Jaarverslag 2019

Honden kunnen niet voor zichzelf opkomen,
daarom zijn wij hun stem

ALAS Rescue Team

VOORWOORD
2019 was een goed jaar en we kijken er dan ook met dankbaarheid op terug.
Het aantal honden dat bij hun aankomst wordt opgevangen met een optie op adoptie is opnieuw
gestegen en kan succesvol worden genoemd.
Het gebeurde zelden dat een hond vanuit die optie niet werd geadopteerd.
Onze naamsbekendheid is opnieuw gegroeid. Wij hebben inmiddels een solide imago opgebouwd.
Wij gaan straks met goede moed en veel plezier beginnen aan een nieuw jaar.
Marian Buurman, voorzitter
Namens het bestuur ALAS Rescue Team.

AANTAL HONDEN IN 2019
Totaal kwamen er 134 honden naar Nederland.
Van hen waren er eind december 130 geadopteerd.
Er werden 8 honden geadopteerd die al in 2018 naar Nederland kwamen.
In 2019 kwamen in totaal 5 honden terug van hun eigenaar.
3 van hen zijn inmiddels herplaatst.
De 3 honden die in 2018 terug kwamen zijn allemaal herplaatst.
1 hond die in 2017 terug kwam, is nog niet herplaatst.
Het aantal honden dat dit jaar terug kwam, is het laagste aantal ooit.
Het totale aantal geadopteerde honden dit jaar bedraagt 148.

OPVANG MET OPTIE OP ADOPTIE
76 honden werden bij aankomst direct opgevangen met een optie op adoptie.
Dit houdt in dat de mogelijke adoptanten de eerste weken als gastgezin voor de hond van hun keuze
fungeren en daarna beslissen over de adoptie.
Zij hebben bijna allemaal hun gasthond geadopteerd.

LOCATIE AANKOMST
Na een jarenlange samenwerking besloot het CVAB in Tholen de samenwerking met ALAS te
beëindigen.
Hierdoor waren wij niet alleen onze aankomst locatie maar ook de, door ons betaalde, kennels kwijt.
Dit zorgde voor een behoorlijk probleem.
Gelukkig boden Cindy en haar man Gerwen aan om de aankomst bij hen te laten gebeuren.
Inmiddels hebben we daar in 2019 vier aankomsten gedaan.
De perfecte locatie, we zijn er erg blij mee!
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TRANSPORTEN OVER DE WEG
Er arriveerden vier transporten over de weg: in maart, juni, september en november.

MAART

JUNI
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SEPTEMBER

NOVEMBER

‘PUPPYVLUCHTEN’
We haalden 3 keer honden met het vliegtuig naar Nederland: in januari, mei en augustus.
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JAARLIJKSE WANDELING OP DE VELUWE
In mei organiseerden wij onze jaarlijkse wandeling voor adoptanten, gastgezinnen en vrienden
op de Veluwe. Er liepen 90 tweevoeters en 70 viervoeters mee.
Zoals altijd was het een heel leuke happening!

VRIENDEN VAN ALAS / DONATEURS
De Vrienden van ALAS doneerden gezamenlijk 2.230 euro.
Aan eenmalige giften ontvingen wij totaal 3.995 euro.
Al deze bedragen bij elkaar (acties, vrienden en donaties) brachten totaal 6.225 euro op.
Wij zijn hier heel dankbaar voor!

AKTIES
Wij voerden actie voor het asiel in Ibi met als resultaat 1.000 euro.
Voor sponsoring Transporten ontvingen wij 1.123 euro

FACEBOOK
Op Facebook hebben wij inmiddels bijna 20.000 volgers. Het blijkt een prachtig medium te zijn voor
het werven van adoptanten en gastouders.
Maar ook voor de acties die we voeren.
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HET BESTUUR
Het ALAS Bestuur

wordt gevormd door
Esther (penningmeester,
Karin (secretaris)
en Marian (voorzitter).
Samen met Veronique
vormen zij het ALAS Team

Free lancers

Marina, Paul en Veronique
zijn onze free lancers en
ondersteunen het Bestuur.

Marina
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MET DANK AAN
- adoptanten, gastgezinnen en huisbezoekers
- Vrienden van ALAS, donateurs en sponsors
- freelancers – Paul, Marina en Veronique - die het team ondersteunen
- Cindy, Gerwen & kids voor hun gastvrijheid tijdens de aankomsten
- Juan en Rosa van TripsForDogs die op een veilige en zorgzame manier onze honden naar
Nederland vervoeren
- al diegenen die ons steunden en hier onverhoopt niet staan vermeld.

En, last but not least, onze Spaanse helden:
Yolanda & Encarna (Barcelona), Maria Jose, e.a. (Villena), Eva & Miguel (Segovia), Vicenta, George en
Vanessa (Caudete), Raquel, e.a. (Ibi) en Espe, Pepa en Encarna van A.N.N.A.(Cehegin) en het
team van Villa Malea
Onze bewondering voor hen is groot!

Yolanda (Barcelona)

Encarna (Barcelona)

Espe ( Cehegin)

Racquel (Ibi)

Pepa ( Cehegin)

Het team van het asiel in Villena
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Villa Malea

Eva & Miquel (Segovia) Vicenta (Caudete)

George en Vanessa (Caudete)
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FINANCIEEL JAARVERSLAG
INKOMSTEN

IN

UIT

TOTAAL

41.500,00

2.830,00

38.670,00

giften

4.995,38

1.000,00

3.995,38

vrienden

2.240,00

10,00

2.230,00

100,00

100,00

sponsoring transporten

1.305,00

73,20

transport saldo vorig boekjaar

5.326,88

inkomsten uit adopties

sponsoring in es

Totale INKOMSTEN
UITGAVEN
betalingen aan asielen

dierenartskosten

5.326,88

55.467,26

4.013,20

51.454,06

IN

UIT

TOTAAL

300,00 12.800,00

-12.500,00

1.550,00

-1.550,00

1.122,95 15.919,12

-14.796,17

donaties aan asielen
transportkosten

1.231,80

50,00

4.798,64

-4.748,64

282,15

649,10

-366,95

63,00

768,37

-705,37

1.486,05

-1.486,05

33,00

887,08

-854,08

151,90

6.853,89

-6.701,99

2.047,19

-2.047,19

3.498,18

-252,68

km kosten

505,80

-505,80

km kosten huisbezoeken

366,22

-366,22

5.248,50 52.129,64

-46.881,14

60.715,76 56.142,84

4.572,92

medicijnen es
voer
telefoon/internetkosten
publiciteit
bedrijfskosten
kosten bedrijfswagen
pensionkosten

Totale UITGAVEN
SALDO BANK REKENING
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