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1. Kader
Dit beleidsplan wordt geformuleerd binnen het hieronder vermelde kader.
Artikel 10 van de statuten geeft het bestuur de bevoegdheid een reglement vast te stellen. 
Het bestuur formuleert haar beleid binnen dit statutaire kader en gebruikt het reglement als 
een beleids- en werkplan. 

Dit beleids- en werkplan is opgemaakt voor drie elkaar opvolgende jaren, te starten in juli 
2022 en eindigend eind juli 2025.

Eén van de verplichtingen die voortvloeit uit de ANBI-status is een actueel beleidsplan met 
daarin vermeld: werkzaamheden (i.c. projecten), manieren van geldwerving, beheer 
vermogen en besteding vermogen.

2. Doelstelling
Stichting hondjes Arca stelt zich ten doel het asiel Protectora Arca International te 
ondersteunen. Zij doet dit door de honden en katten in dit asiel (en in opvang ten behoeve 
van dit asiel) te bemiddelen voor adoptie. Adoptie kan zowel in Nederland als in België en 
Duitsland. 

Daarnaast zet zij zich in voor het verbeteren van de leefomstandigheden van de honden en 
katten in het asiel, het betalen van nodige medische kosten en sparen zij voor de aankoop e 
en het onderhoud van de bus waarmee de transporten worden gereden. 

3. Werkzaamheden
Wij bieden op onze website, www.asieldieren-arca.nl honden en katten uit Protectora Arca 
Tortosa aan ter adoptie in Nederland, België en Duitsland. Tevens zal hiervoor gebruik 
worden gemaakt van social media als Facebook en Instagram

http://www.asieldieren-arca.nl/


Middels een interesseformulier en een huisbezoek wordt vooraf beoordeeld of de hond/kat 
in de juiste omstandigheden en bij het juiste adoptiegezin geplaatst kan worden. 
Bij problemen kan de adoptant ten alle tijden contact opnemen met de stichting. 

Stichting hondjes Arca bemiddelt  bij de adoptie van honden en katten uit het asiel en regelt 
opvanggezinnen in Nederland voor honden die van daaruit makkelijker geadopteerd kunnen 
worden. De wijze waarop dit gebeurd voldoet aan de eisen die de Dierenbescherming stelt 
aan de plaatsing van buitenlandse honden in Nederland. De stichting hondjes Arca streeft 
ernaar zoveel mogelijk deskundigheid vertegenwoordigt te hebben in de eigen organisatie. 
Zo wordt er geen externe expertise ingehuurd. Alle medewerkers van hondjes Arca zijn 
vrijwilligers: dat wil zeggen dat zij geen loon of andere financiële uitkering ontvangen van de 
stichting of daaraan gelieerde partijen.
Indien men als vluchtbegeleider op en neer naar Spanje gaat om honden op te halen zijn 
alleen de kosten van het vliegticket voor rekening van de stichting. Reizen op eigen initiatief 
naar het asiel, alsmede het verblijf daar, worden niet door de stichting vergoed.

Onze stichting heeft zich aangesloten bij het Animal Foundation Platform. Dit is een 
overkoepelende organisatie van aangesloten stichtingen, die zich bezig houden met de 
zwerfdierenproblematiek in Europa, met als doel als grotere organisatie deze problematiek 
aan de orde te stellen bij o.a. het Europees Parlement, en landelijke politieke partijen,

Door middel van verkoop van verschillende artikelen, waaronder een deel zelf gemaakt, 
proberen wij geld in te zamelen om projecten te bekostigen en het asiel te ondersteunen bij 
door hen gemaakte kosten. 

4. Beheer Vermogen
De inkomsten van de stichting worden op een rekening bij de ING-bank gestort, 
rekeningnummer NL47INGB009246087 van Stichting Hondjes en Katjes Arca. 

5. Besteding gelden
De ontvangen adoptiegelden worden vrijwel geheel besteed aan de ondersteuning van 
Protectora Arca Tortosa. 
Dit betreft de vergoeding van de gemaakte kosten om een hond/kat klaar te maken voor 
adoptie en transport alsmede een bijdrage voor onderhoud van het asiel zelf. 
Tevens zal een deel van de adoptiegelden worden gereserveerd voor kosten in Nederland 
van honden en katten die in opvang verblijven dan wel geadopteerd zijn. 
Daarnaast zal in voorkomende gevallen ondersteuning worden geboden bij kosten van 
bijvoorbeeld medicatie, dierenartskosten, verbetering asiel etc. Hierbij zal worden 
samengewerkt met Stichting sis. 
Voor de vervanging en het onderhoud van de bus zal ook door stichting hondjes en katjes 
Arca worden gespaard. 
De verblijfskosten van de rijders van de transporten zullen worden voldaan door de stichting 
in de vorm van de overnachting in een hotel. 

6. Kosten
Als kosten worden slechts de noodzakelijke kosten gemaakt, zoals de kosten voor de kamer 
van koophandel, de administratie, de website, publiciteit en kosten die noodzakelijkerwijs 
moeten worden gemaakt voor rechtstreeks aan een project gekoppelde kosten.



Tevens worden kosten gemaakt voor de inkoop van materialen die nodig zijn om dingen te 
maken voor verkoop.  

7. Beloningsbeleid
Bestuursleden genieten geen beloning, wel kunnen zij gemaakte kosten declareren. Via een 
door het bestuur vast te stellen formulier kunnen bestuursleden de niet uitbetaalde 
vergoeding voor hun onkosten als gift van de belasting aftrekken.

8. Bestuursleden
Susanne Lagarde: voorzitter
Caroline de Lanoy: penningmeester
Nienke Eerelman: secretaris

Malu van Dijk, algemeen bestuursleden en tevens onze dierenarts
Ellen Lazaron, algemeen bestuurslid

9. Vestigingsadres
  Zwanenkamp 290, 
       3607 SE Maarssen
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