Kwaliteitseisen Stichting AAI als rescue organisatie dieren buitenland
Doelstelling
Het informeren en/of voorlichten van de consument/burger, die op zoek is naar een adoptie dier uit het
buitenland. Wat kunnen zij verwachten van Stichting AAI?
Definitie rescue organisatie
Een rescue organisatie houdt zich belangeloos (non profit) bezig met het aanbieden ter adoptie in
Nederland van rescue dieren (veelal honden en katten) uit het buitenland. Daarnaast worden
buitenlandse rescue organisaties waarmee een relatie bestaat financieel en praktisch ondersteund bij
hun werkzaamheden ter plekke (opvangfaciliteiten, sterilisatie-castratie, medische verzorging, training,
e.d.).
Randvoorwaarden
De geldende wet- en regelgeving zowel Nederlands als Europees is van toepassing inclusief de
veterinaire eisen aan import van dieren.
De organisatie beschikt over de wettelijk verplichte Privacyverklaring.
Het dier blijft eigendom van de organisatie en wordt middels een bruikleencontract overgedragen
waarmee geborgd is dat het dier te allen tijde terugkomt bij de rescue organisatie.
Het transport van dieren vindt plaats volgens de bestaande regelgeving voor het vervoer van dieren
inclusief de eisen van de luchtvaartmaatschappij t.a.v. verboden rassen en transportkooien.
Organisatie
De juridische vorm waarvan in de regel gebruik gemaakt wordt is de stichting. Deze rechtsvorm biedt
een rescue organisatie vooral financiële zekerheid. Het belangrijkst is dat bij een stichting op financieel
gebied een duidelijke scheiding bestaat tussen de organisatie en de bestuurders.
Stichting AAI staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is geregistreerd als erkend goed doel
door de ANBI registratie.
Bestuur
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting en is belast met het besturen van de stichting. Tevens is het
bestuur onder meer bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten. Het bestuur is echter niet bevoegd tot
het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld aan een derde verbindt.
Binnen het bestuur worden in ieder geval de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris
onderkend. Daarnaast kunnen er bestuursleden zijn. Het bestuur stelt een beleidsplan op en is
verantwoordelijk voor het financieel beheer.
De statuten beschrijven de rechten en plichten van de bestuursleden.
De namen en contactgegevens van bestuursleden worden onder meer op de website van de
organisatie vermeld evenals het beleidsplan.
Het bestuur stelt een handboek op waarin alle procedures staan beschreven.
Vrijwilligers
Stichting AAI beschikt over onbezoldigde vrijwilligers voor het uitvoeren van de taken. De taken van de
vrijwilligers zijn beschreven in het handboek.
Financiën
Jaarlijks wordt binnen 6 maanden na afloop van een kalender jaar een financiële jaarrekening
opgemaakt met terugblik naar het voorafgaande jaar. Tevens wordt een begroting opgesteld voor het
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komende jaar. De jaarrekening geeft inzicht in de stand van het vermogen en in de rechten en
verplichtingen. Deze stukken worden gedurende 10 jaar bewaard en worden gepubliceerd.
Inkomsten van de organisatie bestaan uit donaties, legaten en erfenissen evenals de
onkostenvergoeding voor een te adopteren dier. Uitgaven bestaan uit de ondersteuning van
buitenlandse organisaties, het in standhouden van een website en publicaties over het werk van de
stichting t.b.v. donateurs. Alle medewerkers van de organisaties ontvangen geen vergoeding. In enkele
gevallen worden gemaakte onkosten vergoed. Het grootste deel van de inkomsten wordt rechtstreeks
besteed aan de zorg voor de dieren ter plekke.
Buitenlandse organisaties
Stichting AAI werkt samen met een beperkt aantal buitenlandse organisaties waarmee een duidelijk
omschreven relatie wordt onderhouden.
Deze asielen/opvangcentra ontvangen geen vergoeding voor het aanbieden van honden, dit om
commerciële handel te voorkomen. Wel komen zij in aanmerking voor financiële en materiële
ondersteuning om de kosten voor de verzorging van de dieren (gedeeltelijk) te dekken.
• gedoneerde financiële en materiële middelen dienen aangewend te worden voor het doel
waarvoor AAI ze gedoneerd heeft
• het asiel/opvangcentrum dient de bevolking in de omgeving voor te lichten over de juiste
omgang met dieren en het belang van het neutraliseren van dieren, en dient hierop aan te
dringen
• het asiel/opvangcentrum dient te voorkomen dat de door hen opgevangen honden zich
voortplanten
• het asiel/opvangcentrum dient zijn honden te vaccineren tegen algemene hondenziekten en (al
dan niet preventief) te behandelen tegen in het gebied voorkomende parasieten en ziektes en
dient ook in landen buiten de EU een bloedtest op Rabiës in een (EU of elders) geaccrediteerd
laboratorium te laten uitvoeren en de regels m.b.t. invoer na te leven
• het asiel/opvangcentrum waarmee wordt samengewerkt dient zijn honden goed te verzorgen
waaronder niet alleen de normale en de medische verzorging wordt verstaan, maar ook de
‘geestelijke’ verzorging van de hond (dus regelmatig een op een contact met mensen, af en toe
een wandeling en verdere socialisatie zodat de hond geen problemen heeft met bijvoorbeeld
kinderen, andere honden, katten, autoritten, etc.)
• het gedrag en het karakter, evenals de gezondheid van de honden die voor plaatsing in
Nederland in aanmerking komen dient goed te zijn.
Honden die voor plaatsing in Nederland in aanmerking komen dienen gevaccineerd te zijn tegen de
reguliere hondenziektes en worden daarnaast voor hun komst naar Nederland getest op de in dat land
voorkomende ziekten als bijvoorbeeld Leishmaniose, Ehrlichiose en Filariose(Hartworm). Verder dienen
de honden gezond te zijn, zij moeten gechipt zijn en in het bezit zijn van een dierenpaspoort met een
door een dierenarts ondertekende gezondheidsverklaring. Honden uit landen buiten de EU dienen een
bloedtest op Rabiës in een EU of elders geaccrediteerd laboratorium te laten uitvoeren. Bij de invoer
van honden zal, indien noodzakelijk, TRACES (Trade Control and Expert System) worden gebruikt,
omdat de rescue stichtingen door de EU overheid zijn gekenmerkt als handelsorganisaties.

Activiteiten van de rescue organisatie
Kernactiviteit is het plaatsen van buitenlandse huisdieren (vnl. honden) in Nederland door hen tegen
een onkostenvergoeding en onder contractueel vastgelegde voorwaarden aan particulieren in bruikleen
te geven
o Aanbieden van dieren op een of meerdere websites en eigen Facebook
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o Plaatsen van de dieren:
– screenen van de adoptant
– opstellen bruikleenovereenkomst
- overdragen van de dieren op de luchthaven / ophalen bij het gastgezin
- regelen transport
- informeren van bruikleners
o Nazorg
o Herplaatsen van honden
o Het werven van donateurs
o Contacten onderhouden met andere stichtingen m.b.t. het sturen van Nederlandse dierenartsen
naar de opvang waarmee wordt samengewerkt voor steriliseren en medische verzorging.
o Contacten met andere gremia waarop de honden worden gepromoot
o Opstellen handboek vrijwilligers en up to date houden.
Administratie en registratie
o Beheer hondenbestand: dit omvat het registreren van adresgegevens van geplaatste en
herplaatste honden, nazorggegevens, adreswijzigingen van bruikleners, chipnummers en
overige informatie van geplaatste honden.
o Beheer donateurenbestand: het registreren van adresgegevens van donateurs,
adreswijzigingen, de lidmaatschap status mede als basis voor verzending van pr-materiaal.
o Beheer website: het onderhouden en actualiseren van de website waarop te plaatsen dieren
worden aangeboden.
.
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