
Algemene gegevens instelling  

Publicatieplicht ANBI  

    

Algemene gegevens instelling: 

Naam: Stichting Project Street Dogs Thailand 

Nummer Kamer van Koophandel: 62576909 

Contactgegevens: Kettingstraat 19, 5667 RG, Geldrop 

Telefoonnummer: 06-27877295 

Website: www.streetdogsthailand.com 

E-mailadres: info@streetdogsthailand.com 

RISN: 854873089 

Actief in sector: Dierenrechten en -welzijn  

In welke landen is uw instelling actief? : Nederland en Thailand 

Aantal medewerkers: 0 (betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar) 

Aantal vrijwilligers: 10 (vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling) 

Statutair bestuur van de instelling  

Voorzitter: Marlie Timmermans  

Secretaris: Kitty Boonman  

Penningmeester: Leontien van Bruggen  

Doelgroepen: Dieren 
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Doelstelling  

Statutaire doelstelling van de instelling. 

Onze doelstelling is om de populatie zwerfhonden en -katten in Thailand te verminderen door mid-
del van sterilisatie en om deze dieren zoveel mogelijk te ontlasten van pijn, jeuk en honger. 

Hoofdlijnen beleidsplan  

Welke werkzaamheden verricht de instelling? Wanneer worden welke werkzaamheden uitge-
voerd? En hoe dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling?  

Maandelijks vinden er sterilisaties/castraties plaats in Hua Hin en omgeving. Georganiseerd door 
onze vrijwilligers ter plekke. Onze financiële bijdrage omvat de betaling van alle verdovingsmedi-
cijnen, antibiotica en inhuren van dierenarts. 

Dagelijks gaan de vrijwilligers op pad langs de zwerfdieren in Hua Hin en omgeving en voorzien 
hen van voer en water. Zieke of gewonde dieren worden naar de dierenkliniek gebracht ter behande-
ling. De kosten voor het voer en de medische behandelingen worden door ons voldaan. 

Vele zwerfdieren worden jaarlijks gevaccineerd. Het betreft hier dieren die leven op straat of bij 
tempels, of verblijven in diverse opvangen in Hua Hin. De kosten hiervoor worden door ons gedra-
gen. 

Maandelijks betalen wij sponsorfee voor tientallen kansarme honden die door ons zijn onderge-
bracht bij Saved Souls in Khon Kaen. 

Hoe krijgt de instelling inkomsten?  

Wij ontvangen donaties van particulieren wereldwijd. We ontvangen donaties van Nederlandse 
Stichtingen die opkomen voor het welzijn van dieren. Inkomsten uit het maken van schilderijen die 
verkocht worden op een veiling, (minus de aanschafkosten voor de schilders benodigdheden]. In-
komsten uit verkoop van merchandise, (minus de aanschafkosten). 

Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten besteed? 

Sponsorfee voor geplaatste kansarme zwerfhonden bij Saved Souls in Khon Kaen. Het vergoeden 
van voer, medicijnen, medische behandelingen, vaccinaties, dart kosten, taxikosten transport zwerf-
dieren aan de vrijwilligers en dierenklinieken in Hua Hin en omgeving. Op de spaarrekening bij de 
Rabobank, ten name van Project Street Dogs Thailand, wordt de reserve aangehouden. (geen beleg-
gingen en geen contanten) 
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Url van het beleidsplan: https://streetdogsthailand.com/beleidsplan/ 

Beloningsbeleid  

Beloningsbeleid voor het statutaire bestuur, voor de leden van het beleidsbepalend orgaan en 
voor het personeel (bijvoorbeeld CAO  of salarisregeling).  

Alle bestuursleden en vrijwilligers doen hun werk kosteloos, zonder enige vergoeding. 

Activiteitenverslag  

https://streetdogsthailand.com/ons-werk/ 

Naast de dagelijkse rondes langs de vele roedels in ons werkgebied, hebben we mede aan 2 

projecten een financiële bijdrage kunnen verlenen. 

1. Aan de bouw van de hondenopvang in Hua Hin van vrijwilliger Nilobon Naknoi, genaamd “Baan 

with Love”. 

2. Aan de bouw van de opvang van non Nid Sirimara in de plaatst Pranburi. 

Daarnaast vinden er maandelijks sterilisatierondes in Hua Hin en omgeving plaats. Wij dragen bij 
aan de kosten hiervan. Het gaat om vele tientallen sterilisaties van honden en katten per maand. 

Verder betalen we maandelijks 25 euro per hond sponsorgeld voor de kansarme en invalide honden 
die wij bij Saved Souls Foundation in Khon Kaen hebben ondergebracht, omdat ze niet kunnen 
overleven op straat. Op 31 december stond het aantal honden, die we daar hebben ondergebracht, op 
44. 
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Balans 

Balansdatum 31-12-2020 

Activa 

Financiële vaste activa totaal €  11.942,57 

Passiva Nihil €  0,00 

Toelichting 

€11.942,57 is het totale tegoed van de zakelijke rekening courant en de spaarrekening bij Ra-
bobank Peelland, en name van Project Street Dogs Thailand. 

Baten en giften 

Som van de baten totaal € 31.031,14  

Giften en donaties van particulieren  € 31.031,14 

Lasten 

Verstrekte subsidies & giften aan Saved Souls, non Nid en Baan with Love  € 13,966,00 
Communicatiekosten/promotie       €      368,83 

Verzorging straathonden Thailand       € 17.235,51 

Bankkosten          €      182,47 

Som van de lasten totaal € 31.998,41 

Saldo van baten en lasten minus € 967,27 (geboekt ten laste van opgebouwde reserves) 
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Toelichting  

Lasten: 
Sponsorhonden Saved Souls  € 10.415,00 
Bijdrage opvang non Nid  €   2.500,00 
Bijdrage Baan with Love         €   1.051,00 
                                                     ____________ 
SUBTOTAAL    € 13.966,00 
Bankkosten     €      182,47 
Promotie/communicatie                     €      368,83 

Betalingen in Thailand voor sterilisaties, medicijnen, dart kosten, dierenkliniek rekeningen, voer, 
taxikosten dierenvervoer, vaccinaties, kooien, halsbanden € 17.235,51 

TOTAAL LASTEN   € 31.998,41 
Waarvan € 967,27 geboekt ten laste van reserves.
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