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Voorwoord van de voorzitter
De founders van deze stichting zetten zich al jaren in om dierenleed tegen te gaan en als trotse
bouncers was de naam dan ook logisch. Het betreft serieuze mannen die hun vak een warm hart toe
dragen en staan voor kwaliteit. Dat blijkt ook uit het feit dat zij mede oprichter zijn van DBF (Dutch
Bouncer Federation) een belangen vereniging van horecaportiers met momenteel zo'n 500 leden.
Facebook is een makkelijk toegankelijk maar krachtig medium, waardoor zij vlot bekendheid hebben
gekregen. De besloten facebook-groep heeft ruim 19.000 leden. Gezien de steun dat men kreeg en
de ambitie om echt een verschil te kunnen maken, is op 3-11-2017 Bouncers Against Animal Abuse
officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Opgericht door;
Cornel Gorsselink
Voorzitter
Rob Vervoort
Secretaris
Angela Hage
Penningmeester
Een beetje de omgekeerde wereld, daar er al een gigantisch aanhang bestond op facebook en
daarmee ook het beroep op de stichting toenam. Dit terwijl een en ander organisatorisch nog in de
kinderschoenen stond en er feitelijk alleen nog een inschrijving bestond. Er moest dan ook vlot een
inhaalslag worden gemaakt om organisatorisch een gedegen stichting neer te kunnen zetten.
Om te beginnen moest er een bankrekening komen. Dat heeft echter tot januari 2018 geduurd voordat
deze er daadwerkelijk was. Feitelijk zijn er in de kleine twee maanden dat BAA-A in 2017 bestond nog
geen financiële activiteiten geweest, echter lag er de volledige focus om 2018 als volwaardige
stichting van start te kunnen.

1.

Verslag van het bestuur

Mede door hoe de missie van BAA-A werd ontvangen en een warm hart wordt toegedragen, is het
idee ontstaan om een officiële stichting op te richten. Om tezamen meer te kunnen betekenen in het
tegen gaan van dierenleed en een gedegen gesprekspartner te worden. De frustratie ligt voornamelijk
in het feit dat bestaande organisaties veelal langs elkaar heen werken en door bureaucratie de dieren
de dupe zijn. Wij willen dan ook een verbindende factor worden.

1.2

Activiteiten

Notarieel vastleggen van de stichting Bouncers Agains Animal Abuse en inschrijving bij de Kamer van
Koophandel. Dit heeft november 2017 plaatsgevonden.
Als vervolgactie zou er die zelfde maand een bankrekening geopend gaan worden, echter is dat niet
gelukt binnen de gestelde termijn. Hier werd vonden wij geen aansluiting met een bank die achter
onze visie ging staan. Pas januari 2018 heeft de SNSbank een rekening geopend.
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2.

Toekomst

Hoofdzaak is het optuigen van een gedegen en fundamentele stichting. In de basis moet er aan
informatievoorziening een website zijn, bereikbaarheid per post, telefoon en e-mail als ook het werven
van geschikte mensen om de stichting draagvlak te geven.
Uiteraard worden dieren in nood niet on-hold gezet. Wij zullen daar waar mogelijk in actie komen om
dierenleed tegen te gaan of zo nodig dieren op te vangen, met het reeds opgebouwde netwerk en
vrijwilligers.

2.2

Activiteiten

Onderstaand een stappenplan, met beoogde doelstellingen voor het aankomende jaar.

Jan

Bankrekening

Feb

Professionele website

Feb

Telefoonsysteem

Mrt
Mrt
Mei
Jun

Forum
ANBI status verkrijgen
Protocol
Werving en Selectie

Jul

Vervoer

Jul t/m Dec

Continuïteit

2018
-Het kunnen doen van betalingen vanuit de stichting
-Ontvangen van donaties
-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
-Aanschaf bus met benodigdheden om dieren te kunnen
vangen, vervoeren en eerste hulp te kunnen bieden
-Als beoogde doelstellingen zijn behaald het waarborgen van
continuïteit en een geleidelijke groei behouden.

Om genoemde eenmalige investeringsdoelen te behalen streven wij naar sponsoring en vrijwillige
bijdragen. Zoals; ontwikkeling van de website en forum, opzetten van het telefoonsysteem,
ontwikkelen van protocollen.
Het zijn met name de vaste lasten en de kosten die acties met zich meebrengen, waarvoor donaties
noodzakelijk zijn. Wij hebben reeds ervaren dat transportkosten, dierenartskosten, etc. snel kunnen
oplopen.
Zolang er nog onvoldoende vrijwilligers zijn die tijd en eigen middelen willen en kunnen investeren is
het reageren op meldingen van dierenleed door het hele land een kostbaar iets. Reistijd maar ook
reiskosten, kunnen straks ondervangen worden als er meer (ervaren) vrijwilligers beschikbaar zijn.
Streven voor aankomend jaar is om € 1500,- per maand aan donaties te ontvangen om acties uit te
kunnen voeren als ook te kunnen reserveren en in het tweede deel van het jaar een vervoersmiddel
aan te kunnen schaffen dat ingezet kan worden om dieren veilig te vangen, vervoeren en eerste hulp
te bieden.
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3.

Organisatie

Naam:

Bouncers Against Animal Abuse

KvK:
RSIN:

69994919
858095683

Adres:
E-mail:
Telefoon:

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

ANBI-status:

In aanvraag

3.1

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.

3.2

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.

3.3

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.) mogen gedeclareerd worden. Kosten welke gemaakt worden
om met het openbaar vervoer te reizen worden ook vergoed. In geval van een treinreis wordt enkel
een tweede klas treinkaartje vergoed.
Om deze uitgaven gecompenseerd te krijgen dient in elk geval een kwitantie te worden overhandigd.
In uitzonderlijke gevallen waarbij bestuursleden hun betaalde verdiensten moeten afzeggen of
vroegtijdig moeten beëindigen voor taken die ten gunste zijn van de stichting, mag er een declaratie
worden ingediend. De tijden en kosten die gedeclareerd worden moeten ten alle tijden eerst door het
merendeel van het bestuur goed gekeurd worden, alvorens deze wordt toegekend. Het uurtarief wat in
rekening mag worden gebracht bedraagt: € 35,00.
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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4.

Jaarrekening

Onderstaand de jaarrekening over 2017, waarin er feitelijk geen activiteiten zijn geweest.

2017
Inkomsten
Inkomsten uit eigen fondsenwerving

€

0,00

Inkomsten gezamenlijke acties

€

0,00

Inkomsten acties van derden

€

0,00

Inkomsten uit subsidies

€

0,00

Inkomsten uit beleggingen

€

0,00

Overige inkomsten

€

0,00

Totale inkomsten

€

0,00

Kosten werving baten

€

0,00

Kosten beheer en administratie

€

0,00

Besteed aan doelstelling

€

0,00

Toevoeging aan reserves

€

0,00

Onttrekking aan reserves

€

0,00

Totale kosten/bestedingen

€

0,00

Immateriële vaste activa

€

0,00

Materiele vaste activa

€

0,00

Vorderingen en overlopende activa

€

0,00

Liquide middelen

€

0,00

Totale activa

€

0,00

Reserves en fondsen

€

0,00

Langlopende schulden

€

0,00

Kortlopende schulden

€

0,00

Totale passiva

€

0,00

Bestedingen

Activa

Passiva
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5.

Begroting

Om te beginnen is het noodzakelijk om de algemene en organisatorische kosten te inventariseren.
Vaste lasten bedragen:
€ 180,- per maand exclusief declaraties
Post
Postbus
Webhosting
Telefonie
Bankkosten

Uitgave
45,10,120,4,30

Periode
Per maand
Per maand
Per maand
Per maand
Totaal p/jr

Onkosten p/jrr
540
120
1440
51,60
2151,60

Een eerste streven is het verkrijgen van een tweedehands vervoersmiddel, om dieren mee te
vervoeren, uitgerust met vangmiddelen en eerste hulp en veiligheidsbenodigdheden. Deze beoogde
uitgave is begroot op € 8000,- tot € 10.000,-.
Naast de beoogde investeringen om de dieren beter en vlotter behulpzaam te kunnen zijn, is het
wenselijk om een gezonde liquiditeit te genereren. Dit om in te kunnen springen op meldingen van
dierenleed en te kunnen voorzien in mobiliteit van vrijwilligers, opvang en medicatie van dieren, etc.
Een constante beschikbaarheid van € 500,- per maand is een realistisch streven voor het komende
jaar.
Alle donateurs zijn vrij in het bepalen van de hoogte van hun donatie. Een gemiddelde van € 7,50 per
donatie is hierin realistisch. Met een 90 donaties per maand, van gemiddeld € 7,50, zouden de vaste
lasten gedekt zijn als ook prioriteit vragende meldingen.
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