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1. Introductie Stray Animal Foundation Platform 
 

Stray Animal Foundation Platform (Stray-AFP) is de belangenvereniging voor zwerfdieren wereldwijd. Door een  
onafhankelijk platform  te vormen met organisaties en stichtingen die actief zijn voor en met zwerfdieren hebben 
wij meer body, invloed en macht. Speerpunten van onze organisatie zijn verbinding, educatie en informatie, het 
uitvoeren van neutralisatieprojecten (sterilisatie en castratie) en het gezamenlijk in actie komen voor het 
zwerfdier.  

 
Het concept van het platform is: 

• Informatie verzamelen en deze delen met de aangesloten partijen. Daarnaast hebben wij een netwerk van 
vrijwilligers en professionals die ingezet kunnen worden bij sterilisatieprojecten of andersoortige zwerfdieren 
gerelateerde activiteiten; 
• Door gebruik te maken van onze database en ons netwerk wordt het makkelijker om projecten te starten. 
Samenwerking vergroot de resultaten; 
• De focus van Stray AFP ligt bij educatie en castratie projecten volgens Collect, neuter, vaccinate en return. 
• Wij stimuleren samenwerking tussen landen. Een van onze doelstellingen is het verbinden van landen en 
continenten; 
• Stray Animal Foundation Platform helpt door stichtingen in contact te brengen met andere stichtingen en met 
grote internationale dierenwelzijnsorganisaties. Wij doen fondsenwerving voor onderwijsprojecten en 
sterilisatieprojecten. Daarnaast hebben wij de hulp nodig van stichtingen en vrijwilligers om samen grotere 
projecten mee op te zetten met meer impact en internationale naamsbekendheid. 
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2. Doelstelling Stray-AFP 

 
2.1 Missie 

Wereldwijd zorgen landen en mensen op een respectvolle manier  voor hun zwerfdieren. (Countries and people 
around the world take respectful care of their stray animals). 
  
Wij verminderen het zwerfdierenleed in binnen- en buitenland, door: 

• het stimuleren van de samenwerking tussen organisaties die zich bezig houden met zwerfdieren (het effect van 
het totaal is groter dan de optelsom van de individuele organisaties), 
• het bieden van praktische hulp aan alle deelnemende organisaties door het geven van informatie, uitwisselen 
van kennis, kunde, materialen en financiële middelen 
• bekendheid te geven aan wat we doen door lokale en landelijke acties, 
• het bundelen van onze krachten, zodat we als koepelorganisatie meer voor elkaar krijgen dan de individuele 
organisaties. 
 
2.2 Doelstelling 

Het doel van Stray Animal Foundation Platform is faciliteiten aan organisaties en stichtingen beschikbaar stellen, 
het uitwisselen en delen van informatie, verbinden, netwerken en samenwerken, om met elkaar het 
gemeenschappelijke doel te bereiken: het verlichten van het lot van zwerfdieren en een bijdrage leveren aan de 
oplossingen voor het zwerfdierprobleem. We respecteren ieders intentie, doel en persoonlijke missie maar 
hebben zelf wel een voorkeur voor het oplossen van het zwerfdieren probleem in de landen zelf  
 
2.3 Financiële doelstelling 

Door de gezamenlijke verbinding te maken tussen alle belangeloze organisaties willen we meer synergie 
bereiken bij sponsors en donateurs en transparantie bieden. Immers door gezamenlijke inkoop en aanvraag van 
steun en sponsoring bij derden (subsidieverstrekkers, diervoederbedrijven, dierenartsen) kunnen we de financiële 
steun en steun in natura koppelen en verdelen onder alle belanghebbenden.  
 
2.4 Geen winstoogmerk 
Stray-AFP is een stichting zonder winstoogmerk en alle financiële middelen komen dan ook geheel ten goede 

aan de zwerfdieren en projecten ten behoeve van zwerfdieren.  
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3. Werkzaamheden van Stray-AFP 

 
De missie van Stray-AFP is het verminderen van het zwerfdierenleed wereldwijd. Om dit te bereiken hanteren wij 
verschillende strategieën  
 
3.1 Strategieën 

 Het onder de aandacht brengen van het zwerfdierenprobleem 

 Educatie van overheden, burgers,  

 Educatie van zwerfdieren stichtingen en organisaties 

 Uitoefenen van politieke invloed 

 Vergroten van ons netwerk 

 TNR campagnes en het ondersteunen van TNR campagnes 

 Onderzoek 
 
3.2 (Deel)onderwerpen 

 Illegale hondenhandel en broodfok 

 Zwerfkatten in Nederland 

 Buitenlandse zwerfhonden 

 Wereld Zwerfdierendag 
 
3.3 Aangesloten stichtingen 

Momenteel zijn er 152 stichtingen uit verschillende landen aangesloten bij Stray-AFP 
Een overzicht van de  aangesloten stichtingen is te vinden via:  

http://www.stray-afp.org/nl/aangeslotenstichtingen/ 

 

3.4 Projecten 
 

Stray-AFP is betrokken bij of initiator van de volgende projecten: 
 
no Naam project omschrijving Betrokkenen extern tijdspad 

1 Zwerfkatten onderzoek 
Nederland 

Onderzoek naar de stand van zaken t.a.v. 
Nederlandse Zwerfkatten 

UvW, Wetenschapswinkel, 
begeleidingscommissie 

2014 

2 Telling buitenlandse 
honden 

Telling aantal geëmigreerde buitenlandse honden 
+ herkomst 

Aangesloten stichtingen jaarlijks 

3 Project zwerfkatten 
Nederland 

Humaan en integraal populatiemanagement 
project Nederlandse zwerfkatten 

Betrokken organisaties uit 
no.1, (lokale) overheden, 
Dierenbescherming 

2015/2016 

4 Zwerfdieren Symposia Symposium over de zwerfdierenproblematiek met 
als doel het verstrekken van informatie over de 
zwerfdierenproblematiek en het breder onder de 
aandacht brengen van dit onderwerp 

Aangesloten stichtingen, 
zwerfdierenorganisaties 

jaarlijks 

5 Zwerfdieren festival Festival georganiseerd ter ere van Wereld 
Zwerfdierendag met als doel om de 
zwerfdierenproblematiek breder onder de 
aandacht te brengen 

Stichting Dierenlot, 
Erkemeder Hondenstrand, 
Aangesloten stichtingen 

jaarlijks 

6 TNR projecten Het organiseren, coördineren van TNR projecten 
in binnen- en buitenland 

Betrokken organisaties, 
overheden. 

periodiek 

7 Educatie projecten Het ontwikkelen van 
educatiemateriaal/educatiecampagnes met als 
doel een mentaliteitsverandering ten opzichte van 
zwerfdieren 

 periodiek 

8 Nederland zegt NEEN 
tegen broodfok 

Campagne tegen broodfok en illegale 
hondenhandel 

Overheid, België zegt 
NEEN tegen broodfok, 
andere antibroodfok 
organisaties 

continue 

9 AMCF (Animal Medical Care Foundation) faciliteert de 
TNR projecten van Stray-AFP met materiaal en 
medicamenten 

 continue 

10 World Stray Animals 
Day 

4 april Wereld Zwerfdierendag. Feestdag om 
meer aandacht te vragen voor zwerfdieren en 
hun problematiek 

4/4 World Stray Animals 
Day 

jaarlijks 

11 Yes we can Organisatie die aandacht vraagt voor de situatie 
van de Roemeense zwerfhonden die massaal 
afgemaakt worden 

Yes we can periodiek 

12 Congres 
Neutralisatietechnieken 

Organiseren van een congres waarin nader in 
wordt gegaan op nieuwe castratie methodieken 

KNVM, dierenartsen 2015 

http://www.stray-afp.org/nl/aangeslotenstichtingen/
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3.5 Driejaren planning 
 

jaar project 

2014  Onderzoek zwerfkatten in Nerderland 

 Presentatie resultaten zwerfkatten onderzoek  

 Telling buitenlandse honden 

 Zwerfdieren Festival 

 Zwerfdieren Symposium (onderwerp Europa) 

 Uitreiking Stray AFP Award 

 Oprichting Nederland zegt NEEN tegen 
broodfok 

 Deelname Yes we Can 

 Ontwikkeling educatieboekje zwerfhonden in 
verschillende talen  

2015  Uitvoering TNR-project Nederlandse 
zwerfkatten 

 Telling buitenlandse honden 

 Zwerfdieren Festival 

 Zwerfdieren Symposium België 

 Uitreiking Stray AFP Award 

 Anti broodfok Symposium 

 TNR congres 

 Vertaling educatieboekje zwerfhonden in 
meer talen 

2016  Telling buitenlandse honden 

 Zwerfdieren Festival 

 Zwerfdieren Symposium  

 Uitreiking Stray AFP Award 

 Vertaling educatieboekje zwerfhonden in 
meer talen 
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4. Organisatiestructuur  
 
4.1 Organogram 

 
 

 
 
Stray-AFP heeft een horizontale organisatiestructuur. 
 
Huidige verdeling: 
 
Voorzitter – Isabelle Sternheim 
Secretaris – Carien Radstake 
Penningmeester – Carien Radstake 
Algemeen Bestuurslid – Debora Blok 
Algemeen Bestuurslid – Cynthia Mans 
 
4.2 Taken en verantwoordelijkheden 

 
Stray-AFP heeft een actief meewerkend bestuur. Het is dus geen bestuur op afstand.  
 
Taken per functie 

Voorzitter – Beleidsplan, contactpersoon, voorzitter vergadering,  
Secretaris – Verslaglegging vergaderingen, administratieve taken, contacten met de stichtingen 
Penningmeester – Jaarrekening, begroting, financiële administratie. 
Algemeen Bestuurslid – Meewerken aan evenementen, PR activiteiten, Fondsenwerving, onderhouden contacten 
 

Voor een overzicht van de taken per bestuurslid zie bijlage 1 
 
4.3 Vrijwilligers 

Stray-Afp heeft ook een aantal vrijwilligers. De volgende vrijwilligers zijn actief voor Stray-AFP: 

 Len Stange 

 Rob Spruyt 

 Gitta Zwijnenburg 

 Marisa van Naarden 

 Marlijn de Jager  

 Mieke Gusinu 

 Joyce Broekman 

 Lilla Galfi 

 Luis de Freitas 

 Elzo Bijl 

 Mirjam de Roode 

 Bert van Straten 

 Joselyn Quintero 

 Marianne Mittenburg 

 Henk Duim 

 Estefania Pampin van Zuidmeer 

 Rachelle van Loon  

Bestuur  Stray-AFP 

vrijwilligers aangesloten stichtingen 

Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

alg.bestuuslid 
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5. Financiering en schenkingsbudget 

 
 
5.1 Verkrijging en beheer van middelen  

- Bij het beheer en de besteding van de verkregen middelen wordt een strikt onderscheid worden gemaakt tussen 
gelden die zijn verkregen voor een specifieke bestemming en gelden die zijn verkregen voor overige doeleinden. 
- Bij het beheer van de middelen wordt zuinigheid en voorzichtigheid betracht. Zuinig beheer houdt in dat de 
kosten van beheer worden beperkt tot noodzakelijke uitgaven. Voorzichtig beheer houdt in dat de middelen die 
niet direct worden uitgegeven voor de doeleinden waarvoor zij zijn bestemd op risicomijdende wijze worden 
belegd. 
- Bij het beheer van de middelen wordt er voorts naar gestreefd om – indien mogelijk – reserves te vormen of aan 
te vullen teneinde middelen ter beschikking te hebben voor verwachte en/of onverwachte toekomstige uitgaven.  
 
Stray Afp heeft momenteel inkomsten uit de verkoop van spullen, uit schenkingen, lot verkoop en evenementen 
bijdragen. 
 
Daarnaast wordt Stray-AFP gesponsord door Stichting Dierenlot en het Erkemederstrand. De eerste levert 
financiële bijdragen en de tweede sponsort door de locatie van het Zwerfdieren Festival tegen reductie te leveren 
 
In de komende periode zal er actief gezocht worden naar meer sponsoren en andere fondsen. 
 
5.2 Bestedingsbeleid van middelen ten behoeve van de zwerfdieren 

De belangrijkste uitgaven zullen in het algemeen betreffen: 
- Financiering TNR projecten 
- Stray AFP Award 
- Benodigdheden voor evenementen 
- Educatiemateriaal 
 
 
5.3 Verwacht jaarlijks budget voor uitgaven 
 
Inkomsten 

In 2013 is er qua inkomsten een bedrag van ca. € 12.000 binnen gekomen. In 2012 was dit  een bedrag van € 
18.500. Er is een terugloop te zien die te wijten is aan de terugloop in donaties en het wegvallen van de 
inkomsten van de voedseltransporten. Ook is de terugloop te wijten aan de bestuurswissel en de daarmee 
samenhangende reorganisatie van Stray-AFP. Hierdoor heeft de prioriteit tijdelijk niet gelegen bij het werven van 
inkomsten. Naast de financiële geldstromen heeft Stray-AFP de nodige donaties in Natura ontvangen. (zoals 
terrein voor zwerfdieren festival, terreininrichting (tenten etc), zalen voor symposia, drukkosten).  
 
In 2014 is de organisatie weer ten volle gestart met het zoeken van fondsen om TNR campagnes te kunnen 
bekostigen. Hiervoor is de webwinkel opnieuw ingericht en is contact gezocht met tal van bedrijven en 
instellingen.  Verwacht wordt dat in 2014 het inkomsten niveau zal uitkomen op een bedrag tussen de € 20.000 
en € 25.000 
 
In 2015 wil Stray-AFP het landelijk project Humaan en integraal populatiemanagement Nederlandse 
zwerfkatten gaan opzetten en coördineren. Dit wordt een grootschalig TNR- en educatieproject. Om te kunnen 

starten met dit project is een beginbedrag nodig van € 50.000. Dit bedrag zal geworven moeten worden bovenop 
het benodigde jaarbudget. 
 
In 2016 is het streven om een aantal TNR projecten in Europa te gaan opzetten. De verwachting is dat hiervoor 
een budget van rond de € 60.000 nodig is. 
  



 

9 
5 jaren planning Stray-AFP  2014-2019 

 
 
6. Code van goed bestuur 
 

Stray-AFP hanteert de Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen opgesteld in 2005 door de commissie 
Wijffels. De volgende gebieden worden hierin onderscheiden: 
 

1. Doelstelling - De activiteiten van de instelling moeten zijn gericht op realisering van haar doelstelling. 
2. Besteding van middelen - De beschikbare middelen moeten efficiënt en effectief worden besteed. 
3. Fondsenwerving - De methoden ter verkrijging van middelen voor de doelstelling moeten efficiënt, 

effectief en behoorlijk zijn. 
4. Omgaan met vrijwilligers - Er moet zorgvuldig worden omgegaan met vrijwilligers die hun diensten 

aanbieden.  
5. Functioneren van de organisatie - De organisatie moet professioneel functioneren en adequaat worden 

beheerst. 
 
 
Toezicht op de doelstelling van de stichting 

Het bestuur evalueert jaarlijks of de voorgenomen activiteiten in overeenstemming zijn met de missie en de 
doelstellingen.  
 
Toezicht op verkrijging, beheer en besteding van middelen  

Om te bevorderen dat de stichting haar taak overeenkomstig de hiervoor omschreven grondslag uitoefenen en 
dat al hetgeen dat in verband daarmee wordt verricht eerlijk en met orde geschiedt, wordt er toezicht uitgeoefend 
op de verkrijging, het beheer en de besteding van de middelen die zijn verkregen voor de zorgdoeleinden. Dit 
gebeurt jaarlijks door een accountant 
 
Toezicht op de fondsenwerving 

De fondsen werving gebeurt transparant en alle activiteiten worden vastgelegd in de jaaroverzichten. Het bestuur 
ziet er op toe dat de fondsenwerving op een correcte manier wordt uitgevoerd en geregistreerd.  
 
Toezicht op de omgang met de vrijwilligers 

Omgang met de vrijwilligers gebeurt volgens het Respect 4 life principe. Het bestuur is ervan doordrongen dat zij 
zonder vrijwilligers geen bestaansrecht heeft. Door de samenwerking periodiek te evalueren samen met de 
vrijwilligers komen eventuele verbeterpunten naar boven. 
 
Toezicht op het functioneren van de organisatie 

Stray-AFP is een netwerkorganisatie met tal van aangesloten partijen. Als organisatie staat zij constant open voor 
feedback van de samenwerkende partners. Elke drie jaar worden de organisatie en de bestuursleden 
geëvalueerd op hun functioneren. 
 
Bovenstaande gebieden worden gecontroleerd door het bestuur zelf en door de Raad van Bestuur. De Raad van 
Bestuur controleert  jaarlijks of de (voorgenomen) activiteiten in overeenstemming zijn met de missie en de 
doelstellingen en of er correct gehandeld is. 
 
De raad van bestuur bestaat uit: 

 Luis de Freitas 

 Elzo Bijl 
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7.Bijlagen 

 
7.1 Taakverdeling bestuur 
7.2 Statuten 
7.3 Jaarrekening 
7.5  Uittreksel Kamer van Koophandel 
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Bijlage 7.1 Taakverdeling  

 

  beleid organisatie ondersteuning uitvoering 

Symposium IS CR IS CR Cm  DB IS CR Cm DB IS CR 

4/4 IS IS Cm  DB IS Cm IS 

Zwerfdieren festival IS CR IS CR Cm  DB IS CR  Cm DB IS CR 

TNR projecten CR CR  CR DB IS CR 

Zwerfkatten 
Nederland 

IS IS DB CR IS 

Educatie materiaal CR DB IS CR IS DB IS CR IS CR 

Tellingen  CR CR DB IS CR CR 

Nee tegen broodfok IS IS DB IS CR IS 

Social media DB IS IS DB IS IS 

Fondsenwerving IS IS CM DB IS CR CM IS 

Nieuwsbrief IS IS DB IS CR IS 

Evenementen  IS CR IS CR CM DB CR CM 

demonstraties IS IS DB CR   

Contact externen CR IS IS CR Cm DB CM 

Contact stichtingen CR CR CM DB IS CR CM CR 

Contact vrijwilligers DB IS CR DB DB IS DB 

onderzoek IS CR IS DB IS CR   

artikelen CR IS  CR IS  DB IS CR CR IS 

administratie CR DB CR DB DB IS CR DE 

financiën CR CR CR DB IS CR 

AMCF CR IS DB CR  IS DB IS DB CR 

 
IS Isabelle Sternheim 
CR Carien Radstake 
DB Debora Blok 
CM Cynthia Mans 


