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Introductie 
 
Dit is het Beleidsplan 2021 van Voordewindhond, de vereniging die windhonden aan een 
nieuw huis helpt. Het eerste Beleidsplan werd in het kader van onze ANBI-aanvraag in 
2011 geschreven en  in principe wordt het Beleidsplan ieder jaar opnieuw bekeken en 
daar waar nodig aangepast of herzien.  
 
In deel 1 worden de doelstelling en de activiteiten van de vereniging geschetst, in deel 2 
zijn het beheer en de werving van de fondsen onderwerp van bespreking en in deel 3 
worden de beleidsdoelen voor 2021 beschreven. De laatste pagina van dit beleidsplan 
bevat de juridische en personele gegevens voor 2021 
 
Namens het bestuur van Voordewindhond 
 
 
Rina de Vries,  
(Voorzitter) 
 
 
Ruurlo, mei 2021 
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Deel 1: Voordewindhond: profiel, doelstelling en werkzaamheden  
 
1 Profiel  
 
Voordewindhond werd in mei 2010 opgericht, maar heeft een lange voorgeschiedenis. Deze 
is sterk verbonden met de zorg voor windhonden zoals die al sinds de jaren zeventig in 
Duitsland georganiseerd is door bijvoorbeeld Windhunde in Not e.V. en later de 
Windhundhilfe. 

Vanaf 2002 raakte in toenemende mate ook Nederlandse dierenbeschermers betrokken bij 
de activiteiten in Duitsland en op 20 september 2006 werd bij notariële acte de Stichting 
Windhonden in Nood opgericht. Deze werkte nauw samen met Windhunde in Not e.V., maar 
vier jaar later werden in goed overleg de banden met de Duitse organisatie losgemaakt. 
Daarna werd de Stichting afgebouwd en een nieuwe, zelfstandige vereniging opgericht: 
Voordewindhond.  

De vereniging heeft sinds mei 2018 een nieuwe website, www.voordewindhond.eu. Er is om 
financiële redenen afgezien van een Duitstalige versie van de site. Duitstaligen die echt 
geïnteresseerd zijn kunnen altijd de tekst die ze willen lezen door een automatisch 
vertaalprogramma laten vertalen. 

We streven ernaar vier maal per jaar een nieuwsbrief, Windkracht, te sturen aan de leden en 
aan de mensen die dat jaar een hond van de vereniging adopteerden. In verband met de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming kunnen we niet meer aan alle bekenden uit 
windhondenland een exemplaar van de Windkracht sturen. Hiervoor zou eigenlijk een 
oplossing gevonden moeten worden, want de naamsbekendheid van de vereniging vaart wel 
bij ruime verspreiding van de Windkracht. (zie beleidsvoornemens)  

De activiteiten van de vereniging worden geheel door vrijwilligers uitgevoerd. In de 
Windkracht,  wordt gerapporteerd over de gedane arbeid en als daar aanleiding toe is 
worden ook wel heikele thema’s aangesproken, zoals honden uit het buitenland of de steeds 
voortschrijdende inperking door vooral lokale overheden van losloopmogelijkheden. Zodra de 
Windkracht aan de leden is toegestuurd, verschijnt er op de website een melding daarover 
waarbij iedereen die geïnteresseerd is in Voordewindhond maar geen lid is de digitale versie 
van de Windkracht kan aanvragen.  

De vereniging haalt 
nadrukkelijk geen honden uit 
de mediterrane gebieden of 
het oude Oostblok. De 
vereniging richt zich op 
windhonden van particuliere 
eigenaren in Nederland, België 
en Duitsland en in mindere 
mate in Frankrijk die om wat 
voor reden dan ook hun huis 
verliezen. De vereniging trekt 
zich het lot van de 
windhonden uit de andere 
delen van Europa uiteraard 

wel aan, maar is van mening dat het probleem structureel en lokaal moet worden opgelost. 
Aan die oplossing wil de vereniging graag bijdragen. 

http://www.voordewindhond.eu/
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2 Doelstelling 

 In de statuten van de vereniging staat de doelstelling als volgt verwoord: 
 

De statutaire doelstelling komt overeen met de feitelijke werkzaamheden van de Vereniging 
en na toekenning van de ANBI-status kunnen we officieel stellen dat met de werkzaamheden 
van de Vereniging het algemeen belang gediend wordt.  
 
3 Werkzaamheden  
 
Voordewindhond heeft één hoofdactiviteit: het herplaatsen van windhonden, en twee 
nevenactiviteiten: informatie & advisering en het organiseren van activiteiten die het welzijn 
van windhonden bevorderen.  
 
i. Hondenbemiddeling 
 
De hondenbemiddeling wordt gedaan door een klein team van twee, maximaal drie 
bemiddelaars.  
 
Voordat we de bemiddelingswerkzaamheden beschrijven, is het wellicht zinnig te vertellen 
hoe Voordewindhond aan honden komt die een nieuw huis nodig hebben.  
 
Het grootste deel van de honden worden door hun oude eigenaar zelf ter herplaatsing 
aangemeld. Wij zochten vroeger actiever op het internet naar windhonden die daar ter 
herplaatsing of te koop werden aangeboden. Omdat er nu heel veel honden herplaatst 
worden via al dan niet besloten facebookclubjes, zijn we veel minder actief gaan zoeken.  
Het standpunt is dat iedereen zelf mag weten hoe hij zijn hond aan een nieuw huis helpt. 
Voordewindhond is er voor mensen die het niet aandurven hun hond zelf te herplaatsen.   
 
Wat wel nog wel eens voorkomt is dat er een windhond op Marktplaats wordt aangeboden . 
In die gevallen sturen we de adverteerder een e-mail waarin hulp bij het zoeken naar een 
nieuw huis wordt aangeboden. Deze acties zijn niet in alle gevallen direct succesvol, maar 
vooral als blijkt dat de vraagprijs voor de hond zo hoog was dat er geen belangstelling is of 
als de eerste herplaatsing geen succes is, dan wil de  eigenaar of de nieuwe eigenaar toch 
naderhand nog wel eens contact opnemen. 
Een minimaal  aantal honden komt via asielen; in die gevallen verzoekt de asielleiding om 
assistentie en wordt meestal het adoptiecontract door het asiel gesloten, maar een enkel 
keer neemt Voordewindhond een hond ook van een asiel over. 
 

De vereniging heeft ten doel de bescherming van windhonden van alle 
rassen en windhondkruisingen van particuliere eigenaren in Europa 

onder meer door het creëren van opvang van verwaarloosde of 
overbodige honden en het zoeken van plaatsingsmogelijkheden, 
alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die hiermee 

verband houden, zulks in de ruimste zin des woords. 
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Tenslotte is er nog een gelukkig kleine groep honden die bij Voordewindhond terugkomen. 
Het gaat daarbij om honden die door ons herplaatst zijn, maar die door omstandigheden, 
zoals scheiding of overlijden, opnieuw herplaatst moeten worden.  
 
a     Website  
 
De honden die bij Voordewindhond worden aangemeld voor herplaatsing worden in principe 
op de website van de vereniging voorgesteld. Er wordt een stukje over de hond geschreven, 
waarin een zo goed mogelijk beeld van de hond wordt geschetst, inclusief zijn eventuele 
eigenaardigheden. Ook een profiel van de toekomstige eigenaar wordt in de tekst verwerkt. 
Er wordt altijd een foto bij geplaatst.  
 
Niet alle honden worden echter op de website voorgesteld. Soms is dat ook niet nodig, 
omdat er al een goede kandidaat is. Soms zijn er privacyredenen om een hond niet 
publiekelijk voor te stellen. In die gevallen schrijven we op de website in de meest algemene 
bewoordingen dat er een hond op zoek is naar een nieuw huis. Er wordt dan zeker geen foto 
geplaatst.  
 
Om de informatievoorziening wat ruimer te maken voeren we een pagina ‘laatste nieuws’ 
toegevoegd, waar de bemiddelaars kunnen schrijven dat er een hond verhuisd is, welke 
nieuwe honden er op zoek zijn etc. Er wordt gestreefd naar een wekelijkse update.  
 
De site wordt bijgehouden door de bemiddelaars.  
 
Er is bewust gekozen om geen Facebookpagina te openen voor Voordewindhond. Hoewel 
het de naamsbekendheid van de vereniging zeker ten goede zou komen, zien we dat 
soortgelijke pagina’s bij zusterverenigingen eigenlijk weinig nieuwe huizen of nieuwe honden 
opleveren. Ten tweede omdat met de huidige bezetting niemand tijd heeft zich ook 
daadwerkelijk en dagelijks met de FB-pagina bezig te houden.  
 
b  Telefoon- en e-mailverkeer 
 
Onlosmakelijk verbonden met de hondenherplaatsing is een intensief telefoon- en e-mail- en 
whatsappcontact tussen vooral de hondenbemiddelaars en mensen die een hond moeten 
afgeven, die een hond willen opnemen, met eventuele opvanggezinnen, met mensen die een 
hond hebben opgenomen. Het bel- en mailverkeer wordt verdeeld door Maar ook wordt er 
vrijwel dagelijks tussen de hondenbemiddelaars onderling getelefoneerd, gemaild en vooral 
ge-appt. Een vlotte afhandeling van een bemiddeling valt of staat met goede wederzijdse 
informatie en bereikbaarheid.  
 
c Vervoer 
 
Een tweede grote, geld- en tijdverslindende activiteit is het vervoer. Veel mensen die hun 
hond afgeven willen dat de hond thuis wordt opgehaald. Veelal wordt gezegd dat de auto 
kapot is, een ander gezinslid de auto nodig heeft of dat het gezin helemaal geen auto heeft. 
Dan valt er weinig aan te onderhandelen en moet Voordewindhond het vervoer regelen. Ook 
de aanwezigheid bij de overdracht van de hond van de oude naar de nieuwe eigenaar brengt 
meestal een autorit teweeg. Eventuele controlebezoeken bij nieuwe eigenaren gaan met veel 
kilometers gepaard. Omdat het aantal te herplaatsen honden terugloopt, loopt ook het 
aantal gereden kilometers terug.  
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d Administratie 
 
Er is een uitgebreide administratie aan de activiteiten van Voordewindhond verbonden. Alle 
oude eigenaren tekenen een herplaatsingsopdracht, waarbij zij de facto de hond aan de 
vereniging afstaan; alle nieuwe eigenaren verkrijgen het eigendom van de hond door het 
tekenen van een adoptiecontract.  
 
De overdracht is pas definitief wanneer het contract ook een bestuurslid van 
Voordewindhond is getekend, d.w.z. na een gewenningsperiode, waarin de nieuwe eigenaar 
en de hond aan elkaar kunnen wennen.  
 
Ieder hond die bij Voordewindhond wordt aangemeld krijgt een nummer, bestaande uit het 
jaar en een eigen volgnummer. Deze gegevens worden op een etiket geschreven dat 
vervolgens op het plastic  mapje van de hond wordt geplakt. In het mapje komen alle 
documenten, inclusief kopieën van stambomen, NDG-aanmeldingen en eventuele 
emailcorrespondentie over moeilijkheden. 
 
De hondenadministratie wordt gevoerd door de voorzitter. Het fysieke en electronische 
archief bevindt zich ten huize van de voorzitter. De (electronische) financiële administratie 
wordt gevoerd door de penningmeester, die tevens het beheer heeft over dat deel van de 
administratie dat op papier gevoerd wordt. 
 
e  Algemene Verordening Gegevensverwerking 
 
De inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensverwerking heeft ook gevolgen 
voor de Vereniging gehad. We hebben een uitgebreide privacyverklaring geschreven, die op 
de website geraadpleegd kan worden. Alle leden hebben een mail gekregen over de AVG 
waarin toestemming werd gevraagd hun gegevens op te slaan en te gebruiken.  
 
De formulieren zijn daar waar nodig aangepast. Zo worden de gegevens van de fokker niet 
op het adoptiecontract vermeld en vragen we op het lidmaatschapsformulier niet naar het 
geslacht van het toekomstige lid.  
 
Met alle vrijwilligers zijn geheimhoudingscontracten opgesteld, die ten huize van de 
voorzitter worden bewaard.  
 
f Nazorg  
 
De bemiddelaars van de vereniging houden zeker in de eerste tijd veel contact met de 
nieuwe eigenaren. Vaak doen zich toch wat inburgeringsproblemen voor en dan is het beter 
dat zij daar tijdig van op de hoogte zijn om eventueel nog een helpende hand te bieden. 
Meestal wordt het contact minder naarmate de tijd verstrijkt, maar met sommige eigenaren 
blijft het contact jarenlang, soms gedurende het hele leven van de hond bestaan.  
 
Het is de bedoeling dat na de grote belrondes van 2015 ook in 2017 ook in 2021 of 2022 
weer een belronde langs alle nieuwe en oude eigenaren wordt ondernomen.  
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ii  Voorlichting en Advies 

Voordewindhond hoopt door voorlichting over de behoeften en rasspecifieke kenmerken van 
windhonden te voorkomen dat mensen onbezonnen en onvoorbereid aan een windhond 
beginnen.  

Voordewindhond  presenteert zich niet of nauwelijks meer op hondenshows, renbanen en 
andere evenementen rond de hond. De tijds- en kosteninvestering weegt niet op tegen het 
rendement.  

Eigenaren van moeilijke windhonden kunnen bij Voordewindhond terecht voor advies en 
ondersteuning. Soms kan op die manier herplaatsing van de hond nog wel eens voorkomen 
worden. Iedereen die een windhond heeft, of die nu van Voordewindhond is of van een 
fokker of een asiel, kan de vereniging om advies vragen en uit de aanwezige expertise 
putten. Tot op heden zijn deze adviezen, die soms veel tijd en geduld vergen van de 
Voordewindhondmedewerkers, gratis. Wellicht moet in de toekomst overwogen worden daar 
een klein honorarium tegenover te stellen.  

Voor adoptanten heeft de vereniging een folder geschreven “Eerste Hulp bij een Nieuwe 
Hond”, een document van 8 bladzijden waarin de nieuwe eigenaar tips en adviezen leest 
over de nieuwe huisgenoot. Deze folder is ook in het Duits beschikbaar.  
 
Voor opvanggezinnen heeft Voordewindhond ook een folder geschreven, “Een Hond 
Opvangen? Waar begin je aan?”. In deze folder van 12 bladzijden beschrijven we problemen 
die opvanggezinnen kunnen tegenkomen als ze een misschien wel verwaarloosde of 
gestresste hond in opvang nemen.  
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iii  Wandelingen  
 
Omdat Voordewindhond zich inzet voor een beter windhondleven en zij van mening is dat 
loslopen daar een essentieel onderdeel van uitmaakt, organiseerde de vereniging regelmatig 
een losloopwandeling op het Kootwijkerzand. Helaas is aan deze losloopwandelingen een 
eind gemaakt door eenn van de boswachters van het Kootwijkerzand, die heeft laten weten 
dat het door zijn voorgangers gevoerde gedoogbeleid ophoudt.   
 
Er wordt naarstig naar andere mogelijkheden gezocht. Door de aanhoudende pandemie zijn 
de losloopwandelingen sowieso wat in het slop geraakt.  
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Deel 2: Beheer en werving fondsen  
 
1 Beheer van fondsen 
 
De middelen van de vereniging worden beheerd door de penningmeester. De vereniging 
heeft een zakelijke rekening-courant bij de ING, (IBAN): NL41INGB0005178694 t.n.v. 
Voordewindhond, Hilversum BIC: INGBNL2A , op naam van Voordewindhond te Hilversum.  
 
Daaraan gekoppeld is een spaarrekening. De financiële administratie bevindt zich ten huize 
van de penningmeester. De penningmeester en de voorzitter hebben toegang tot beide 
bankrekeningen.  
 
Omdat de vrijwilligers, vooral de hondenbemiddelaars, veel telefoon- en benzinekosten 
veroorzaken wordt een deel van het beschikbare geld besteed aan de terugbetaling van de 
door de bemiddelaars voorgeschoten bedragen.  
 
Een andere aanzienlijke kostenpost is de dierenarts. Steeds meer worden honden niet-
ingeënt of zelfs ziek bij Voordewindhond aangemeld. Zij worden dan bij voorkeur door de 
dierenarts van de vereniging, Dr A. Oranje te Zelhem gezien en wanneer dat nodig is geënt 
en behandeld. Het komt ook wel eens voor dat opvanghonden ziek worden of op een andere 
manier dierenartskosten veroorzaken. Voordat een hond bemiddeld wordt, wordt hij 
voorgesteld aan de dierenarts van de vereniging die een verklaring omtrent de gezondheid 
van het dier afgeeft.  Voordewindhond draagt uiteraard de kosten van alle 
diergeneeskundige behandelingen die nodig zijn voordat de bemiddeling een feit is.  
 
De indirecte kosten worden tot een minimum beperkt. Er is de laatste jaren weinig geld 
uitgegeven aan promotiemateriaal, vooral omdat daar in eerste instantie een grote 
hoeveelheid van gemaakt was.  Er zijn uiteraard wel wat onontkoombare kosten, zoals  
bankkosten. 
 
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun diensten. Wel kunnen zij door hen in de 
uitvoering van hun taak gemaakte kosten declareren. De declaratie kan nooit hoger zijn dan 
de daadwerkelijk gemaakte kosten.  
 
 
2    Werving van fondsen  
 
Voordewindhond verkrijgt middelen uit een aantal bronnen: 
 
i Uit contributies 
 
De contributie is bedraagt € 30 per jaar; gezinsleden betalen € 20. Het ledenaantal loopt 
licht terug en staat  begin 2021 op een net geen honderd. 
 
ii Uit adoptiegelden  
Mensen die een hond van Voordewindhond nemen zijn, ongeacht de leeftijd, ras of  
raszuiverheid een adoptiebedrag van € 250 schuldig. Slechts in uitzonderingsgevallen, 
bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een zieke hond, die op korte termijn veel kosten zal 
veroorzaken voor de eigenaar, kan van dit bedrag afgeweken worden.  
 
 
iii Uit afstandsgelden 
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Mensen die hun hond willen laten herplaatsen wordt om een vrijwillige bijdrage in de 
benzine- en opvangkosten gevraagd van € 65. De reden om tot deze maatregel over te gaan 
was dat steeds meer mensen willen dat hun hond thuis wordt opgehaald.  
 
Daar zijn behoorlijke kosten mee gemoeid en aangezien honden soms lang in opvang zitten 
voordat een nieuwe eigenaar wordt gevonden is het adoptiebedrag in veel gevallen niet 
meer toereikend om de gemaakte kosten te dekken. 
 
Sinds de invoering van deze maatregel in 2013 heeft echter minder dan de helft van de oude 
eigenaren de vrijwillige bijdrage betaald.  
 
iv Uit giften en donaties  
 
Voordewindhond kent een schommelend en niet in te schatten bedrag aan incidentele 
donaties en giften.  
 
v Webwinkel  
 
De Vereniging heeft op haar website een kleine ‘webwinkel’, waarin op bescheiden schaal 
artikelen worden aangeboden. De bestverkopende artikelen zijn de twee soorten muilkorven.  
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Deel 3: beleidsvoornemens 2021-2022  
 
Voor het verenigingsjaar 2021-2022 heeft het bestuur de volgende beleidsvoornemens:  
 

a. vergroten van het ledenaantal 
b. aantrekken van meer opvanggezinnen 
c. belronde langs alle nieuwe eigenaren  
d. contact zoeken met Staatsbosbeheer over wandelen buiten het broedseizoen 
e. alternatieven zoeken voor de losloopwandelingen 
 

 
a Vergroting ledenaantal  
 
Mensen die een hond van de Vereniging nemen worden aangemoedigd lid te worden, maar 
over het algemeen genomen levert dat weinig nieuwe leden op. 
 
Op de site staat een formulier dat digitaal ingevuld kan worden en direct naar de 
ledenadministrateur gestuurd kan worden. Een punt van zorg is het ontbreken van een 
handtekening op de digitaal ingevulde lidmaatschapsaanmelding. 
 
Concrete andere plannen om meer leden te werven zijn er niet. Anders dan het gevoel dat je 
iets goeds doet voor windhonden is er nog een klein incentief in de vorm van een korting 
van 10% bij de dierenarts van de vereniging. 
  
Vooral nu het ledenbestand na het aantreden van de nieuwe penningmeester serieus is 
opgeschoond, zou het fijn zijn als Voordewindhond er op korte termijn nog 25 leden bij zou 
kunnen krijgen.  
 
b aantrekken van meer opvanggezinnen 
 
Het aantal opvanggezinnen loopt terug. Een van de complicerende factoren is dat in 
toenemende mate de honden die bij de vereniging worden aangeboden op verschillende 
manieren ‘lastig’ zijn. Ze hebben gezondheids- of gedragsproblemen. Dat soort honden 
kunnen niet zomaar bij een welwillende gastgezin worden ondergebracht.  
 
Er moet op korte termijn een wervingsplan voor adequate gastgezinnen worden opgesteld.  
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Deel 4: Gegevens  
 
i   Rechtsvorm  
 
Voordewindhond is een vereniging en is ingeschreven bij de KvK Midden Nederland (Utrecht) 
onder nummer 30288239 als de Vereniging Voordewindhond, adres Boskapelweg 6, 7261 LC 
Ruurlo. 
 
ii  Bestuur 
 
Het bestuur bestaat uit drie personen: een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. 
Het ledenbeheer is in handen van een ledenadministrateur.  
 
iii Fiscaal nummer 
 
Het fiscaal nummer van de vereniging is 8224.61.663.B01. 
 
iv Administratie:  
 
Een ANBI moet verplicht een administratie voeren. Voordewindhond voldoet hieraan. Vanaf 
2010 worden er jaarverslagen gemaakt door een erkend administratiebureau.  
Voorafgaand aan het definitieve jaarverslag zal de uit leden bestaande gekozen 
kascommissie, de administratie controleren en goedkeuren. Daarna wordt het Jaarverslag  
tijdens de ALV besproken en toegelicht door de penningmeester. Een kopie is voor ieder op 
verzoek aan te vragen. Sinds de plicht tot publicatie is uitgebreid naar de website van de 
vereniging worden zowel dit beleidsplan als de jaarrekening op de site gepubliceerd.  
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v Personele bezetting 2021:  
 
Bestuur:  
Voorzitter:     Rina de Vries  
Penningmeester:    Sabine Schacht 
Secretaris:    Gerard Koole   
 
Hondenbemiddeling Nederland:  Rina de Vries  

Sophie Witschge  
 
Hondenbemiddeling Duitsland:  Rina de Vries  
 
Ledenadministratie:    Esmé Hartman  
 
Coordinatie Vervoer en Opvang:  Eleonora de Kort  
 
Nederlandse site:    Raymond Plomp (webmaster) 

Rina de Vries  
Sophie Witschge  

 
Vertalingen naar het Duits:  Sabine Schacht.  
 
Steunpunt België en Frankrijk:   Ronny van Droogenbroeck  

 

 


