
 
 

 

Beleidsplan 2020-2021 (31-12-2019) 

 

INLEIDING 

In dit beleidsplan zal het bestuur van onze stichting het te voeren beleid voor de komende 2 jaren vastleggen. 

Dit beleidsplan zal indien nodig worden aangepast. 

Waarom Dogs DO matter? Oprichtster Peggy Sornberger en haar man Mario hebben zich het lot van de Roemeense 

zwerfhonden aangetrokken nadat ze hun eerste hondje, nu zo’n 6 jaar geleden, hadden geadopteerd. Als er zo’n 3,5 

miljoen zwerfhonden zijn in alleen al Roemenië dan moet daar serieus iets aan gedaan worden vonden zij. Na nauw 

betrokken te zijn geweest bij een andere stichting met, naar helaas bleek, een andere filosofie is besloten om 

hiermee te stoppen en werd besloten om zelf deze stichting op te richten. 

 

1. De kernprincipes van onze stichting 

Doel van onze stichting Dogs DO matter is het aantal zwerfhonden in Roemenië te verminderen. Wij gaan dit doen 

door middel van het ondersteunen en/of organiseren van sterilisatieprojecten, het verzorgen van adopties van deze 

dieren, samenwerken met de lokale en nationale overheid, educatieprogramma’s en alles wat het dierenwelzijn kan 

verbeteren in de breedste zin van het woord. 

Deze doelstelling is zo in onze statuten opgenomen onder artikel 2 lid 1 en 2. 

Onze stichting heeft uiteraard geen winstoogmerk en zal ervoor zorgen dat er tenminste 90% (maar streven naar 

een hoger percentage) van de bestedingen het algemeen nut dient. 

Hieruit voortvloeiend ontvangt geen van de bestuursleden enige vorm van beloning, onkostenvergoeding of 

vacatiegelden. 

Alle onkosten worden door het bestuur en de vrijwilligers zelf gedragen. 

Zou het zover komen dat onze stichting wordt opgeheven dan zal een eventueel batig liquidatiesaldo worden 

besteed zoals in de statuten onder artikel 13 lid 6 is opgenomen: 

‘Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende 

instelling met een soortgelijke doelstelling of een aangewezen buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg 

uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.’ 

 

2. Beleid 

 

2.1 Werkzaamheden van de stichting 

Iedere maand wordt door 1 of meerdere vrijwilligers of leden van het bestuur naar Roemenië gevlogen waar we de 3 

shelters bezoeken waar we op dit moment mee samenwerken. Dit bezoek heeft als doel de aanwezige honden te 

‘screenen’ om te kijken of zij geschikt zijn om voor adoptie in aanmerking te komen. Uiteraard worden zij ook 

gefotografeerd en worden ze daarna op onze website www.dogsdomatter.nl geplaatst en onder de aandacht 

gebracht via, onder andere, sociale media. 

http://www.dogsdomatter.nl/


 
 

 

Verder onderhouden we tijdens deze bezoeken ook contacten met de lokale en nationale overheden alsmede lokale 

partners waar wij nauw mee samenwerken. Zonder deze contacten is fatsoenlijk functioneren van de stichting niet 

mogelijk.  

Tevens wordt er gekeken op welke manier wij sterilisaties kunnen aanbieden. Of door middel van 

sterilisatieprojecten of door middel van het aanbieden van gratis sterilisaties bij bijvoorbeeld dierenartsen. 

Op scholen en instellingen zullen wij de bewustwording van het dierenwelzijn bevorderen en laten zien dat de 

oplossing van het zwerfhonden probleem in het steriliseren hiervan ligt. 

Ook zal het wel eens voorkomen dat er op straat een hulpeloze hond zonder eigenaar wordt gevonden. Deze zullen 

we de zorg bieden die het dier op dat moment nodig heeft. 

Verder gaan we proberen om in samenwerking onze contacten ter plaatse, een stuk grond te verwerven om daarop 

een shelter op te zetten zodat er een zekerheid ontstaat dat er altijd lokaal zwerfhonden kunnen worden 

opgevangen. 

Inmiddels heeft de stichting een NVWA registratie om onder andere honden te (laten) vervoeren over de weg, een 

UBN nummer om honden en katten op te mogen vangen in Nederland en is de stichting een ANBI. 

 

2.2 Plannen en prognoses voor de komende beleidsperiode 

Komend jaar zullen we ook actief gaan zoeken naar geschikte vrijwilligers omdat we verwachten dat onze 

werkzaamheden alleen maar zullen gaan toenemen. 

Voorbeeld: in 2019 zijn er middels adopties 30 honden geplaatst. Verwachting is dat we in 2020 dit aantal gaan 

verdubbelen. 

Ook willen we gaan bekijken of we niet iets kunnen gaan betekenen voor zwerfkatjes in Roemenië. 

Tevens zijn er voorzichtige plannen om zelf (Peggy en Mario) een 5-tal honden te gaan opvangen. Hiervoor wordt 

gedacht aan een verhuizing. 

In 2019 zijn we gaan samenwerken met een Duitse stichting die ook actief is in 1 van de samenwerkende shelters. 

Uiteraard willen we deze samenwerking verder uitbouwen en verstevigen. 

We kijken natuurlijk ook of we dit niet met meerdere stichtingen kunnen realiseren. 

Naast deze ‘concrete’ plannen zullen er in de loop van de beleidsperiode vast meerdere ideeën ontstaan en ten 

uitvoer gebracht worden.  

 

2.3 Financieel overzicht, werven en beheer van gelden 

Prognose voor 2020 

-Giften en donaties   € 30000,- 

-Fondsenwervende activiteiten  €   5000,-  

-Uitgaven    € 25000,- 

-Kantoorartikelen, overige kosten €          0,- 

-Aanhouden stamvermogen 2019 €    2000,-  

 



 
 

 

Onze stichting zal altijd proberen om mensen te bewegen om een donatie te doen aan onze stichting. Dit zal op 

verschillende manieren gebeuren. Via sociale media, via onze website, via donatiepotten bij diverse winkels en 

dergelijke, via promotie van onze stichting middels evenementen, opzetten van (sponsor)acties, enzovoorts. 

Ook zullen we mensen vragen om via een maandelijkse donatie lid te worden van onze ‘friends of Dogs DO matter’ 

Uiteraard zullen wij ook ondernemers benaderen om donateur te worden voor langere tijd waardoor we op een vast 

bedrag per periode kunnen rekenen. 

Het beheer van de ingezamelde gelden valt onder de verantwoording van het volledige bestuur. De gelden zullen op 

een bestuur bankrekening geplaatst worden waar alle drie de bestuursleden toegang tot hebben. Zij zullen samen 

beslissen over de besteding van de gelden. 

De eventuele te maken kosten ten behoeve van de stichting zullen volledig door alle bestuursleden en vrijwilligers 

gedragen worden zoals in het eerste punt van dit beleidsplan is gemeld. 

De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan dat redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene 

werkzaamheden  ten behoeve van de doelstelling van de stichting. 

 

2.4 Bestedingsbeleid 

Onze stichting zal altijd voorzichtig zijn met het besteden van gelden. Wij zullen in de loop van 2021 een sterilisatie 

campagne gaan realiseren samen met onze locale contacten. Daarvoor zetten we geld opzij door middel van 

adopties en inzamelingen die speciaal hiervoor zijn opgezet. 

Daarnaast zullen we de 3 samenwerkende shelters ondersteunen  met datgene wat daar nodig is.  

 

2.5 Beschikken over het vermogen van de stichting 

Op grond van Artikel 6 lid 1, 2 en 3 van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkel 

bestuurslid een doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkel bestuurslid beschikken over 

het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen. 

 

3. Publicatieplicht 

Onze stichting zal voldoen aan de publicatieplicht door dit beleidsplan op de website www.dogsdomatter.nl 

van onze stichting te publiceren. 

 

3.1 Beloningsbeleid 

Het bestuur van de stichting en haar vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Alle onkosten 

die gemaakt worden uit hoofde van hun functie worden door henzelf betaald. Ook zal het bestuur afzien van het 

ontvangen van vacatiegelden zoals in de statuten onder artikel 4 lid 5 wordt vermeld. 

Alle ingezamelde gelden zullen besteed worden conform onze doelstelling! 

 

 

http://www.dogsdomatter.nl/


 
 

 

3.2 Beschrijving van de administratieve organisatie 

De administratie van onze stichting zal worden gevoerd door de penningmeester M. Sornberger en zal worden 

gecontroleerd door de twee overige bestuursleden. 

 

4.  Gegevens stichting Dogs DO matter 

 

Stichting Dogs DO matter 

Rijksweg 57 B 

6269 AB Margraten 

info@dogsdomatter.nl 

www.dogsdomatter.nl 

 

 

RSIN/Fiscaal nummer 859716673 

KVK   73937843 

NVWA registratie EG-319526 

UBN nummer  6535191 

Bankrekeningnummer NL92INGB0006406184 

BIC   INGBNL2A 

 

Het dagelijks bestuur van onze stichting bestaat uit: 

 

Mario Sornberger Voorzitter  voorzitter@dogsdomatter.nl 

   Penningmeester penningmeester@dogsdomattter.nl 

Werner Colen  Secretaris  secretaris@dogsdomatter.nl 

Belinda Jager  Algemeen bestuurslid belinda@dogsdomatter.nl 
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