Jaarverslag 2014.
In het jaar 2014 zijn er weer mooie dingen tot stand gekomen. Er zijn 2 tripjes naar Polen geweest en
tevens hebben vrijwilligers van de Stichting Vagabond-Pets op de terugweg vanuit Polen hondjes
mee teruggenomen. Dankzij alle vrijwilligers die dapper hebben ingezameld, konden er maar liefst 12
pallets met een totaal van 5500kg honden/kattenvoer, medicatie, dekens, manden en 1000kg
kattengrit naar de asielen in Polen verstuurd worden.
In dit jaar zijn er 16 honden en 1 kat geplaatst.
Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van 5 honden. Gelukkig hebben ze wel een poosje
mogen genieten van een thuis.
Veel steun hebben we mogen ontvangen van gastgezinnen die bereid waren hun huis open te stellen
voor een hond of kat. Mede hierdoor was het mogelijk voor hen vrij snel een nieuw baasje te vinden.
Gastgezinnen zijn hard nodig omdat op deze manier een hond of kat veel meer kans maakt om
geadopteerd te worden. Daarnaast leert het gastgezin het dier goed kennen en went het dier aan
een huiselijk leven.
Vele vrijwilligers hebben op alle mogelijke manieren bijgedragen om van het jaar 2014 een succes
te maken:
Verwoede inzamelaars van voer, medicijnen en allerlei spullen die hard nodig zijn in Polen.
Mensen die financieel konden ondersteunen door middel van verkoop van dekjes, sieraden,
rommelmarktspulletjes en een heerlijke taart verkoop. De opbrengst hiervan kwam geheel ten goede
aan de dieren in Polen.
Maar ook mensen die bereid waren een hond of kat uit Polen mee te nemen omdat ze toch die kant
op reden. Hierdoor hebben een paar geluksvogels sneller het asiel kunnen verlaten.
Dankzij zowel de zomer- als winteractie was het mogelijk iets extra’s te doen. Zoals op speciaal
verzoek vanuit Polen Malaseb soortgelijke shampoos voor honden met een huidaandoening,
desinfecteermateriaal, ontworming, hartmedicatie.
* Helaas zijn er ook een paar honden overleden in Polen aan de tekenziekte. De stichting kon erger
voorkomen door geld beschikbaar te stellen zodat men middelen kon kopen tegen vlooien en teken.
Iets wat steeds terugkomt.

Zo konden we er zijn voor Yoni, de schat die na bijna vier jaar met maar liefst 8 blaasstenen terug
kwam van adoptie (achteraf zijn we dolblij dat ze terug is gekomen). Gelukkig hebben we ook deze
operatie kunnen bekostigen.
*Ook het vervoer van de maar liefst 12 pallets naar Polen kon hierdoor bekostigd worden.
*Bij verschillende senioren zijn er bloedonderzoeken gedaan voor ze mee kwamen naar Nederland
en ook hun gebitjes werden gereinigd. Dit is iets wat regelmatig terugkomt wanneer een dier mee
naar Nederland mag komen.
Helaas was er slecht nieuws over Rocco. We hebben mede door uw steun aan kunnen bieden te
doen wat nodig was voor hem, maar het heeft niet zo mogen zijn. Voor een flink aantal senioren
hebben we de wereld kunnen veranderen in iets moois, helaas niet voor Rocco. Dank aan de mensen
die Rocco via Virtuele Adoptie hebben ondersteund.
*Ontworming gekocht voor de kittens in Opole. Dit is continu nodig.

De virtuele ondersteuning bleek weer een schot in de roos.
*Verschillende honden konden in pension worden gezet in Opole, met als resultaat een snellere
adoptie zowel in Nederland als in Polen.
*Honden konden gecastreerd, gesteriliseerd en geënt worden
*Het was mogelijk dieetvoer te kopen, insuline en medicatie.

Kortom: Door een goede samenwerking van vele vrijwilligers hebben we veel kunnen doen voor
honden en katten in Polen die het zo hard nodig hebben!

Beleidsplan.
De stichting heeft inmiddels een goede samenwerking met beide asielen kunnen bereiken. En niet
alleen met de asielen, maar ook met de plaatselijke gemeente hebben wij contact. Gevolg is dat wij
door dit alles onze doelstellingen hebben kunnen verwezenlijken.
Voor 2015 hoopt de stichting op dezelfde wijze haar activiteiten te kunnen voortzetten. Dit betekent
dat we de asielen in Opole en Tomaszów Maz in Polen zullen blijven ondersteunen met voer,
dekens, manden, medicatie en materialen voor verbetering van de kennels.
We hopen ook in 2015 op de steun van onze trouwe donateurs en anderen die onze stichting een
warm hart toedragen.

Beloningsbeleid.
Stichting Vagabond-Pets is een non-profit organisatie, die geheel uit vrijwilligers bestaat. Dit
betekent, dat de stichting geen beloningsbeleid hanteert en alle werkzaamheden plaatsvinden op
vrijwillige basis.

Onze doelstellingen.
Belangrijkste doelstelling is het verbeteren van de leefomstandigheden van asieldieren in het
algemeen en van kansarme dieren in het bijzonder.
De stichting heeft contacten met twee asielen in Polen en richt zich daar voornamelijk op zorg voor
oudere dieren, dieren met een beperking en dieren die in het asiel niet goed mee kunnen komen.
Daarnaast probeert Stichting Vagabond-Pets voor een beperkt aantal van deze dieren in Nederland
en België een goed tehuis te vinden.
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Financieel Jaarverslag Stichting Vagabond-Pets 2014.

Beginsaldo 01-01-2014

€ 9810,44

Inkomsten:
Donaties
Bijdrage Virtuele Adoptie
Adoptiebijdrage hond/kat
Verkoop artikelen
Donatie t.b.v. kennels
Donaties zomer- en kesrtactie
Bankrente
Totaal

€ 3902,54
€ 2248,50
€ 3073,50
€ 341,95
€ 3632,50
€ 2764,€ 84,06
-------------- +
€ 16047,05

Uitgaven:
Telefoonkosten
Diverse kosten asiels Polen
Bestuurskosten
Kosten gastgezinnen/medewerkers asiels Polen
Brandstofkosten
Dierenartskosten Polen + Nederland
Overige kosten t.b.v. dieren
Pensionkosten honden Polen
Internetkosten
Representatiekosten St. VP
Ned. Databank Gezelschapsdieren
Transportkosten pallets voer, etc.
Kamer van Koophandel
Bankkosten
Totaal

Eindsaldo 31-12-2014:

€ 1782,74
€ 483,16
€ 272,€ 1603,02
€ 1405,58
€ 3638,14
€ 440,91
€ 795,50
€ 199,63
€ 633,23
€ 41,30
€ 1867,61
€ 32,€ 137,71
---------------- +
€ 13332,53

€ 12524,96

