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Transporten 

 

    
 

Er arriveerden transporten op 8 maart, 7 juni, 30 augustus en 1 november. 

Die van 30 augustus bij de familie Kluit in Drunen, de andere bij het CVAB in Tholen. 

 

    
 

Op 20 januari, 24 april, 9 mei, 11 juli en 10 en 16 december kwamen er ook nog honden met 

het vliegtuig aan. 

 

In 2009 kwamen er totaal 133 honden naar Nederland. 

 
Verdeeld over de  verschillende asiels 
Asiel Aantal  

Vic 46 

Vicenta 31 

Maria Vilena 11 

Beatriz Madrid 11 

Segovia 11 

Marise Checa 6 

Silvia 6 

Ubeda 6 

Mae Pastora 3 

Claudia 2 

 

Totaal werden er 114 honden geadopteerd. 

Er kwamen 23 honden terug van hun eigenaar (ook vorig jaar geadopteerde honden). 

15 zijn inmiddels herplaatst. 
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PR aktiviteiten 

 

   
 

 

 
 

 

Voorjaarswandeling 

 

    
 

Op zondag 25 mei organiseerde ALAS een voorjaarswandeling voor gastgezinnen, adoptanten 

en vrienden. Er namen ca 38 personen en 25 honden deel. 

De sfeer was prima en het was heel leuk om een aantal adoptiehonden en hun nieuwe baasjes 

te ontmoeten! En we waren blij met de gastvrijheid van de mensen van het CVAB. 

We organiseren er in 2010 zeker weer een … 

 

Vrienden 

 

We hebben inmiddels 47 VRIENDEN VAN ALAS. Dat zijn er 19 meer dan in 2008. 

In het totaal bedroegen hun giften aan ALAS 1.513 euro. 

 

 

Op zondag 17 mei stond ALAS met een kraam 

op de Country Fair in Poortvliet. 

Karin en Marian bezetten de kraam. 

Het was een prachtige zonnige dag op een 

mooie landelijke lokatie. 

We hielden er in ieder geval 1 gastgezin en  

1 adoptie aan over. 
Voor herhaling vastbaar! 

Op zaterdag 20 juni hadden we een kraam op 

de open dag van het CVAB in Tholen. 

Antoinette en Ed bezetten de kraam. 

Karin, Esther en Marian waren ook aanwezig. 

Net als in 2008 was het een prettige dag. 

We doen het zeker weer in 2010! 
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Huisbezoeken 

 

    
 

Een lang gekoesterde wens van het Team ging in 2009 in vervulling: vanaf 1 oktober zijn we 

begonnen met huisbezoeken aan geadopteerde honden. 

Een mailing naar gastgezinnen, vrienden en adoptanten leverde 22 reacties op van mensen die 

huisbezoeker wilde worden. 

Op zondag 27 september werd tijdens een kick off bijeenkomst de aftrap gegeven. 

Het was een gezellige en nuttige bijeenkomst en iedereen was heel enthousiast. 

Inmiddels hebben er 30 huisbezoeken plaatsgevonden. De reacties, van zowel adoptanten als 

huisbezoekers, zijn positief. 

 

Team 

 

    
 

Het Team vergaderde op 7 februari, 4 april, 18 juli, 25 oktober en 12 december. 

Op 25 oktober vierden team en freelancers het 1-jarig bestaan van ALAS in de nieuwe vorm. 

In november werd het team werd uitgebreid met Jolanda Vrolijk. Zij ondersteunde het team al 

enige tijd bij de follow up van de geadopteerde honden. 

Zij heeft nu ook de organisatie van de huisbezoeken op zich genomen. 

 

Opzet database 

 

Nog een verbetering van de organisatie: er is een database opgezet. 

Alle in 2009 geadopteerde honden, adoptanten, gastgezinnen, huisbezoekers en asiels staan er 

in. Nu kunnen we in 1 oogopslag de hele geschiedenis van een hond – herkomst, datum 

aankomst, adoptie(datum) en info over nazorg en huisbezoeken - zien. 

 

Plannen voor 2010 

 

Boven aan ons lijstje staat het organiseren van een workshop voor onze gastgezinnen. 

Els van den Berg heeft toegezegd hieraan mee te willen werken.
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ZIJ HIELPEN ONS HONDEN HELPEN 
 

 

WIJ HADDEN NIETS VAN DIT ALLES KUNNEN REALISEREN ZONDER DE HULP VAN 

 

- Cok en Angeline van het CVAB in Tholen, voor hun gastvrijheid (ook tbv de honden die dit 

jaar bij hen een tijdelijk thuis vonden) 

- de familie Kluit uit Drunen, waar de honden in augustus aan mochten komen 

- onze ADOPTANTEN 

- onze GASTGEZINNEN 

- onze HUISBEZOEKERS 

- de VRIENDEN VAN ALAS 

- de FREE LANCERS die het team ondersteunen 

- onze DONATEURS en SPONSORS 

- Els van de Berg die onze gastgezinnen ondersteunt met advies ten aanzien van hun 

opvanghond 

- alle mensen die spullen inzamelen voor ALAS (zoals bv Yvonne Yolkes de Beer, Tineke 

Sanders, Anita Reinderink) 

- onze extra chauffeurs op de transporten naar Spanje (bv Jos en Wim) 

- transportbedrijf van Oort die ons korting op de huur van de vrachtwagen geeft 

- al diegenen die hierboven onverhoopt niet staan vermeld en hun steentje hebben 

bijgedragen. 

 

 

En, last but not least, onze Spaansen helden 

 

Jolanda, Encarna en Beth (Barcelona), Maria (Villena), Beatriz (Madrid), Ana (Segovia), 

Mercedes (Ubeda), Vicenta (Valencia), Victoria (Burgos), Mae (Madrid) en het team van Marise 

Checa (Cehegin). 

Onze bewondering voor hen is groot! 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 

 
INKOMSTEN / UITGAVEN 01-01-2009 tm 24-11-2013 

 KP INKOMSTEN BEDRAG  

I.001 inkomsten uit adopties 35,530.00 

I.002 giften 2,003.35 

I.002A aktie Tila 1,000.00 

I.002B aktie marge 598.65 

I.002C aktie marise checa 478.50 

I.003 vrienden 1,540.00 

I.004 overige 486.60 

I.000 transport saldo vorig boekjaar 5,613.20 

  Totale INKOMSTEN 47,250.30 

  UITGAVEN   

U.001 betaling aan asiels -13,530.00 

U.002 donaties aan asiels -3,240.00 

U.003 transportkosten -9,031.95 

U.004 dierenartskosten -7,619.60 

U.005 voer -263.94 

U.006 telefoon/internetkosten -561.21 

U.007 pr-materiaal -788.08 

U.008 overig -1,964.02 

U.009 pensionkosten -3,323.98 

U.011 bijeenkomsten -622.70 

U.010 km kosten -1,161.97 

U.010A km kosten huisbezoeken -201.38 

  Totale UITGAVEN -42,308.83 

  BANKSALDO 12-12-2009 4,941.47 

 

OVERZICHT FINANCIEN per 24 november 2013 
Nog te ontvangen Bedrag  Nog te betalen Bedrag Reserv.  Bedrag 

Cesar 225   Cafe 225 

Ela 250   Luz 225 

Rita 275     

TOTAAL 750    450 

Saldo Bankrekening 4.941 + 750 = 5.691                                       (+ 450 = 6.141) 

 

Toelichting 

We sloten het jaar met ongeveer hetzelfde banksaldo af als 2008. 

Grootste kostenposten zijn: transporten, dierenartskosten en uiteraard de betalingen aan de 

Spaanse asiels. 

De inkomsten uit adopties bedroegen 35.530 euro. De uitgaven voor: betaling aan asiels, 

transport, dierenarts, pension en voer bedroegen totaal 33.766 euro.  

We ontvingen 3.543 euro aan giften (vrienden en eenmalige). Met drie akties (op de website) 

haalden we 3.078 euro op. Totaal aan giften: 6.621. 

Wij gaven een aantal Spaanse asiels donaties ad 3.240 euro. 

Onder dierenartskosten (7.619 euro) zijn de grootste posten de operaties van Tila (1.557) 

Marge (1.167) en Xina (886).  

Onder de post ‘overige uitgaven’ vallen: antiparasietpillen, penningen, bankkosten, materiaal 

voor secretariaat, bijdrage Kamer van Koophandel attenties voor personen (bloemen ed). 

 


