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Inleiding
BAA-A staat voor Bouncers Against Animal Abuse en is geboren uit liefde voor dieren en de
machteloosheid als het gaat om dierenleed. Uit persoonlijk initiatief zijn de founders van de stichting
begonnen om dierenleed bespreekbaar te maken. Zij besloten na het zien van een misstand de
desbetreffende eigenaar aan te spreken. Weliswaar een beetje onder de indruk van de gedaantes die
hem aanspraken en het feit dat men verhaal kwam halen, ontstond er een constructief en
oplossingsgericht gesprek.
Daar de founders zijn gedreven zijn in hun vakgebied als bouncers en hebben een beroepsvereniging
opgericht om kwaliteit te waarborgen. Daarmee hebben zij tevens een netwerk aan dierlievende
collega’s waarmee meer en meer dierenleed voorkomen en opgelost kon worden.
Middels media zoals facebook, hebben zij een groot gevolg achter zich gekregen en ontstond de droom
een officiële stichting op te zetten die landelijk dierenleed een halt kan toeroepen.
03-11-2017 was het dan zover dat Stichting Bouncers Against Animal Abuse werd ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel, afgekort BAA-A.
Cornel Gorsselink
Rob Vervoort
Angela Hage

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Dit beleidsplan zal voor de komende drie jaren, als leidraad fungeren in het creëren van een
constructieve stichting die middels een goede fundatie dierenleed landelijk kan bestrijden.

Visie
Wij zijn van mening dat er te veel misstanden zijn aangaande dieren, te denken aan het onacceptabel
houden van dieren, dierenmishandeling maar ook het voorkomen hiervan te denken aan het ronselen
van vechthonden of brookfok. Veel mensen hebben wel een mening aangaande de misstanden, echter
wordt hier concreet te weinig aan gedaan. De dieren hebben een stem nodig!
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Missie
Om te beginnen is het nodig dat er een bepaalde bewustwording ontstaat, het hebben en houden van
dieren brengt verplichtingen en verantwoordingen met zich mee. Normen en waarden is al snel een
discussiepunt, wat is de norm, het minimaal acceptabele, om dieren te houden. Wanneer is er sprake
van mishandeling of betreft het ontwetendheid.
Communicatie is daarin van belang. Door in gesprek te blijven met dierlievende mensen maar ook de
veroorzakers van dierenleed, zou men nader tot elkaar kunnen komen. Enerzijds kan men de norm
bijstellen, anderzijds bespreekbaar maken waar de grens ligt en iets als dierenleed wordt gezien.
BAA-A is weliswaar opgericht door trotse bouncers, die voor hun beroep zeer serieus nemen, en is de
naam Bouncers Angains Animal Abuse een logische verklaring. Een andere verklaring is echter dat
bouncers toezien op de veiligheid van mensen en in dit geval ook dat van dieren.
Bij Bouncer denkt men al snel aan een bepaald voorkomen, een negatief imago. Soms kun je een
dergelijk stigma, in positieve zin voor je laten werken! Door het beeld van bouncers en het feit dat
mensen geen ruzie met ze willen, ontstaat er wel ruimte voor een gesprek. Bouncers zijn getraind om
situaties te analyseren, in te schatten en onder controle te houden, om vervolgens middels
communicatie tot een oplossing te komen.
Hierbij is in geen enkele vorm sprake van agressie of geweld en wordt ook absoluut niet getolereerd.
De professionele bouncers zouden bij het gebruiken van agressie en geweld hun bevoegdheden
verliezen en daardoor hun baan kwijtraken.
Doelstelling is een stichting te creëren met ondersteunende leden als ook leden die bevoegd zijn om
op te treden. Die op een fatsoenlijke en toelaatbare wijze in gesprek kunnen gaan en zo landelijke
dekking te verkrijgen.

Ambities
De ambitie is om een gedegen stichting op te bouwen met draagvlak en continuïteit. Met behulp van
ondersteunende leden/donateurs en vrijwilligers. Een sterk team te creëren en uiteindelijke landelijke
dekking te verkrijgen middels zelfsturende lokale teams.
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Organisatie
Naam:
KvK:
RSIN:

Bouncers Against Animal Abuse
69994919
858095683

Adres:
E-mail:
Telefoon:

Dr. Colijnstraat 100, 1775CK Middenmeer
info@baa-a.nl
085-4444940

ANBI-status:

In aanvraag

Bestuur
Oprichters per 3-11-2017:

Cornel Gorsselink
Rob Vervoort
Angela Hage

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Deze stichting kent geen onafhankelijk bestuur en leden zijn na hun termijn herkiesbaar. De leden
van het bestuur ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden, ook zij investeren vrijwillig.

Werknemers
Binnen de stichting zijn er geen medewerkers in dienst. De bestuursleden zijn naast dat zij belast zijn
met de bestuurstaken behorende tot hun functie, tevens acties als vrijwilliger.
Alle vrijwilligers zetten zich onbaatzuchtig in voor de dieren en ontvangen hiervoor geen enkele vorm
van vergoeding.

Beloning
Bestuursleden zijn niet gerechtigd vacatiegeld te declareren of zich op andere wijzen voor hun
bestuursinspanningen en/of tijdsbesteding te laten compenseren. Enkel voorgeschoten uitgaven en
gereden kilometers (max € 0,19 per km.) of openbaar vervoer, mogen gedeclareerd worden.
Vrijwilligers worden niet financieel beloond voor de geleverde inspanningen of gecompenseerd in de
tijd die zij in de stichting steken. Enkel voorgeschoten uitgaven en gereden kilometers mogen
gedeclareerd worden. Om deze uitgaven gecompenseerd te krijgen dient in elk geval een kwitantie
te worden overhandigd.
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Sterkten en zwakten
Gedreven
Professionele houding
Imago
Structuur
Behoefte

Emotioneel betrokken
Imago
Behoefte

Leden

STERKTEN
In het verbeteren van dierenwelzijn dan wel tegen gaan van dierenleed
In het benaderen en communiceren in diverse situaties
Een negatief imago in het voordeel benutten
Gestructureerd en transparant werken
Er is veel behoefte aan een dergelijke stichting en steun vanuit leden
ZWAKTEN
Dierenleed grijpt aan
Het negatieve imago van Bouncers zorgt tevens voor wantrouwen
Er wordt reeds veel beroep gedaan op de BAA-A echter is de organisatie
nog niet sterk genoeg overal op in te spelen. (Te weinig vrijwilligers en
financiële middelen)
Voorkomen dat men op eigen initiatief confrontatie zoekt als zogenaamd
BAA-A lid. (Vandaar certificering)

Strategische doelstellingen en stappenplan
Feb

Professionele website

Feb

Telefoonsysteem

Mrt
Mrt
Mei
Jun

Forum
ANBI status verkrijgen
Protocol
Werving en Selectie

Landelijke dekking
Liquiditeit
Netwerk

2018
-Informatie verschaffing
-Mogelijkheid tot het doen van meldingen van dierenleed
-Mogelijkheid tot doen van donatie
-Bereikbaarheid voor informatie verschaffing
-Melden van dierenleed
-Mogelijkheid tot landelijke dekking
-Gekoppeld aan de website als informatievoorziening voor leden
-Als blijk van officiële en betrouwbare stichting
-Vastleggen hoe te handelen
-Werven van financiële middelen in de vorm van donateurs
-Werven en selecteren van vrijwilligers
-Organiseren van trainingen
-Certificeren van “bouncers” die conform protocol handelen

2019/2020
-Middels zelfsturende teams
-Een financieel gezonde, non-profit stichting
-Een uitgebreid netwerk met gesprekspartners en samenwerkingen
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