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

Het 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 niet werd 
geadopteerd. 
We hebben er een redelijk aantal goede gastgezinnen bij, iets waar we heel blij mee zijn. 
 
Onze naamsbekendheid is opnieuw gegroeid. 
En ondanks wat negatieve berichtgeving over buitenlandse honden in de media, hebben wij daar 
gelukkig niets van gemerkt m.b.t. de adopties. 
 
En een hoogtepunt was toch wel dat we eindelijk onze bedrijfsauto hebben. 
Dankzij de bijdragen van heel veel lieve mensen konden we deze in juli kopen. 
 

Wij gaan straks met goede moed en veel plezier beginnen aan een nieuw jaar. 
 
Marian Buurman, voorzitter ALAS Rescue Team 
 
 

AANTAL HONDEN IN 2016 
 
Totaal kwamen er 187 honden naar Nederland. 
Van hen waren er eind december 169 geadopteerd. 
Er werden 13 honden geadopteerd die al in 2016 naar Nederland kwamen. 
Ook werden er nog 6 honden herplaatst die in 2016 terug van hun eigenaar kwamen. 
Er kwamen 16 honden terug van hun eigenaar, 12 van hen zijn inmiddels herplaatst. 
Het totale aantal geadopteerde honden dit jaar bedraagt 206 
 

 Tabel - honden per asiel 

Asiel Aantal  

A.N.N.A.  44 

Segovia 42 

Ibi 38 

Villena 36 

Barcelona 27 

 

Het aantal honden dat per jaar terug komt, was de laatste 5 jaar stabiel (ca 9).  
Dit jaar waren het er 16. We kunnen hiervoor geen reden aanwijzen. 
Wij hopen dat het er volgend jaar minder zijn. 
 
 

GASTGEZINNEN/ OPVANG MET OPTIE OP ADOPTIE 
 
Dit jaar vingen 53 gastgezinnen honden voor ons op.   
Wij werven doorlopend nieuwe gastouders en dat is succesvol. 
We hebben nu een ‘pool’ van 50 gastouders 
 
Daarnaast werden 91 honden direct bij aankomst 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. 
86 van hen werden daadwerkelijk geadopteerd door hun (gast)gezin.  
 
3 honden verbleven voor kortere of langere tijd in onze kennels bij het CVAB in Tholen. 
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TRANSPORTEN OVER DE WEG 
Er arriveerden vier transporten over de weg: in maart, juni, september en november. 
 

MAART 
 

     
     

JUNI 
  

     
 

SEPTEMBER 
   

      
 

NOVEMBER 
 

‘PUPPYVLUCHTEN’ 
We haalden 2 keer honden met het vliegtuig naar Nederland: in januari en februari. 
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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 95 tweevoeters en 74 viervoeters mee. 
Zoals altijd was het een heel leuke happening! 
 

     
   
 

VRIENDEN VAN ALAS / DONATEURS 

 
De Vrienden van ALAS doneerden gezamenlijk 2.779 euro. 
Aan eenmalige giften ontvingen wij totaal 3.108 euro. 
Sponsoren van honden in de Spaanse asielen schonken 731 euro. 
 
Al deze bedragen bij elkaar (acties, vrienden en donaties) brachten totaal 6.618 euro op. 
Wij zijn hier heel dankbaar voor! 
 
In december was het mogelijk alle asielen (5) een Kerst donatie van 500 euro te geven! 

 
 

 
 

   
 
 

 

SPONSORING TRANSPORTEN 
 
Ook dit jaar voerden we bij elk transport weer 
een sponsor actie. 

Dit bracht totaal 3.422 euro op. 
Geen slecht resultaat, wij zijn er blij mee! 
 

BOEK & KALENDER 
 
We publiceerden een nieuw boek, ‘Bofhondjes’ 
en ook een kalender met prachtige foto’s van 
geadopteerde honden. 
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AKTIES 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

FACEBOOK 
 
Dit jaar overschreden wij met onze facebook pagina de 18.000 ‘likes’. 

Facebook blijkt een prachtig medium te zijn voor het werven van adoptanten en gastouders. 
Maar ook voor de acties die we voeren! 

 

 

BEDRIJFSAUTO GEREALISEERD 
 
Het stond al jaren op ons verlanglijstje: een auto 

voor ALAS. 
Door middel van een actie die 3.458 euro 
opbracht, konden we het dit jaar verwezenlijken. 
We zijn er heel blij mee! 
 

Geef voor Banjer 
 
Voor de operatie van Banjer, voerden we actie 
en haalden 476 op. 
De operatie kostte totaal 1.833 euro. 
 
 

Geef voor Bob 

 
Voor de operatie van Bob, voerden we actie en 
haalden 812 op. 

De operatie kostte totaal 1.600 euro. 
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TEAM  
 

 
 
Het team wordt gevormd door Esther, Karin, Marian en Mieke.  
Het team vergaderde dit jaar 2 keer. 

 

FREELANCERS 

 

           
Paul        Erik   Marina       Veronique 
 
Freelancers zijn Erik, Marina, Paul en Veronique 
 

  

MEER ‘HELPENDE HANDJES’ 

 

De meiden die in november er voor zorgden dat de 
aankomst van de honden op rolletjes verliep. 
V.l.n.r. Esther, Angelica, Veronique, Cindy en Mieke. 
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MET DANK AAN 

 
- adoptanten, gastgezinnen en huisbezoekers  
- Vrienden van ALAS, donateurs en sponsors 
- freelancers – Erik, Paul, Marina en Veronique -  die het team ondersteunen 
- Els van de Berg die gastgezinnen/adoptanten adviseert ten aanzien van hun opvanghond 
- Cok en Angelique van het DOT in Tholen, voor hun gastvrijheid en zorg voor onze honden 
- 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 en Bet (Barcelona), Maria Jose, e.a. (Villena), Ana, e.a. (Segovia), Vicenta, George 
en Vanessa (Caudete), Raquel, e.a. (Ibi) en Espe, Pepa en Encarna van A.N.N.A. (Cehegin). 

Onze bewondering voor hen is groot! 
 
 

                                  
                     Bet (Barcelona)         Yolanda (Barcelona)   Encarna (Barcelona)     Racquel (Ibi) 
 

                                
                 Espe (  Cehegin)          Pepa ( Cehegin)         Ana (Segovia)               Vicenta (Caudete) 

 

                              
                           Het team van het asiel in Villena                    George en Vanessa (Caudete) 
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ALAS FINANCIELE RAPPORTAGE 2018 

 

 
INKOMSTEN IN UIT SALDO 

I.001 inkomsten uit adopties 58.605,70 3.660,00 54.945,70 

I.002 giften 3.107,80 
 

3.107,80 

I.002A help-alas-rijden 3.534,94 3.458,20 76,74 

I.002B geef-voor-banjer 476,40 1.883,00 -1.406,60 

I.002C verkoop kalender en boek 1.434,60 2.022,86 -588,26 

I.002D geef voor bob 812,00 1.600,00 -788,00 

I.003 vrienden 2.779,50 
 

2.779,50 

I.004 sponsoring in es 731,00 620,00 111,00 

I.000 eind saldo vorig boekjaar 6.175,67 
 

6.175,67 

 
Totale INKOMSTEN 77.657,61 13.244,06 64.413,55 

 
UITGAVEN IN UIT SALDO 

U.001 betalingen aan asielen 
 

18.500,00 -18.500,00 

U.002 donaties aan asielen 
 

2.800,00 -2.800,00 

U.003 transportkosten 3.422,85 14.880,00 -11.457,15 

U.004 dierenartskosten 
 

5.832,57 -5.832,57 

U.004A medicijnen es 144,00 249,00 -105,00 

U.005 voer 
 

193,24 -193,24 

U.006 telefoon/internetkosten 
 

974,83 -974,83 

U.007 pr-materiaal 84,15 688,22 -604,07 

U.008 bedrijfskosten 958,99 10.149,55 -9.190,56 

U.009 pensionkosten 87,50 2.570,31 -2.482,81 

U.010 km kosten 
 

1.033,77 -1.033,77 

U.010A km kosten huisbezoeken 
 

294,05 -294,05 

 
Totale UITGAVEN 4.697,49 58.165,54 -53.468,05 

 
SALDO PER 31-12-2017 82.355,10 71.409,60 10.945,50 

 


