
 
 
 
 

       
 

       
 

       
 
       
     
     
 

Jaarverslag 2011 
 
 
 

“““JJJeee   kkkuuunnnttt   nnniiieeettt   aaalllllleee   hhhooonnndddeeennn   vvvaaannn   dddeee   wwweeerrreeelllddd   rrreeeddddddeeennn   

mmmaaaaaarrr   wwweeelll   dddeee   wwweeerrreeelllddd   vvvaaannn   111   hhhooonnnddd”””



  ALAS Rescue Team 

Jaarverslag 2011,  24 november 2013    1 

 
 

INLEIDING 
 

Het samenstellen van dit jaarverslag was voor mij een reis terug in de tijd .. 

 

Wat een werk hebben we ook het afgelopen jaar weer verzet! 

Zoals altijd hebben we veel mooie dingen bereikt / meegemaakt.  

Maar ook een aantal verdrietige … 

 

Toch kunnen we met een goed gevoel terug kijken op 2011. 

Veel kijk/leesplezier! 

 

Marian 

 

 

TRANSPORTEN 
 

Totaal kwamen er in 2011 kwamen er 126 (2009:133 en 2010:156) honden naar Nederland. 

Er werden 135 (2009:114 en 2010:154) honden geadopteerd. 

Helaas kwamen er 23 honden (2009:24 en 2010:20) terug.  

17 van hen (2009:15 en 2010:16) zijn inmiddels herplaatst. 

 

Tabel - honden per asiel 
Asiel Aantal  

Vic (Barcelona) 48 

Vicenta (Ibi/Caudete) 32 

Ana (Segovia) 26 

Marise Checa (Cehegin) 12 

Maria (Villena) 6 

Silvia (Valencia) 2 

 

OVER DE WEG 

 

   
 
DOOR DE LUCHT 

 

   

Er arriveerden vier 

transporten over de weg: 

in maart, mei, september 

en november 

 

We haalden drie keer 

honden met het vliegtuig 

naar Nederland:  

In januari, februari en 

december 
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EXTRA TRANSPORT 

 

April: Wendy en Erwin nemen 3 honden mee op de terugreis van hun vakantie 
 

   

   

GASTGEZINNEN 
 

Dit jaar vingen 31 gastgezinnen honden voor ons op. Hieronder een overzicht. 

 

Tabel – honden per gastgezin 
Gastouder Honden 

Bertha Hoekman 19 

Lia en Car Kok 12 

Erik & Mieke Smetsers 9 

Gijsje Krol 7 

Dick Dixhoorn 6 

Wendy & Erwin Bontje, Geert Hoiting, Karin & Paul Leroi 5 

Jessica Boone, Juliette Stegwee, Ellen vdKolk, Esther Stadhouder 3 

Jennifer Jonnathans, Narda Fischer, Jolanda Vrolijk, Kim van Ginkel, 
Josephine Knipschild, Ilse vd Maesen, Jenny de Mik, Joop en Conny 
Vermeer, Liesbeth Yntema en Hilmar Bennen 

2 

Imke Stegerhoek, Tonnie Bergman, Dirkje de Haas, Astrid Hartman, 

Mieke Hartman ea 

1 

 

HUISBEZOEKEN 
 

Gastouders Wendy en 

Erwin namen vanuit 

hun vakantie vier 

honden mee van 

Vicenta: Mama Katy 

en haar 2 zoons: 

Saxon en Roman 

 

In 2011 werden er 95 huisbezoeken afgelegd bij 

geadopteerde honden en hun nieuwe familie. Zowel 

adoptanten als huisbezoekers zijn positief. 

Wij zijn erg blij dat we hier in september 2009 mee 

zijn begonnen. 

 

Onze dank gaat uit naar onze huisbezoekers die elke 

keer weer bereid waren deze bezoeken af te leggen! 
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GIFTEN / AKTIES 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
VRIENDEN EN DONATEURS 

 
We hebben 50 VRIENDEN VAN ALAS. Dat zijn er 8 meer dan in 2010. 

Ook ontvingen wij een redelijk bedrag aan eenmalige giften. 

 

 

 

 

 

 

ASTRID 

Van Vicenta ontvingen wij een noodkreet: Astrid zou naar Nederland 

komen maar bleek een lichte vorm van HD te hebben. 

Wij starten een aktie om geld op te halen voor behandeling cq 

operatie in Nederland. 

21 gulle gevers maakten mogelijk dat er genoeg geld was. 

Gastouder Jenny de Mik was bereid haar op te vangen. 
Astrid werd in mei geadopteerd. 

JUNIOR 

Begin maart kwam de 8 maanden jonge mastin Junior naar 

Nederland. Erik en Mieke vingen hem op. Er meldde zich al 

vrij snel een adoptant.  

Junior leek wat problemen met een voorpoot te hebben en 

ook zijn ‘achterhand’ leek niet ok. Wij haalden via een aktie 

(er melden zich 17 gulle gevers!) voldoende geld op om de 

twee benodigde operaties te bekostigen.  

Die waren een succes en de adoptant van Junior begeleidde 
zijn revalidatie (die intensief maar succesvol was). 

DIERENDAG 

Een wervingsaktie die wij op dierendag hielden, bracht 510 

euro op. 

Sommige gulle gevers doneerden speciaal voor een van de 

Spaanse asielen. 

Andere gaven ons de gelegenheid zelf voor een asiel te kiezen. 
Onze Spaanse vrienden waren er heel blij mee! 

AKTIE MASTINS 

In december stratten wij een aktie voor 3 jonge mastins die zijn 

gered van een dieronwaardig bestaan: zij moesten 

vastgebonden en nauwelijks voorzien van eten en drinken 

leven. 

De aktie bracht 805 euro op. ALS vulde dit bedrag aan tot 

1.000 euro (uit de Vriendenpot) 

Het geld is bestemd voor de kosten die in spanje moeten 

worden gemaakt voor verzorging, vaccinaties/bloedonderzoek 

/chip/paspoort en voer. 
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DONATIE STICHTING DIERENLOT     
 

       

 
EINDEJAARSBIJEENKOMST 
 

   

           
       

TEAM EN FREE LANCERS 
 

Het team wordt nu gevormd door Esther, Jolanda, 

Karin en Marian. 

Begin dit jaar verlieten Ed en Antoinette het Team. 

Het Team vergaderde dit jaar 4 keer: in februari, 

april, juni, augustus en oktober. 

Paul werd free lancer, net als Bertha en Jan. 

Erik en Mieke waren dat al. 

ALAS ontving van de Stichting Dierenlot een 

subsidie ad 9.000 euro voor de bouw van een 

noodopvang. 

De pensionkosten bij het CVAB waren voor ons 

niet langer te dragen. 

Het is de bedoeling dat er 2 à 3  

kennels met speelweide worden  

gebouwd. Op dit moment wordt de  

vergunning aangevraagd 

voor de bouw van de kennels bij 
een zorgboerderij in Oosterbeek. 

Op zondag 27 november sloten gastouders, Vrienden, 

huisbezoekers en teamleden een succesvol jaar 

feestelijk af. 

Heel gezellig en voor herhaling vatbaar. 

Angeline en Cok stelden hun ruimte weer voor ons 

open. Heel veel dank daarvoor! 
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FINANCIELE VERANTWOORDING 2011 
 
INKOMSTEN   

inkomsten uit adopties 31.565,50 

vrienden/donaties/akties 8.662,90 

transport saldo vorig boekjaar 2.359,83 

Totale INKOMSTEN 42.587,23 

    

UITGAVEN   

betalingen aan asiels -11.900,00 

donaties aan asiels -2.062,50 

transportkosten -6.684,06 

dierenartskosten -6.210,94 

aanschaf voer -362,05 

pensionkosten -4.860,10 

consumpties bijeenkomsten -628,52 

vergoedingen km kosten -1.866,55 

bedrijfskosten -3.037,94 

Totale UITGAVEN -37.612,66 

    

  

 

 
MET DANK AAN 
 

- adoptanten, gastgezinnen en huisbezoekers  

- Vrienden van ALAS, donateurs en sponsors 

- free lancers– Erik, Mieke, Paul, Jan en Bertha -  die het team ondersteunen 

- Els van de Berg die onze gastgezinnen adviseert ten aanzien van hun opvanghond 

- Cok en Angeline van het CVAB in Tholen, voor hun gastvrijheid  

- alle mensen die spullen inzamelen en / of verkopen voor ALAS (zoals bv Yvonne Yolkes de 

Beer, Tineke Sanders, Mireille Vermeulen, Gijsje Krol en Bertha Hoekman) 

- de chauffeurs op de transporten naar Spanje 

- al diegenen die ons steunden en hier onverhoopt niet staan vermeld. 

 

 

En, last but not least, onze Spaanse helden: 
 
Jolanda, Encarna en Beth (Barcelona), Maria (Villena), Ana (Segovia), Vicenta (Caudete), 

Rachel (Ibi) en het team van Marise Checa (Cehegin). 

 

Onze bewondering voor hen is groot! 

 

 


