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Stichting Animal Association International (Stichting AAI)
Beleidsplan

Animal Association International (AAI) is als initiatief gestart in 1994
en als Stichting AAI opgericht en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel in 1997. Stichting AAI iseen non-profit organisatie. Zij is
voor al haar inkomsten volledig afhankelijk van giften en donaties;
bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen salaris of financiële
vergoedingen. De stichting heeft vier bestuursleden, een groep
vaste vrijwilligers en donateurs. Stichting AAI is ANBI gecertificeerd.
1. Achtergrond
Toen in 1994 Lydia Staschik, één van de huidige vrijwilligers, een bezoek bracht aan
het Canarische Eiland La Palma en geconfronteerd werd met het enorme dierenleed
aldaar, werd op dat moment de basis gelegd voor de oprichting van Stichting Animal
Association International, nu beter bekend als Stichting AAI, in 1997. Stichting AAI
heeft drie bestuursleden en bestaat inmiddels meer dan 20 jaar. AAI is een begrip
geworden voor een betrouwbare, goed geleide organisatie, die zich inzet voor het
bieden van een betere toekomst voor zwerfhonden in Turkije (Göcek), in Griekenland
(Athene en Kefalonia), Italië (Napels), in Roemenie (Craiova) en in India (GOA).
Stichting AAI heeft de continuïteit van haar werkzaamheden gewaarborgd door te
werken met een vast en ervaren team van vrijwilligers en een deskundig bestuur dat
zich inzet voor het welzijn van kansarme honden. De stichting streeft ernaar de
ontvangen donaties maximaal in te zetten (de algemene kosten bedragen slechts 1,2
%) voor het welzijn van de zwerfhonden. Doordat er jaarlijks bijna 100 honden
geadopteerd worden, zijn er inmiddels meer dan 3.000 kansarme, buitenlandse
(AAI) honden in Nederlandse huishoudens. Daarnaast zijn er m.b.v donaties van AAI
(financieel en materieel) duizenden honden gevaccineerd, gesteriliseerd en verzorgd
ter plekke.
2. Visie
Stichting AAI streeft naar het verhogen van het bewustzijn van de mens voor het
welzijn van dieren in het algemeen en zwerfhonden in het bijzonder. Hierbij gaat de
stichting uit van respect voor de eigen intrinsieke waarde van de hond, waarbij er
altijd gehandeld zal worden in het belang van de gezondheid en het welzijn van de
hond.
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3. Missie
Stichting AAI financiert, ondersteunt en realiseert verschillende doelen en acties
teneinde het lot van zwerfdieren te verbeteren. Sterilisatie en vaccinatie zijn de
belangrijkste acties om overpopulatie en ziekten onder de zwerfhonden tegen te
gaan. Daarnaast ziet Stichting AAI toe op goede huisvesting en verzorging in de
buitenlandse asiels/opvang en in de adoptiegezinnen.

4. Strategische doelstellingen
A.

Waarborgen van de continuïteit van financiële inkomsten om duurzaam
steun te verlenen aan de asielen/opvang waarmee wij samenwerken.

B.

Continueren van de huidige activiteiten (educatie, sterilisatie, plaatsing
honden, financiële adoptie, financiële steun aan asielen).

C.

Structureel samenwerken met buitenlandse asielen/opvang.

D.

Starten geldinzameling acties bij noodsituaties.

E.

Realiseren van kennisoverdracht door voorlichting en educatie.

5. Operationele activiteiten en projecten
Doelgroepen
1. Gezonde en sociale buitenlandse (zwerf)honden, die in het land van herkomst
geen kans op een goed tehuis hebben.
2. Nederlandse honden (in beperkte mate), die om wat voor reden dan ook, niet
direct terecht kunnen bij een Nederlands asiel of dierenhulporganisatie.
3. Buitenlandse honden, die om wat voor een reden dan ook, niet in Nederland
geplaatst kunnen worden en hun dierenbeschermers (in met AAI samenwerkende
opvang /asielen).
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Activiteiten en projecten
I. Versterken financiële basis
Stichting AAI steunt financieel de opvang/asielen waarmee zij een
samenwerkingsverband is aangegaan. Asielen/opvang in Griekenland, Italië,
Turkije, Spanje Roemenië en India worden op deze wijze financieel ondersteund
om de plaatselijke vrijwilligers in staat te stellen hun goede werk te doen. En door
middel van financiële adoptie wordt een categorie honden, die nooit naar
Nederland zal kunnen komen, ondersteund. Verder helpt zij door het verstrekken
van sterilisatiemateriaal, medicijnen, antiparasitaire middelen en andere
hulpgoederen.
De totale kosten die Stichting AAI kwijt is aan medische procedure, het vervoer
naar en in het vliegtuig, hondenvoer etc. ligt per hond gemiddeld rond de 650
euro. De nieuwe baasjes wordt gevraagd een bedrag van 400 euro bij te dragen
als onkostenvergoeding hierin. Het betreft 375 euro bijdrage in de kosten en 25
euro voor 1 jaar donateurschap
Het werven van donateurs, sponsors en specifieke acties zijn continue activiteiten
om ervoor te zorgen, dat de stichting een solide financiële basis heeft.
II. Sterilisatie
Stichting AAI vindt het belangrijk te stimuleren dat lokale buitenlandse
dierenbeschermingsorganisaties sterilisatieprojecten uitvoeren omdat daardoor
voldoende waarborgen bestaan voor een goede behandeling en nazorg.
Uiteindelijk zal de populatie zwerfhonden (en katten) verminderen.
Sterilisatieprojecten worden alleen gerealiseerd in samenwerking met
betrouwbare, lokale organisaties waarmee een jarenlange werkrelatie bestaat.
Stichting AAI levert waar mogelijk operatiemateriaal / medical pet shirts etc. voor
buitenlandse sterilisatieprojecten.
III. Adoptie
De door stichting AAI geselecteerde buitenlandse kansloze maar plaatsbare
honden worden na een eerste opvang in een gastgezin of incidenteel direct uit het
buitenland, met een (bruikleen)overeenkomst, geplaatst bij Nederlandse
gezinnen/families. Dit gebeurt na zorgvuldige screening van de potentiële baasjes,
waarbij er gezocht wordt naar de optimale match tussen baas en hond. De
buitenlandse honden komen uit door stichting AAI gecontroleerde asielen/opvang;
deze werken volgens de officiële procedures met betrekking tot het vervoer van
honden vanuit het buitenland naar Nederland. Om een (zwerf)hond in Nederland
ter adoptie te kunnen aanbieden, wordt de hond volgens een strenge procedure
van AAI geplaatst. Ze worden onderzocht door een dierenarts, gevaccineerd,
gechipt en getest op de daar in het buitenland voorkomende ziektes. Alle honden
(met uitzondering van nog te jonge pups) worden onvruchtbaar gemaakt.
Absolute voorwaarde voor het overbrengen van een hond naar Nederland is dat
de hond gezond is (gezondheidsverklaring, bloedtesten en entingen) en dat de
hond gesocialiseerd is. Het invoeren van de hond gebeurt conform vigerende weten regelgeving.
Op deze wijze zijn al vele honden succesvol bij Nederlandse baasjes
terechtgekomen. De geadopteerde honden blijven levenslang eigendom van AAI
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zodat het welzijn gecontroleerd kan worden. Herplaatsingen van AAI-honden
worden door de stichting zelf opgevangen; een AAI-hond komt dus nooit in een
Nederlands asiel terecht. AAI werkt uitsluitend met gastgezinnen en heeft geen
asiel of kennels.
IV. Financiële adoptie
Dit is een continue activiteit waarbij stichting AAI een beperkt aantal honden
ondersteunt, die een geringe kans hebben fysiek te worden geadopteerd
(bijvoorbeeld vanwege leeftijd en/of vanwege fysieke of mentale problemen.
Door deze hondgebonden financiële ondersteuning van 150 euro per jaar,
waarborgen wij het welzijn van de hond voor de rest van zijn leven in het
asiel/opvang.
V. Educatie
Naast het financieel ondersteunen van sterilisaties, wil stichting AAI ook door
middel van educatie, de plaatselijke bevolking, bewust maken dat zwerfdieren
recht hebben op een dierwaardig leven. Wij stimuleren onze plaatselijke
contactpersonen hieraan te werken en deze visie te verspreiden. Naast sterilisatie
en educatie wil stichting AAI zelf, als een vorm van educatie, in het buitenland via
de lokale organisaties ook het goede voorbeeld geven en laten zien hoe er op een
goede manier met zwerfdieren kan worden omgegaan.
AAI heeft een educatief pakket samengesteld voor scholieren van de basisschool.
Dit kan gebruikt worden voor werkstukken, spreekbeurten etc. Dit pakket bevat
een dvd, folders, stickers en informatie over de opvang/asielen, waarmee AAI
samenwerkt en de zwerfhondenproblematiek.
VI. Specifieke projecten
Ieder jaar, o.a. rond zwerfdierendag (4 april), start stichting AAI minimaal twee
projecten, waarbij geld ingezameld wordt voor specifieke doelen. Dit kan zijn:
medicijnen, sterilisaties, huisvesting van dieren, specifieke operatie voor een
kansarme hond etc. Deze projecten worden gepubliceerd op de website en in de
AAI Magazine aangekondigd. Na afloop van de projecten worden de ontvangen
bedragen per project in het AAI Magazine en social media gecommuniceerd en
in het jaarverslag verantwoord.

VII.

Incidentele advisering

Stichting AAI adviseert individuen en opvang en/of asielen over de wijze waarop
het beste kan worden omgegaan met zwerfdieren problematiek in het buitenland.
Ook wordt advies verstrekt aan mensen, die op persoonlijke basis een zwerfdier
willen redden en meenemen naar Nederland.

VIII.

Samenwerking met Stichting Dierennood

Via stichting Dierennood kan stichting AAI contact leggen met
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dierenartsen/assistenten, die bereid zijn voor een aantal weken naar een opvang
in het buitenland o.a. GOA in India te reizen om daar sterilisatieprojecten uit te
voeren, en medische hulp te bieden in de regio waar onze contactpersoon werkt.
Op deze wijze kunnen de sterilisatieprojecten gecontinueerd worden.
6. Communicatie
Stichting AAI heeft een eigen website waarop de dieren in tekst en foto’s worden
getoond waarvoor een nieuw tehuis wordt gezocht. Daarnaast wordt veel
informatie gegeven over diverse onderwerpen, die direct of indirect met het
thema zwerfdieren te maken hebben.
Driemaal per jaar verspreidt stichting AAI haar blad AAI Magazine onder haar
donateurs, waarin naast stichtingsnieuws, ook medische en gedragsadviezen
worden gegeven. Ervaringen van mensen met AAI-honden worden gedeeld met
onze lezers. Daarnaast is stichting AAI actief op Facebook, Instagram en YouTube.

7. Kwaliteit
Stichting AAI vind het belangrijk, dat donateurs en (toekomstige) baasjes van
een AAI hond weten wat AAI doet en wat ze kunnen verwachten. Dit is terug te
vinden in de website van stichting AAI en meer specifiek beschreven in het
document Kwaliteitseisen op de website van Stichting AAI.
8. Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. Stichting AAI gaat zorgvuldig om met privacygegevens. De
privacyverklaring van stichting AAI staat op de website.
9. Compliance
Het bestuur ziet er op toe dat conform wet- en regelgeving wordt gehandeld en dat
het belang van de stichting voorop wordt gesteld. Er vindt regelmatig een
compliance check plaats, mede naar aanleiding de Wet bestuur en toezicht
rechtspersonen (WBTR) en Europese regelgeving met betrekking tot Traces NT.
10.
Samenwerking andere organisaties
Stichting AAI heeft overleg met enkele Rescue organisaties die ook opkomen voor
het welbevinden en de belangen van zwerfhonden en zwerfkatten om kennis uit te
wisselen.
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In gang zetten specifieke activiteiten in verband met het 25-jarig bestaan van
Stichting AAI.
Verhogen bijdrage onkostenvergoeding hond van 325 naar 375 euro en 1 jaar
donateurschap van 25 euro. (Dit o.a. i.v.m. de hogere kosten van transport)

-

Organiseren digitale nieuwsbrief / nieuwsitems
Voortzetting samenwerking met andere rescue stichtingen en met SAAN:
(Stray Animal Association Netherlands).

-

Opzetten digitale databank voor de gegevensopslag (Donateurs, Financiën,
(Financiële) Adoptie, Nazorg e.a.)

