is om een organizatie in Nonthaburi te vragen om nogmaals langs te komen om 

in 1 keer een fors aantal honden te steriliseren. Startend met de teefjes, en als er tijd is ook 

reuen. 700 Baht per hond. Bijkomende kosten in een slaapplaats en voedsel/drinken voor het 

team.  

4. Incidentele ziektekosten. Te denken valt aan ernstige bijtwonden, infectieziekten, CTVT en 

andere ziekten waarvoor een hond naar het ziekenhuis moet. Dit is ongeveer 4000 Baht (110 

Euro) per keer dat er voor een groter incident naar een ziekenhuis gegaan moet worden. 

Aanbeveling is om deze 1 per maand in voorziening te nemen. Kleine verwondingen worden 
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ter plekke verzorgd inclusief beperkte injecties en medicijnen en zijn bij voorziening 

maandelijkse ziektekosten meegenomen. 

5. Keuken. Toevoegingen om deze ruimte beter bruikbaar te maken. Tafel, stoelen, rijstkoker, 

afgesloten ruimte om voedselcomponenten op te slaan met een afsluitbare deur. Hier zijn 

regelmatig kleine wijzigingen. 

6. Afdaken/hokken op andere plaatsen van het terrein. Deze zijn afhankelijk van het hekwerk 

om het terrein. Nog onbekend wat de kosten zijn. Hierin zijn vlonders gemaakt zodat de 

honden van de grond af kunnen liggen met een afdak erboven en eventueel afscheidingen 

zodat er een paar honden tegelijk kunnen verblijven. 

7. Beplanting met bomen voor schaduw. Hiervoor is een voorkeur voor diverse fruitbomen, 

zodat er uiteindelijk ook een extra nut is naast beschutting. Na aanschaf en planten zullen 

deze een tijdje beschut moeten worden tegen overactieve honden en water gegeven worden 

tot deze het grondwater bereikt hebben. Daarnaast zal er worden gekeken naar andere 

vormen van beplanting. Er moet zorg voor worden gedragen niet te veel hoog gras en 

bossages te hebben op het terrein wegens aantrekkingskracht voor slangen. Er zijn 

regelmatig kosten voor het kort houden van gras op het gehele terrein. 

8. Onderhoudsmateriaal. Te denken valt aan: bezems, vegers, schop, tuinslang, afwasmiddelen 

en borstels, wasbakken, elektriciteitskabels, buizen en kranen voor water, borstels, 

ventilatoren, afvalemmers. Er moet regelmatig gras worden gemaaid om o.a. het aantal 

slangen te beperken (cobras zijn dodelijk voor mensen en dieren). 

 

Planning Baan Haang Kradik 
Onderstaande is een voorlopige planning en is afhankelijk van de inkomende gelden nadat voorzien 

is in de vaste kosten. 

Maand Project Bedrag 

December 2022 Sterilizatie dag 20000 Baht (~500 Euro) 

November 2022 Bravecto pillen ~ 20 x 700-750 Baht 

October – December 2022 Verhoging Muur voorkant Nog inschatten 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


