BELEIDSPLAN 2018
AANTAL HONDEN
In 2017 brachten wij 200 honden naar Nederland.
Het streven is ook dit jaar weer ongeveer hetzelfde (het is al jaren stabiel) honden naar
Nederland te brengen.
Dit zal gebeuren dmv 4 grote transporten en 3 a 4 ‘puppyvluchten’.
Alhoewel de adopties snel gaan, kiezen we er bewust voor het aantal niet extreem te
verhogen. Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit.
Meer honden betekent voornamelijk voor de nazorg meer werk en
HERPLAATSERS
In 2017 is het aantal herplaatsers gestegen. In 2016 waren het er 8, in 2017 16.
Ons streven is - door goede nazorg van de geadopteerde honden - dit aantal terug te brengen.
Maar daar hebben wij uiteraard niet voor 100% invloed op.
NAZORG
Wij blijven onverminderd energie en tijd steken in de kwaliteit van de nazorg (mails,
telefoontjes en huisbezoeken).
Deze aanpak is van invloed op het aantal herplaatsers en heeft dus grote prioriteit.
Daarnaast stellen onze adoptanten onze betrokkenheid/nazorg zeer op prijs.
WERVINGS AKTIVITEITEN
Om aandacht voor de activiteiten van ALAS te vragen zullen wij aanwezig zijn op de open dag
van het CVAB in Tholen.
Werving van gastgezinnen en Vrienden van ALAS en donateurs blijft een aandachtspunt.
Tevens zal worden getracht een grote sponsor en ‘beschermheer/vrouw’ te vinden.
Op facebook zal – ook dmv van betaalde advertenties - onverminderd aandacht worden
gevraagd voor onze activiteiten.
Het aantal ‘likes’ op facebook is begin januari 2018 19.000.
Het streven is het aantal ‘likes’ verder te verhogen.
Facebook is een goed medium om onze activiteiten en visie uit de dragen.
De website zal worden gebruikt om honden ter adoptie aan te bieden en info te verstrekken
over onze visie en werkzaamheden.
BIJEENKOMSTEN
We streven er naar om ook in 2018 weer een wandeling te organiseren voor adoptanten,
vrienden van ALAS en gastgezinnen.
EUROPESE EN LANDELIJKE WETGEVING
Wij blijven de Europese en landelijke Wetgeving mbt het houden en transporteren van honden
nauwkeurig volgen.
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