
 

stichting Australian shepherd Rescue Fund 
Jaarverslag 2008 

  Email: info@aussierescuefund.nl 
KvK te Utrecht onder nummer 30201700       

 

 

 

Jaarverslag 2008 
 
 

Stichting Australian shepherd Rescue Fund



 

stichting Australian shepherd Rescue Fund 
Penningmeester: O.Stillebroer  Kamperfoeliehof 12   2631 JJ    Nootdorp 

Telefoon: 015-2134992   Email: info@aussierescuefund.nl 
KvK te Utrecht onder nummer 30201700      Giro: 9516727 

Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag 2008 van de stichting Australian shepherd Rescue Fund. 2008 is het eerste 
volledige jaar van het zittende bestuur en daardoor is dit dan ook het eerste jaarverslag sinds de 
oprichting in 2004.  Dit jaarverslag gaat in op de werkzaamheden van de stichting in 2008,de stand 
van zaken betreffende de financiën, de organisatie ontwikkeling in 2008 en de planning voor 2009. 
Zoals u kan zien lopen de zaken voorspoedig. Er zijn evenementen geweest, de organisatie ontwikkelt 
zich verder goed en ook financieel begint ons beleid vruchten af te werpen. Gelukkig maar want we 
maken ons als bestuur best zorgen over de toekomst van het ras. Er wordt veel gefokt en hierdoor zijn 
er veel puppen. Soms zoveel dat de puppen bij mensen terecht kunnen komen die een 
impulsaankoop doen met alle gevolgen van dien. Een Australian Shepherd ziet er erg lief uit en wil 
hard werken maar heeft ook een handleiding nodig. Als men zich niet in het ras verdiept zijn de 
problemen dichtbij. Daarom wil het bestuur een goede financiële buffer opbouwen om op alles 
voorbereid te zijn. We hopen dat het `doem´ denken is en dat het ras ons niet vaak nodig heeft. 
 

Organisatie gegevens 

stichting Australian shepherd Rescue Fund 
Opgericht 10 december 2004 

Ingeschreven in KvK te Utrecht onder nummer 30201700 
Postgiro 9516727 

IBAN: NL68INGB0009516727 
BIC: INGBNL2A 

Website: www.aussierescuefund.nl 
E-mail: info@aussierescuefund.nl 
Alarmnummer: 06-17958883 

 

Bestuurssamenstelling: 

Voorzitter: Secretaris: Penningmeester 
& gedragsdeskundigen & opvangadressen & sponsors 
mw. B. Kornet mw. M.S.P.A. Kremers-Schreven dhr. O. Stillebroer  
Buffelstraat 58 Nieuwborgstraat 8 Kamperfoeliehof 12 
1338 JK  Almere 5921 XL   Venlo 2631 JJ  Nootdorp 
036-5372546 077-3969208 015-2134992 
info@kornetplaza.nl info@taraelius.com olaf@stillebroer.nl  
 
 
 
organisatieontwikkeling 
 
Opvangadressen 
We zijn als organisatie flink aan de weg aan het timmeren. Als stichting willen we landelijke dekking 
bereiken met opvangadressen en gedragsdeskundigen. Hierin komt steeds meer zicht. Steeds meer 
mensen willen zich aanmelden als opvangadres. Hoe gaat dat in zijn werk? Na aanmelding bij M. 
Kremers krijgt iedere aanmelder een vragenlijst toegestuurd. Hieruit willen we de 1e selectie maken 
om te kijken of de situatie geschikt is voor een opvanghond en welke soort probleemhonden daar 
tijdelijk te plaatsen zijn. Na deze selectie zal er een bezoek thuis plaats vinden waarin nogmaals 
bekeken kan worden in hoeverre het adres gebruikt kan worden als opvangadres. Hierna zal de 
daadwerkelijke registratie plaatsvinden. Helaas kunnen we hiervoor nog wel adressen gebruiken. Niet 
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elke hond kunnen we op elk adres plaatsen. Door de verscheidenheid aan oorzaken van herplaatsing, 
moeten we dus ook zoveel mogelijk adressen met verschillende woonomstandigheden op `voorraad` 
hebben.  
 
Gedragsdeskundigen 
Voor de gedragsdeskundigen krijgen we al een flink netwerk. Dit doordat mensen 
gedragsdeskundigen aandragen, onze dank hiervoor, en gedragsdeskundigen die zich aanmelden 
maken zodat ook hier het net sluit. We proberen hierbij zoveel mogelijk raservaren mensen te 
selecteren. Voor het daadwerkelijk vinden van herplaatsadressen weten veel mensen ons te vinden 
via mond op mond reclame en de website. Ook melden zich steeds meer mensen op voorhand aan, 
vaak met beelden waar de hond aan moet voldoen. Hierdoor kunnen we steeds gerichter aan de slag 
met herplaatsen. 
 
Organisatiehandboek 
Bij elkaar toch een flink aantal vrijwilligers die zich inzetten voor onze stichting. Om te zorgen dat deze 
vrijwilligers weten wat er van hun verlangd wordt en wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn 
hebben we als bestuur een handboek samengesteld. In dit handboek, welke uitgereikt gaat worden 
aan alle vrijwilligers, staan de Missie & Visie van de organisatie beschreven met o.a. het 
vrijwilligersbeleid, sponsorbeleid, herplaatsbeleid en het evenementenbeleid. We willen daarnaast ook 
in samenwerking met de gedragsdeskundigen een protocol ontwikkelen voor het uit huis opvangen en 
het ( tijdelijk ) herplaatsen van honden. Dit protocol moet ervoor gaan zorgen dat alle honden op 
dezelfde manier beoordeeld gaan worden. Tevens hebben we voor alle vrijwilligers een 
vrijwilligersverzekering afgesloten. Dit om zoveel mogelijk risico’s en aansprakelijkheden die buiten de 
eigen verzekering vallen van de vrijwilligers te kunnen verzekeren. Gegevens hiervan zijn in het 
handboek verwerkt.  
 
Plannen voor 2009 
Voor 2009 heeft het bestuur verdere ontwikkeling van de organisatie op de planning. Allereerst zal het 
protocol voor opvang en herplaatsen van honden worden vormgegeven. Omdat er nu geen eenduidig 
beleid is hierop, is het noodzakelijk om dit op te pakken. Trekker dit onderdeel zal B. Kornet worden. 
Hoe dit vormgegeven gaat worden zal in de loop van 2009 bekend gemaakt gaan worden. Verder zal 
getracht worden om een groter netwerk van opvangadressen te krijgen. Trekker hiervoor zal M. 
Kremers worden. Ook zal worden gekeken om een infofolder te ontwikkelen. Gedacht wordt aan een 
folder die verspreid kan worden bij fokkers voor potentiële pupkopers. Doel van de folder is om deze 
potentiële kopers informatie te verstrekken over waar op te letten voor de aanschaf van een Australian 
Shepherd. Trekker hiervoor zal O. Stillebroer worden. Naast deze doelstellingen blijven we natuurlijk  
ook bezig met het bemiddelen en herplaatsen van de aangemelde honden en het organiseren van 
evenementen. 
 
Herplaatst en bemiddeld in 2008 
Hieronder vind u een overzicht van de honden die we bemiddeld en/of herplaatst hebben in 2008: 
 

Stevie  

 

Aangeboden: Augustus 2008 
Herplaatst: Oktober 2008 
Geslacht: Teef 
Kleur: Red Tri 
Leeftijd: 9 maanden 

Do  

 

Aangeboden: Juli 2008 
Herplaatst: Augustus 2008 
Geslacht: Teef 
Kleur: Black Tri 
Leeftijd: 9 maanden 
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Xena  

 

Aangeboden: Maart 2008 
Herplaatst: Augustus 2008 
Geslacht: Teef 
Kleur: Red Tri 
Leeftijd: 11 maanden 

Arrow  

 

Aangeboden: Augustus 2008 
Herplaatst: November 2008 
Geslacht: Reu 
Kleur: Red Tri 
Leeftijd: 2 jaar 

Mio  

 

Aangeboden: Juli 2008 
Herplaatst: November 2008 
Geslacht: Reu 
Kleur: Black Tri 
Leeftijd: 19 maanden 

 
Evenementen 2008 
 
01 maart 2007: wandeling in Heeswijk Dinther met als thema: Je verschrikkelijkste nachtmerrie 
Het bestuur heeft deelgenomen aan de nachtelijke wandeling om geld op te halen voor de stichting.  
 
12 juli 2008 Kampioensclubmatch Australian Shepherd Club Nederland 
Op de Kampioensclubmatch van 12 juli 2008 van de Australian Shepherd Club Nederland heeft het 
A.R.F. een tombola georganiseerd. In totaal hebben we voor € 390,- aan loten verkocht. Daarnaast 
waren er mensen die spontaan een bijdrage in de collectebus deden of kochten ze stickers.  
 
27 september 2008 een Aussie-gedrag-dag 
27 september 2008: heeft de eerste gedragsdag plaatstgevonden bij Dogcenter te Kerkwijk. In de 
ochtend hadden we een lezing van Renate van Roij. De lezing ging over het gedrag van honden en 
over Reikie, Bachbloesem- en kleurentherapie. S´middags hadden we workshop Frisbee, 
Clickertraining en konden we het roedelgedrag van de honden bekijken. Er hebben totaal 30 mensen 
deelgenomen aan het ochtendprogramma en 26 honden aan het middagprogramma. 
 

Jaarverslag penningmeester 

In 2008 zijn er naast de vele losse giften ook bedrijven en fokkers ´Vriend van het A.R.F.´ geworden 
door structurele sponsoring. Hieronder een overzicht: 

Bedrijven:        Fokkers: 
Waalweb       Indian outlaws 
Kado/ en dierensportartikelen Beestenspul   Jess´s 
Purina Proplan       Trisha Bleu 
Groen aannemingsbedrijf H.Verduijn b.v.   Mistretta Aussies 
Kliniek voor dieren Bata4en 
B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen 
Groene Hart Service Detachering 
Lubbe Lisse 
Van den Berg Machines BV. 
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financieel overzicht 2008 
 
2008 is voor het A.R.F. een goed jaar geweest. Doordat er veel donateurs en sponsors geld hebben 
geschonken is het eigen vermogen van het A.R.F. flink gegroeid. Er staat per 31 december 2008         
€ 3.701,69 op de girorekening. Hieronder de winst & verliesrekening voor 2008 en de begroting 2009. 
 

Winst/ & Verliesrekening 2008 
      
omschrijving  uitgaven   inkomsten  
diverse kosten uit 2007  €    196,77    
bemiddeling diverse honden    €    375,00  
Herplaatsing Xena    €    538,21   €    180,00  
Herplaatsing Mitch  €    367,96   €    380,00  
girokosten  €      35,68    
algemene kosten  €    401,50    
Diverse donaties incl CD verkoop JHD ASCN    €    543,34  
Diverse sponsoring  €    127,00    
Sponsoring fokkers    €    365,00  
Sponsoring bedrijven    € 1.500,00  
Tombola  €      59,00   €    390,00  
Gedragsdag  €    589,05   € 1.300,00  
winst  € 2.718,17    
   € 5.033,34   € 5.033,34  

 
begroting 2009 
 

Begroting 2009 
omschrijving  uitgaven   inkomsten  
bemiddeling diverse honden    €    300,-  
girokosten  €      50,-   
algemene kosten  €    500,-    
Diverse donaties    €    400,-  
Diverse sponsoring  €    100,-   
Sponsoring fokkers    €    400,- 
Sponsoring bedrijven    € 1.500,-  
Tombola    €    250,-  
Gedragsdag   €    700,-  
JHD cd verkoop    €    100,-  
Ontwikkelen info folder pupkopers €   1.500,-  
winst  €  1.500,-    
   € 3.650   € 3.650,-  

 


