JAARVERSLAG 2020
30 juni 2021

1

Inhoud
Inleiding..............................................................................................................................................3
Organisatie .........................................................................................................................................3
Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm ............................................................................3
Omschrijving van de doelstelling .....................................................................................................3
Juridische structuur.........................................................................................................................3
Samenstelling directie en bestuur ...................................................................................................3
Taak en werkwijze van directie, bestuur ..........................................................................................4
Bezoldigings- en vergoedingsbeleid.................................................................................................4
Wijze benoemen en zittingsduur bestuur ........................................................................................4
Relevante nevenfuncties directie, bestuursleden ............................................................................4
Erkenning als ANBI ..........................................................................................................................4
Personeel ........................................................................................................................................4
RashondenWijzer in 2019 ...................................................................................................................5
Voorlichting via social media ..........................................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Conclusie .......................................................................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Jaarrekening .......................................................................................................................................6

2

Inleiding
De RashondenWijzer is een initiatief van Stichting Dier&Recht. Dier&Recht is werkzaam in een niche:
de juridische kant van dierenwelzijn, met de nadruk op erfelijke aandoeningen bij rashonden en
raskatten. Vandaar de RashondenWijzer.
Sinds 2010 en vooral sinds 2011 is Dier&Recht ook één van de experts op het gebied van rashonden
en vooral van de problematiek van erfelijke aandoeningen bij rashonden. Zonder overdrijven mag
gesteld worden dat Dier&Recht, ondanks haar geringe financiële middelen, een al decennialang
vastzittende kwestie, namelijk inteelt en fokken op uiterlijk bij rashonden, op de publieke agenda
heeft weten te krijgen, onder andere met de website RashondenWijzer.nl.
In 2011 werd deze website gelanceerd. Op dat moment wist het publiek nog vrijwel niets van alle
erfelijke ziektes en afwijkingen bij rashonden; fokkers ontkenden de problemen en de politiek keek
weg. In de jaren die volgden, won de RashondenWijzer aan populariteit vanwege de heldere
voorlichting en kwamen we regelmatig op tv met misstanden. In 2017 is RashondenWijzer een
zelfstandig opererende stichting geworden.

Organisatie
Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
RashondenWijzer is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder
nummer 68495560. De statutaire naam van de stichting luidt: Stichting Rashondenwijzer en is
statutair gevestigd in Amsterdam. De rechtsvorm is de vorm van een stichting.

Omschrijving van de doelstelling
De stichting heeft ten doel dieren, zowel individueel als gezamenlijk, te beschermen in de ruimste zin
van het woord en hun belangen in onze maatschappij (via het recht) te behartigen, rekening
houdend met de eigen waarde van het dier en met het welzijn zoals dat door het dier ervaren wordt.
De stichting beoogd verder:
-

het verbeteren van de rechtspositie van het dier;
rechtsontwikkeling en het verbeteren van wetgeving ten gunste van het dier;
de bestaande rechtsmiddelen ter bescherming van het dier toe te (laten) passen;
de samenleving bewust te maken van het (ontbreken van) welzijn van dieren.

Juridische structuur
RashondenWijzer is een zelfstandig opererende stichting met één vestiging in Amsterdam. Het
kantoor wordt gedeeld met Varkens in Nood, Dier&Recht en RaskattenWijzer. Het kantoor was in
2018 gevestigd aan de Tilanusstraat 8b, 1091 BH te Amsterdam.

Samenstelling directie en bestuur
Voorzitter: F. Schouten
Secretaris: E. Klinkenberg
Penningmeester: M. Bezemer
De stichting heeft geen directieleden.
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Taak en werkwijze van directie, bestuur
Het bestuur komt minimaal eenmaal per jaar samen voor de bestuursvergadering. Hierin worden de
resultaten van het aflopende jaar besproken en geëvalueerd, de campagneplannen voor het nieuwe
jaar vastgesteld en de begroting voor het nieuwe jaar opgesteld.

Bezoldigings- en vergoedingsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden als bestuursleden geen bezoldiging of
vergoeding.

Wijze benoemen en zittingsduur bestuur
Sinds 2015 is de zittingsduur van een bestuurslid beperkt tot maximaal vijf jaar. Conform de
reglementen van het CBF is er een einddatum bepaald voor de leden van het zittende bestuur,
waarna de voormalige leden of nieuwe kandidaten aangesteld kunnen worden voor een maximale
duur van vijf jaar.

Relevante nevenfuncties directie, bestuursleden
De bestuursleden hebben ook zitting in het bestuur van Varkens in Nood, Dier&Recht en
RaskattenWijzer. Varkens in Nood en Dier&Recht zetten zich in voor dieren in de vee-industrie.
RaskattenWijzer richt zich op het welzijn van raskatten, en is vergelijkbaar met RashondenWijzer.

Erkenning als ANBI
De stichting is in het bezit van een erkenning van de landelijke Belastingdienst, ANBI geheten
(Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor giften, schenkingen en nalatenschappen onder een
gunstig fiscaal regime (meestal een vrijstelling) vallen.

Personeel
RashondenWijzer heeft geen personeel in loondienst, maar werkt met vrijwilligers en freelancers.
Verder verrichten medewerkers van Dier&Recht allerhande onbetaalde werkzaamheden voor
RashondenWijzer.
Daarnaast werd RashondenWijzer het afgelopen ondersteund door de medewerkers van Varkens in
Nood en Dier&Recht die juridische, automatiserings-, organisatie- en
fondsenwervingswerkzaamheden verrichten.
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RashondenWijzer in 2020
In 2011 heeft Dier&Recht de RashondenWijzer ontwikkeld vanuit een oprechte bezorgdheid over de
gezondheid van rashonden: maar liefst 40 procent van de rashonden lijdt al op jonge leeftijd aan
erfelijke aandoeningen. De RashondenWijzer heeft als doel kopers en bezitters van (ras)honden te
informeren over de ernst, behandelbaarheid en prevalentie van de erfelijke aandoeningen bij
hondenrassen.
Begin 2017 werd de vernieuwde RashondenWijzer gelanceerd. De nieuwe RashondenWijzer geeft
een uniek overzicht van circa 250 erfelijke aandoeningen bij 109 hondenrassen, bundelt de
informatie van meer dan 200 wetenschappelijke en diergeneeskundige rapporten en is het werk van
een team dierenartsen. In 2018 werd door stagiaires van diverse opleidingen (diergeneeskunde, HAS,
Van Hall) o.l.v. een dierenarts van Dier&Recht gewerkt aan een verdere uitbreiding. De nadruk lag op
kortsnuiten en op epilepsie als gevolg van inteelt.
Dier&Recht heeft voor 109 hondenrassen de (meest) voorkomende erfelijke aandoeningen
geïnventariseerd. Deze aandoeningen zijn door de Faculteit Diergeneeskunde van Universiteit
Utrecht beoordeeld op ernst en behandelbaarheid. Met behulp van dierenartsen zijn de
aandoeningen en symptomen omschreven. Op basis van de ernst, behandelbaarheid en prevalentie
van de erfelijke aandoeningen geeft de RashondenWijzer per hondenras een koopadvies.
In samenwerking met Stichting Dier&Recht werden in 2020 diverse campagnes gevoerd. Een
uitgebreide beschrijving van de resultaten hiervan is te vinden in het jaarverslag van Dier&Recht:
https://www.dierenrecht.nl/anbi-en-jaarverslagen

Namens het bestuur van de Stichting RashondenWijzer
Frederieke Schouten
Amsterdam, 30 juni 2021
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Jaarrekening
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