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JAARVERSLAG 2022 

 

De punten waarop we ons wilden richten in 2022 waren: 

• Meer adoptanten vinden; 

• Meer donaties/schenkingen; 

• Kosten omlaag brengen; 

• Betrouwbare stichting zijn. 

 

 

MEER ADOPTANTEN VINDEN 

We hebben ook dit jaar goed gebruik gemaakt van Social Media.  

We gebruiken Facebook, Instagram en onze website. Door een mix van kanalen proberen we meer 

bekendheid te krijgen. We hebben gemerkt dat Instagram populair is onder jongere mensen en 

vooral Ronja gebruikt dit erg goed. Maar ook onze pagina Honden ter Adoptie op facebook, door 

Manuela onderhouden doet het uitstekend. In combinatie met Kas Dog Foundation pagina en de 

groep Adoptanten blijft Facebook voor ons een geweldig middel om onze stichting en de honden 

onder de aandacht te brengen, Instagram en de reels zijn ook populair en we hebben dankzij dit 

kanaal vele honden in Duitsland geplaatst. 

Maar ook de website! We verwijzen veel naar de website (oa in de reels en op facebook) en zien in 

de rapportages dat mensen gemiddeld 3-4 minuten op onze website blijven. Men kijkt het meeste 

naar de honden ter adoptie pagina maar ook de story’s, foto’s en verhalen uit Turkije worden goed 

bekeken. 

Last but not at least; de mond op mond reclame. Het beste is natuurlijk dat mensen vertellen over 

hun geadopteerde hond! We hebben een aantal honden geplaatst via andere adoptanten en ook 2e 

honden bij bestaande adoptanten.  

 

MEER DONATIES/SCHENKINGEN 

De veilingen zijn ook dit jaar geregeld gehouden door Rene en Beppie en hebben ons geld 

opgeleverd (exact bedrag zie financieel overzicht 2022). 

Ook individuele schenkingen zijn omhoog gegaan. Dit ook doordat we nu een ANBI status 

hebben en mensen hun giften kunnen aftrekken van de belasting. Dit werkt zeker 

positief. 

Daarnaast zijn er ook weer acties gestart met name door zeer enthousiaste adoptanten, 

bestuursleden zoals Door Warmerdam enz.  

- Bloembollenactie 2x (Erwin en Door Warmerdam) 

- Oliebollenactie (door Astrid en Maurice van der Kraan) 

- Tassenactie (door Danielle Brackel) 

- Lavendelzakjes en kerstspullen; kerstactie van Marjolijn Wesdijk 
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- Schenking veilingprijzen oa van de Salon van Astrid, schapenvachten van o.a. Manuela Hazelhorst, 

Rene Sueters, Marianne Eiting en Hans Stiller, hotelovernachting Door Warmerdam en de Engel, 

manden, dekens. tassen van Beppie en Marianne Eiting, mandala van Wilma Treep, Snuffelmatten en 

speeltjes van 50/50 shop van Suze, halsbanden van Sabine de Jong en tapasplanken van Paula 

Verkroost.  

 

KOSTEN OMLAAG BRENGEN 

De kosten met betrekking tot vervoer bleven ook in 2022 hoog.  

De kosten voor transport via land met Mike Eyres zijn helaas alleen maar 

omhoog gegaan. Er zijn geen commerciële vervoerders in Turkije te vinden op dit 

moment. Dus werken we met een Engelse rescuer die 5 honden tegelijk mee kan 

nemen.  

Daarom hebben wij in 2022 meer honden via het vliegtuig meegenomen. In o.a. 

mei, september, oktober en december hebben bestuursleden/Angela zo’n 16 

honden naar NL en DE gevlogen. 

Voor Duitsland is het transport voornamelijk over land gegaan. We hebben maar 

1 bestuurslid (Ronja Rosenbohm) gesitueerd in Hamburg en Duitsland is te groot om haar naar 

diverse luchthavens te laten gaan. 

 

EEN BETROUWBARE STICHTING ZIJN 

We proberen zoveel mogelijk informatie te geven over het asiel, de honden, hun achtergrond en 

onze werkwijze. We overhandigen info tijdens het huisbezoek en wijzen mogelijke adoptanten op 

onze website waar veel informatie over ons te vinden is. 

Wij laten zien wat onze kosten zijn en geven zoveel mogelijk financiële informatie, zodat duidelijk is 

waar het geld naar toe gaat. 

We proberen ook zoveel mogelijk informatie over de honden te geven; waar zijn ze voor ingeënt, hoe 

hun karakter is enz. We maken filmpjes en foto’s en vragen de vrijwilligers in de asiels om hen te 

socialiseren en ook aan een riem te wennen. 

Daarnaast doen we huisbezoeken, geven zoveel mogelijke informatie, houden we contact na de 

plaatsing en schakelen een hondengedragsdeskundige in als het nodig is. Dit is Esther van Sambeek–

van Beers van Yoga & Dogs of Fieke Offringa waar we heel erg fijn mee samenwerken. Het eerste 

consult is altijd voor onze rekening. Met goede tips en adviezen worden nieuwe adoptanten minder 

onzeker en is het afbreukrisico een stuk kleiner. 

Ook als de honden onderweg zijn houden we contact met de nieuwe  adoptanten en houden hen op 

de hoogte van de reis.  

We zijn bereikbaar en men kan ons altijd bellen voor advies. Ook hebben we een adoptantenpagina 

op Facebook waar men elkaar kan helpen en ervaringen worden uitgewisseld. 

Het is bij ons vaak maatwerk; bij een crisissituatie kijken we altijd wat wij kunnen doen, hoe we 

kunnen helpen, eventueel met tijdelijke opvang, advies, betalen medische kosten of in het ergste 

geval herplaatsen. De hond staat bij ons centraal, we kijken altijd wat in het belang van de hond is. 
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HUIDIGE SITUATIE 

Aantal geplaatste honden 

Dit jaar hebben we 61 honden geplaatst (in 2021 57 honden en in 2020 48 honden), dus onze 

doelstelling om meer honden te herplaatsen is gelukt. 

Waar zijn de honden geplaatst: 

Nederland 33 54,1% 

Duitsland 22 36,1 % 
België   5   8,2% 

Zwitserland  1    1,6 % 

Totaal 61 100% 

 

Herkomst: 

Kas shelter 35 57,4%  

ONO (Esra) 11 18 %  

Palamut Pooches   7 11,5 %  

Friends of the kinik 
Forest dogs (FKFD) 
Clare/Tricia/Gulfem/ 
Caroline 

  8 13,1 %  

NB:  

Alle honden via Esra geplaatst komen ook via Kas shelter (waren in de grote shelter beland als Esra ze 

niet had opgevangen) 

Honden via FKFD of individuele resuers waren ook in Kas shelter beland als ze niet door hen waren 

opgevangen (of op straat gebleven). 

 

Kas Animal Fiends Charity Turkije/shelter in Turkije  

In heel Turkije worden veel straathonden opgepakt en in shelters 

gedumpt, die overvol zitten. Turkije is ernstig in opspraak 

gekomen door de situaties in o.a. de shelter in Konya waar 

honden door medewerkers van het asiel werden gedood. Een 

shelter in Turkije is geen garantie voor een veilige plek waar de 

honden goed verzorgd worden.  

De shelter in Kas is van de gemeente en gelukkig is de manager 

een zeer kundige en betrokken dierenarts. Deze vrouwelijke 

dierenarts, Didem is daar al vele jaren werkzaam en zet zich 

100% in voor de honden en katten in Kas en omgeving. Wat het 

moeilijk maakt is dat Kas wel uit zo’n 52 dorpen bestaat en 

vooral op het platteland is er nog veel dierenleed.  
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Door ziekte is de castratie en sterilisatie enigszins vertraagd maar door de komst van een 2e 

dierenarts hoopt Didem een inhaalslag te kunnen maken. 

De Turkse stichting KAFC (Kas Animal Friends Charity) waar wij nauw mee samenwerken helpt de 

dierenarts en het asiel waar men kan. Door er wekelijks te komen, katten te 

vangen voor sterilisatie/castratie, en voor financiële hulp bij gwonde en zieke 

dieren.  

Gelukkig is het team in de shelter wel groter geworden, er zijn nu ongeveer 5-

6 helpers (waren er 2), 2 dierenartsen (Didem en Irem) en een 

dierenartsassistente (Fatma). De vrijwilligers van Kas animal friends charity 

kunnen zich nu wel focussen op wandelingen met de honden en socialiseren 

van de honden die naar NL, DE of BE gaan.  

Angela en/of Teresa zijn er wekelijks en ook Lotte een Duits meisje dat 2x per 

week gaat wandelen met de honden.  

KDF  probeert ook de shelter te helpen waar mogelijk, ook het regelen van 

medicijnen zoals Milteforan voor honden met leishmania. We nemen het mee 

of we zorgen dat het in de shelter komt. De gemeente betaalt alleen voor het 

normale voer, puppyvoer of speciale medicatie wordt door de gemeente niet 

vergoed. 

Een deel van onze donaties gaat dus ook naar het asiel voor speciale 

medicijnen, voer of andere middelen. 
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ORGANISATIE 

Kas Dog Foundation is een erkende Nederlandse stichting en bestaat uit een bestuur van 6 personen. 

Dit jaar zijn er geen wijzigingen in het bestuur.  Het bestuur bestaat uit: 

 

Voorzitter 

LA Sueters-Wijsbeek (Beppie) 

Vestigingsadres: Anjerlaan 11, 7231 HK Warnsveld  

 

Secretaris 

M Spaltman (Mandy)  

Penningmeester 

M van Wijland (Maureen)  

Bestuurslid PR/Communicatie 

M Hazelhorst-Lubbers (Manuela)  

Bestuurslid opvang/herplaatsing 

T Warmerdam-Starkenburg (Door) 

 

Bestuurslid Duitsland      

R Rosenbohm (Ronja)  
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Het voltallige bestuur is onbezoldigd en is gezamenlijk bevoegd tot het nemen van beslissingen.  

Er zijn geen werknemers in dienst bij de stichting. 

 

De stichting bestaat naast het bestuur volledig uit vrijwilligers. 

Dit zijn o.a..: vluchtbegeleiders, vrijwilligers voor screening/huisbezoeken, vrijwilligers die acties 

opzetten, wandelingen organiseren, tijdelijke opvang/back-up honden enz.  
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FINANCIËN 

 

Jaarcijfers 2022        
        
KDF INKOMSTEN UITGAVEN      
EUR 52,401.96 -56,000.09      
        
KDF BEGINSALDO  EINDSALDO      
EUR 10,945.37 7,347.24      
        
Gespecificeerd INKOMSTEN EUR  Gespecificeerd  UITGAVEN EUR    
Veiling opbrengsten 4,649.40  Advieskosten  267.50    
Donaties 8,248.82  Portokosten 273.75    
Acties 6,036.50  Bankkosten 501.73    
Adoptie 
opbrengsten 
bestaande uit: 28,245.00  Adoptiekosten 51,465.30    
Transportkosten en 
vaccinaties 16,245.00  Donaties 763.00    
Donaties adoptie  12,000.00  Overig 2,728.81    
Verzendkosten 99.70   56,000.09    
Overige 5,122.54       
 52,401.96       
        
        
Inkomsten 2022:        
De inkomsten zijn in 2022 toegenomen, echter geldt dit ook voor de uitgaven. De uitgaven zijn net als in 
2021 hoger dan de inkomsten. 
In 2021 heeft KDF meer donaties ontvangen en minder bedragen uit acties. Echter, gesaldeerd 
(donaties en acties) ligt het bedrag dicht bij elkaar. 

        
Uitgaven 2022:        
Opvallend in de uitgaven van 2022 is de aanzienlijke stijging van de adoptiekosten van EUR 51.465,30 
in 2022 ten opzichte van 2021 EUR 31.912,12. 
Onder de adoptiekosten vallen o.a. de kosten voor transport, vliegen, dierenarts, medicijnen, etc. 
Vooral de transport- en vliegkosten laten een stijgende lijn zien. 

 

WERVING VAN GELDEN 

Ook in 2022 hebben we weer acties gevoerd om geld in te zamelen om onze kosten te dekken.  

(Zie hoofdstuk meer donaties/schenkingen).  

Ook voor andere shelters hebben we acties gevoerd, te weten voor ONO van Esra, Friends of the 

Kinik Forest dogs en Palamut Pooches. 

Het transportbedrag per hond kwam in 2022 neer op € 650. Dit bedrag betalen wij rechtstreeks aan 

de vervoerder. 
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We hebben het adoptiebedrag voor 2022 vastgesteld op;  

€ 295: transportkosten, vaccinaties en eventuele medicijnen. Dit bedrag kan afwijken afhankelijk van 

tarieven dierenartsen die erg verschillen o.a.  door belastingverhogingen in Turkije  

€ 200: donatie adoptie; dit bedrag wordt betaald door de adoptant en wordt gebruikt om de 

activiteiten van KDF te continueren. 

Naast de transportkosten is er ook sinds november 2021 de verplichte 1e inschrijving bij de dierenarts 

bijgekomen. Ook hier zelfs in Nederland: Iedere dierenarts hanteert verschillende tarieven; dit 

varieert van 22,50 tot € 70!  

Soms vragen dierenartsen geen consult maar soms ook wel. Dan betalen we al snel € 70 per hond. 

Volgens het RVO moeten we een Europees paspoort regelen en de importmelding bij de dierenarts. 

Voor 2023 gaan we dit via een machtiging doen en zal de adoptant dit zelf moeten bekostigen.  

In bovenstaande overzichten van de inkomsten en uitgaven van 2022 is goed waarneembaar dat de 

adoptiekosten hoger zijn dan dat de adopties opbrengen. Deze worden door Kas Dog Foundation 

bekostigd met acties, donaties en de opbrengsten uit de veilingen.  
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BEHEER EN BESTEDING VAN HET VERMOGEN  

De gelden die worden ontvangen worden onmiddellijk weer gebruikt om honden naar Nederland te 

halen. Als er nog geen adoptant is worden alle kosten voorgeschoten. 

 

Ook betalen we voer en medicijnen voor de honden die in de andere asiels/opvang zitten (o.a. ONO , 

Palamut Pooches, of bij Engelse of Turkse resuers).  

Het reisklaar maken van de honden duurt gemiddeld 3-5 maanden, afhankelijk van de leeftijd en 

gezondheid van de hond. 

 

Nadat  de bloedtest is gedaan moet de hond 90 dagen wachten totdat hij/zij het land uit mag. 

De hond kan ook pas gevaccineerd worden als hij een maand of 5-6 oud is. 

Daarom hebben wij altijd opvangkosten in Turkije. 

 

Zoals al eerder gezegd zijn de adoptiekosten niet toereikend voor de kosten per hond. Daarvoor zijn 

alle extra donaties hard nodig.  

Dankzij de ANBI status, de veilingen en de diverse acties hebben wij dit jaar positief kunnen afsluiten. 

 

AANDACHTSPUNTEN /FOCUS 2023 

 

• Opvang 

• Honden terug uit adoptie 

• Regelgeving in Turkije  

 

Opvang 

We hebben in 2022 61 honden naar NL, DE of BE kunnen halen. Meestal wordt de hond rechtstreeks 

uit de shelter geplaatst. Maar soms is er plek op transport en is de hond nog niet geplaatst.  

 Of wil een adoptant graag eerst de hond ontmoeten. Dan moeten we opvang in NL of DE regelen. 

 

We hebben naast onze bestuursleden maar een paar personen die af en toe een hond willen 

opvangen. Een hond opvangen is ook niet makkelijk. We willen graag werken met ervaren mensen 

die niet snel opgeven. Het laatste wat we willen is dat een hond vanuit een asiel weg moet uit 

tijdelijke opvang. We willen het voor de hond zo goed mogelijk doen en zorgen voor een veilige 

situatie. 

 

Dus meer ervaren en kwalitatief goede opvangadressen zou fijn zijn maar op dit moment zijn ze er 

gewoon niet.  

Uiteraard gaan we wel op zoek en zullen hier ook inspanningen in verrichten (persoonlijk benaderen 

van mogelijke kandidaten, social media oproepen plaatsen enz.). 

 

Honden terug uit adoptie 

We hebben in 2022 6 honden terug gekregen uit adoptie (Charlotte, Chalky, Ponya, Kalinka, Mini, 

Joep) . 1 hond is herplaatst door adoptant zelf (Freddy) en de andere 5 honden hebben we zelf 

opgevangen en of herplaatst (10%).  

Een hond (Lua) kwam terug uit adoptie van 2021, zij is ook herplaatst.  

Deze back-up /achtervang is verleend door een aantal bestuursleden (Door, Manuela, Ronja en 

Beppie). Aangezien we als bestuur al druk zijn met onze andere taken in de stichting trekt dit soms 

een te zware wissel op ons. 
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We willen daarom ook inzetten op nog betere screening; (aanpassen intakeformulier, kwaliteit 

huisbezoek en nazorg.  

Het intakeformulier is al aangepast en we gaan ook de screening en protocol nazorg verder 

ontwikkelen waardoor we hopelijk een professionaliteitsslag kunnen slaan.  

 

 

Regelgeving in Turkije 

 

Turkije heeft in de loop van vorig jaar een aantal regels veranderd. 

We moeten in Kas met de honden naar het ministry of agriculture (Tarimoffice) en daar de 

gezondheidscertificaten regelen. Dit zijn de uitreispapieren van de honden en zo komen ze legaal aan 

in Europa.  

 

Wij mogen nu nog maar 4 honden maximaal per persoon per jaar meenemen uit Turkije naar NL of 

DE. Voorheen werd dit niet bijgehouden en konden we als bestuur dus een aantal honden zelf 

meenemen. Dit is een enorme tegenvaller. We moeten dus zorgen voor meer vluchtbegeleiders en 

dit is geen makkelijke taak.  

 

Conclusie 

Door de opvangproblemen en regelgeving in Turkije zullen we waarschijnlijk een probleem krijgen 

met het aantal honden die we kunnen plaatsen. 

 

We gaan voor 2023 dan ook niet voor kwantiteit (meer honden plaatsen) maar voor de kwaliteit. 

We proberen nog meer de honden meteen goed te plaatsen (intake, screening, voorlichting en 

nazorg verbeteren) waardoor herplaatsing hopelijk niet of minder nodig is.  

 

Ook blijft het transport een probleem, over land erg kostbaar een lange reis voor de honden. 

Per vliegtuig wordt het bijna onmogelijk door de Turkse wetgeving want we mogen niet meer dan 4 

honden op onze naam per jaar meenemen.  

 

Al met al staan ons genoeg uitdagingen te wachten maar we hopen toch op een mooi resultaat voor 

2023.  

We kunnen de honden daar niet in de steek laten en gaan daar weer hard voor aan het werk. 

 

“Not all homes should have a dog, but all dogs should have a home…” 

 

 

 

 

 

Namens team KDF: 

Mandy Spaltman, secretaris 

Beppie Sueters-Wijsbeek, voorzitter 


