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1. Algemeen 

 

a. Jaarverslag Stichting Fuertedogs 2009 

 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Fuertedogs dat bestaat uit een globaal jaaroverzicht van onze 

activiteiten en een financiële verantwoording.  

 

b. Oprichting 

Stichting Fuertedogs is op 20 oktober 2008 opgericht. 

 

c. Successiewet 

Stichting Fuertedogs is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI), 

nummer 8200 16 007. Donaties aan Stichting Fuertedogs zijn fiscaal aftrekbaar mits voldaan is aan de 

voorwaarden. 

 

d. Contactadres: 

Maasdam-akker 3 

2994 BH te Barendrecht 

E-mail: fuertedogs@fuertedogs.com 

Website: www.fuertedogs.com 

 

Kamer van Koophandel  24445414 te Rotterdam 

Rekeningnr. 52.82.62.289 ABN-AMRO Bank 

 

e. Bestuursleden per 27 maart 2010 

 

Voorzitter:                                                     

Patrick Fassaert       

Tel.  +31-651982038        

Skype: patrickfassaert                              

E-mail: patrick@fuertedogs.com  

                     

Secretaris/ penningmeester: 

Carola Wijnands 

Tel. +31-610931989          

Skype: carola.wijnands          

E-mail: carola@fuertedogs.com 

 

Adviserend lid: 

Klaas Kaaskooper 

Tel. +31-172-508955          

Skype: klaas.kaaskooper  

E-mail: klaas@fuertedogs.com 
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2. Stichting Fuertedogs 

 

a. Achtergrond 

 

Elke Kaaskooper, een vrouw met een groot hart voor honden, verblijft sinds 2002 op Fuerteventura en heeft 

zich het lot van de honden altijd erg aangetrokken en door de jaren heen daarom getracht om zoveel 

mogelijk noodlijdende dieren te helpen. Na jarenlang bij het asiel van OKAPI geholpen te hebben, is zij in 

2007 gestart met een eigen opvangcentrum.  

 

Gemiddeld lopen er zo rond de 80 honden bij Elke rond. Elke is er in geslaagd om voor deze honden een 

verwaarloosd landgoed te huren van 127.000 m2 met geweldige mogelijkheden. Stap voor stap is ze bezig 

om een degelijke hondenopvang te realiseren, een enorm karwei naast de gewone dagelijkse verzorging van 

zo´n grote groep honden!  

 

De meeste hondjes bij Elke komen uit één van de 3 op Fuerteventura aanwezige dodingstations of zijn op het 

terrein van de opvang achtergelaten. Deze vaak noodlijdende hondjes worden door Elke met liefde 

opgenomen, behandeld en voorbereid op een beter leven elders.  

 

Helaas zitten er soms ook 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. 

 

Honden in Spanje en dus ook op Fuerteventura leven vaak onder barre omstandigheden. Zonder de lokale 

ware dierenliefhebber te kort te willen doen, blijft de Spaanse mentaliteit t.o.v. dieren vaak zeer 

bedroevend. Vooral ook de Podenco Canario, de voor de Canarische Eilanden zo kenmerkende jachthond, 

heeft het zwaar te verduren.  

 

Slechts 12 zondagen per jaar mag er gejaagd worden. De rest van het jaar worden deze honden 

verwaarloosd, liggen ze 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 afgeschoten, opgehangen, in brand gestoken of 

gewoon ergens achtergelaten om te verhongeren. 

 

Maar ook andere hondenrassen hebben het moeilijk op Fuerteventura. De gemeenten hebben op 

Fuerteventura 3 zogenaamde dodingstations. Alle honden die op straat dwalen worden door speciale 

hondenvangers van de gemeente gevangen en in zo’n centrum gestopt. 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” worden de honden dan gewoonlijk na 10 tot 20 dagen zonder pardon afgemaakt, 

meestal op een dieronvriendelijke wijze. 
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b. Doel 

 

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.  Wij willen niet één van de vele stichtingen op dit gebied zijn maar ons profileren als onafhankelijke, 

professionele stichting die zich inzet voor de door Elke opgevangen honden.   

 

c. Organisatie 

 

In 20 oktober 2008 is Stichting Fuertedogs notarieel opgericht en heeft Stichting Fuertedogs een rekening 

geopend bij de ABN-AMRO Bank. De organisatie heeft inmiddels een behoorlijk aantal actieve vrijwilligers, 

diverse samenwerkingpartners, donateurs en sympathisanten. Voor het opzetten van een financiële 

administratie is gekozen voor het software pakket Penningmeester. Om onze belanghebbenden periodiek op 

de hoogte te houden wordt gebruik gemaakt van YesHello. Dit is tevens onze administratie van de honden 

en hun adoptanten.  

 

Stichting Fuertedogs krijgt geen overheidssubsidie en is daardoor volledig aangewezen op giften van 

donateurs en sponsors. Het bestuur van Stichting Fuertedogs bestaat uit vrijwilligers en zij ontvangen geen 

vergoeding. Alle inkomsten komen voor 100% ten goede aan Elke’s werk op Fuerteventura.   

 

d. Activiteiten 

 

• Opvangen (zwerf)honden. 

• Behandelen opgevangen honden (medisch onderzoek, castreren, inenten en chippen). 

• Herplaatsen van honden in Duitsland, België en Nederland. 

• Deelname aan evenementen. 

• Publiciteit (website, folder, braderieën). 
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e. Communicatie 

 

Om met haar achterban te communiceren is de website van Stichting Fuertedogs van groot belang. Hierop 

worden belangrijke nieuwsberichten, achtergrond informatie over de op de finca aanwezige honden, happy 

end foto’s van herplaatste honden en een overzicht van activiteiten van vrijwilligers en donaties 

gepubliceerd. De website is toe aan vernieuwing waarbij nieuwe functionaliteit ter beschikking komt. Hier 

wordt momenteel gewerkt en de nieuwe website wordt in de loop van 2010 verwacht.  

 

Verder maken we gebruik van digitale nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van de Fuertedogs 

activiteiten en belangrijke zaken waaraan wij graag refereren.  

 

Stichting Fuertedogs heeft voor de promotie van haar werkzaamheden een flyer beschikbaar in diverse 

talen. De flyer heeft ten doel mensen bekend te maken met de stichting en om vluchtpartners bereid te 

vinden te helpen bij het begeleiden van honden.  

 

Specifieke mails gaan een aantal keren per jaar naar de mensen die bereid zijn om deel te nemen aan het 

adoptie op afstand programma. Binnen dit programma adopteert u een hond op afstand met een bedrag per 

maand.   

 

Voor het onder de aandacht brengen van honden die geschikt zijn om een herkansing te krijgen in hun 

hondenleven publiceren we op een groeiend aantal portaal sites.  

 

f. Evenementen 

 

• Podencodag 2009 

• RDE dag 

• (Rommel) markten 

• Hondenontbijt van Faunaland 

 

Op de Podencodag  2009 is ook Elke Kaaskooper zelf aanwezig geweest. Dit omdat het een belangrijke dag is 

waar liefhebbers van het Podenco ras samenkomen. Op de Fuertedogs finca zijn veel Podenco’s aanwezig 

die vanwege hun specifieke karaktereigenschappen behoren tot de moeilijk plaatsbare categorie honden.  
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g. Donateurs 

• Adoptie op afstand. 

• Algemene donateurs. 

• Donateurs die een specifieke donatie doen. 

• Donateurs die een donatie doen voor medische behandeling. 

 

h. Adoptieproces 

 

• Adoptie aanvraag (meestal via een mail). 

• Mail/ skype/ telefoon contact (1
e
 fase). 

• Kennismakingsbezoek. 

• Verslag van kennismakingsbezoek en beoordeling. 

• Contract afsluiten en ontvangst adoptie bijdrage. 

• Zoeken vluchtpartner voor begeleiding hond op vlucht naar bestemming. 

• Overdracht op vluchthaven waarbij Fuertedogs medewerker present is. 

• Nazorg. 

 

Om er voor te zorgen dat de honden van Stichting Fuertedogs bij een tweede kans goed terecht komen 

wordt bovenstaande procedure gevolgd. Het is Fuertedogs namelijk niet te doen om zoveel mogelijk honden 

te herplaatsen. Omdat veel van onze honden een geschiedenis en/ of achtergrond hebben willen we de 

adoptanten goed en volledig informeren. Alle beschikbare informatie over de hond wordt aan de adoptant 

verteld. Tijdens kennismakingsgesprekken met potentiële adoptanten wordt het werk van Elke toegelicht en 

wordt uitgelegd hoe een en ander in elkaar zit.   

 

Stichting Fuertedogs is vanwege de locatie bijzonder omdat we afhankelijk zijn van vliegtuigmaatschappijen 

en van zogenaamde vluchtpartners die de honden tijdens de reis “begeleiden”.  Tot op heden lukt het vrij 

goed om voor de honden vluchtpartners te vinden. Onze dank gaat dan ook uit naar ieder die bereid is 

geweest om een Fuertedogs hond te begeleiden. 

  

Ingeval er ondanks alle goede voorbereidingen toch iets niet goed gaat proberen we hier op alle mogelijke 

manieren proactief mee om te gaan. Bijvoorbeeld via honden gedrag deskundigen (Doggy-Language). 
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i. Adoptie op afstand 

 

• U kiest een hond die u op afstand wilt ondersteunen middels een bedrag per maand of per jaar. 

• U krijgt hiervan een vermelding op de Fuertedogs website. 

• U krijgt periodiek via de mail een update over de door u ondersteunde hond. 

 

Dit programma heeft ten doel om een constante financiële onderstroom te krijgen, bestaande uit zo veel 

mogelijk adoptanten die maandelijks een vast bedrag overmaken. Deze onderstroom is erg belangrijk omdat 

het rust geeft in de organisatie en continuïteit biedt voor de dagelijkse verzorging van de honden. 

 

j. Finca 

 

De finca waar de honden van verblijven is een oude kippenboerderij. Inmiddels is de gehele finca omheind 

en zijn binnen de omheining zones aangebracht. Hier zijn de honden overdag in groepen lekker vrij. Binnen 

deze zones is het belangrijk dat de honden voldoende mogelijkheid hebben om beschutting te zoeken voor 

de hete zon. Verder is altijd voer aanwezig om “voernijd” te vermijden. Ook is (vers) water van essentieel 

belang. De watervoorziening liet nogal te wensen over en dus is deze in 2009 volledig vernieuwd en zijn over 

het hele terrein kraantjes gemaakt.  

 

Omdat de finca een voormalige kippenboerderij is geweest hebben we behoorlijk last van kippenvlooien.  

Begin vorig jaar hebben we een inzamelingsactie gehouden om een sproeikar aan te schaffen om het terrein 

te behandelen. Dit werd tot dan gedaan door een handspuit op de rug te binden.  

 

’s Nachts blijven de honden, ook weer in groepen, in de nachtverblijven. Deze zijn het afgelopen jaar flink 

opgeknapt door cementen vloeren met tegels. Dit is handiger schoonmaken en gezonder voor de honden. 

 

Doel is verder te gaan met het betegelen van verblijven en de finca verder met minimale kosten op te 

knappen en te verbeteren. Op de foto’s is te zien wat een flinke regenbui veroorzaakt. Omdat het meer en 

meer regent en het ’s nachts flink afkoelt is het natuurlijk belangrijk dat de verblijven droog zijn. 

Verschillende daken zijn vernieuwd of hebben een regenwerende behandeling ondergaan. 
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Alle verbeteringen aan de finca zijn verwezenlijkt door de enorme inzet van talloze vrijwilligers. Belangeloos 

hebben bezoekers en lokale vrijwilligers geklust onder soms barre omstandigheden vanwege kwalitatief 

beperkt gereedschap en goedkope materialen. Gelukkig bleef iedereen altijd enthousiast wat mede zal 

komen doordat er altijd wel een aantal nieuwsgierige honden een oogje in het zeil houdt en in de buurt zijn 

voor een tussentijdse knuffel of er met het gereedschap vandoor gaan voor een “pak me dan” spelletje.  
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3. Financieel verslag 

 

a. Inkomsten 
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b. Uitgaven 
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c. Toelichting inkomsten 

 

Adoptie op afstand (per maand en per jaar) 

Adoptie op afstand is een belangrijke inkomstenbron voor Stichting Fuertedogs. Via de adoptie op afstand 

donaties krijgen we een financiële onderstroom die bijdraagt in de kosten voor het onderhouden van de 

finca honden. Deze post kenmerkt zich door een stijgende lijn te vertonen in 2009.  

 

Huur 

De huurkosten van de Fuertedogs finca wordt gesponsord en derhalve zijn hier de inkomsten gelijk aan de 

uitgaven.  

 

Verzekering 

Het Fuertedogs bestuur wilde een bestuurdersverzekering afsluiten. Hiervoor hadden de 3 bestuurders ieder 

een derde deel van de kosten overgemaakt. Echter, het afsluiten van een verzekering bleek niet mogelijk in 

het eerste jaar en daarom zijn de bedragen vanuit Fuertedogs weer teruggestort naar de bestuurders. 

 

Adoptie honden 

De adoptie van een hond is een eenmalige bijdrage in de kosten van de verzorging, de verschillende 

entingen, het verkrijgen van een paspoort en chip en de vluchtkosten.  

 

Algemene donaties 

Van vele kanten krijgt Stichting Fuertedogs donaties waarbij niet specifiek is aangegeven waarvoor het geld 

moet worden aangewend. Stichting Fuertedogs kan deze gelden naar eigen inzicht besteden aan de honden, 

hun verzorging en onderkomen of aan medische behandeling. 

 

Specifieke donaties 

Donateurs geven regelmatig aan waarom zij bijdragen aan het Fuertedogs werk. Veel mensen doneren 

bijvoorbeeld na de finca bezocht te hebben voor extra hekwerk, een hondenverblijf (tegels) oid.  

 

Medische donaties / Castraties en sterilisaties 

Wij hebben regelmatig schrijnende gevallen die op de finca terechtkomen waarvoor medische behandeling 

(soms langdurig) noodzakelijk is. Daarnaast neutraliseren wij al onze honden (behalve de pups als deze nog 

niet de leeftijd van 1 jaar hebben bereikt), alvorens ze naar het nieuwe gezin gaan.  Alle ontvangen bijdragen 

voor dit doel vallen onder deze categorieën.  Omdat we alle adoptanten van honden vragen of ze naast de 

adoptiebijdrage tevens de kosten voor het neutraliseren willen terugstorten in ons neutralisatiepotje zit er 

ook nog een deel van de medische opbrengsten in de post adoptiebijdragen. Dit komt omdat we veelal één 

bijschrijving ontvangen waarin zowel de adoptiebijdrage als de bijdrage voor de neutralisatie zit. 

 

Software 

De kosten van de software om een groot deel van de Fuertedogs adminstratie bij te houden en om via een 

digitale nieuwsbrief periodiek alle Fuertedogs sympatisanten te informeren wordt gesponsord. 
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d. Toelichting Uitgaven 

 

Huur, gas, water en licht 

Voor huurkosten zie ook de toelichting bij de inkomsten. Verder zijn de kosten voor gas, water en licht vrij 

hoog omdat we verschillende waterlekkages gehad hebben (door poreuze leidingen die keer op keer kapot 

gingen door de drukverschillen) waardoor vooral de waterrekening af en toe hoog is uitgevallen.  Inmiddels 

hebben we wel de hele watervoorziening vernieuwd en daarbij tevens binnen de verschillende zones aftap 

kraantjes aangelegd. Vers water is immers een absolute noodzaak. 

 

Verzekering 

Zie toelichting bij inkomsten. 

 

Hondenvoer 

Gemiddeld hebben we zo´n 80 honden rondlopen op de Fuertedogs finca. Deze honden krijgen één soort 

voer. De puppies zijn hierop een uitzondering, zij krijgen speciaal puppievoer. 

 

Finca investeringen 

Sinds april 2008 is Elke Kaaskooper een oude vervallen finca betrokken. Deze finca was goedkoop met grote 

velden waarop de honden de hele dag in groepen vrij rond kunnen lopen. Het hekwerk, het maken van 

zones, repareren van de daken en het realiseren van goede hondenverblijven door cementen vloeren met 

tegels en het voorzien in een goede watervoorziening overal op de finca zijn aspecten waarin we in 2009 

verbetering hebben aangebracht. Dit continueert zich in 2010. 

 

Honden medisch/ catraties en sterilisaties, vluchtkosten en paspoort, chip en rabia  

Vanwege de grote roedel honden die op de finca verblijft en doordat we ook een goede doorstroom hebben 

gehad van honden die een nieuwe mand hebben gevonden is er een kostenpost voor sterilisaties, castraties 

en medische behandelingen. De honden die zijn geadopteerd vliegen naar hun nieuwe gezinnen voorzien 

van alle entingen, een europees paspoort en een chip. 

 

Communnicatie 

Omdat de finca vrij afgelegen licht zijn er wel wat problemen geweest met de communicatie. Los van kosten 

van mobiele telefonie is geïnvesteerd in een speciale antenne waardoor het internet verkeer stabieler is 

geworden.  Omdat mobiel bellen soms duur is communiceren wij bij voorkeur en zoveel mogelijk via SKYPE. 

 

Anti-worm en anti-vlooi behandeling 

De Fuertedogs finca is van oorsprong een kippenboerderij geweest. Hierdoor moet extra aandacht worden 

besteed aan de behandeling van vlooien. Sponzen gebeurt ook regelmatig.  

 

Honden kosten 

Kleine benodigdheden zoals riempjes, tuigjes, kammen, borstels, emmers, manden, dekens, handdoeken, 

schoonmaakmiddel, bezems, zwabbers etc. 

 

Boodschappen 

Is de vergoeding voor levensmiddelen vanuit de Stichting Fuertedogs aan Elke Kaaskooper.  
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Auto en benzine 

Kosten voor de auto waarmee de honden vervoerd worden, voer wordt gehaald, de verzekering en de 

kosten voor diesel. 

 

Software 

Zie toelichting bij inkomsten. 

 

Reiskosten 

Retour vliegreis van Elke naar Nederland zodat zij vorig jaar aanwezig kon zijn op de jaarlijkse Podencodag. 

Omdat Stichting Fuertedogs vanwege haar aanwezigheid op de Canarische eilanden veel Podenco’s heeft is 

deze dag erg interessant omdat we hier collega stichtingen en mensen ontmoeten die een speciaal plekje 

hebben voor met name dit fantastische ras. Het is de bedoeling dat Elke en Stichting Fuertedogs ook in 2010 

weer present is op deze dag. Verder was het voor Elke zelf enorm leuk om een aantal van de via haar 

geplaatste honden weer terug te zien. 

 

Diversen 

Hierin zijn de kosten ondergebracht van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een uittreksel van 

de Kamer van Koophandel alsook een nieuwe identiteitskaart voor Elke. 


