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1 Inleiding 

 

In Nederland lijkt er een stijgende lijn te zijn in het aantal bijtincidenten, zowel tussen hond-hond als hond-dier 

en zelfs hond-mens komt steeds vaker voor. Stichting Alert Hondenopvang en Herplaatsing (hierna Stichting 

Alert) ziet deze stijgende lijn dagelijks in haar werk door de vele aanmeldingen. Deze stijgende lijn is echter 

moeilijk in harde cijfers uit te drukken omdat te maken onder andere een database waar de cijfers in worden 

bijgehouden nog altijd ontbreekt. Stichting Alert wil het probleem bij de kern aanpakken. Om dit te kunnen doen 

is een nieuwe vorm van opvang- en trainingscentra noodzakelijk. Stichting Alert kan dit bereiken door haar unieke 

manier van opvang in een huiselijke sfeer waardoor gerichte training van de honden en hun diverse problemen 

mogelijk is. 

Stichting Alert is ontstaan uit Hondentrainingsschool Alert. Deze onderneming werd gerund door Yvette van 

Veldhuijsen. Yvette traint allerlei soorten dieren waarvan in het speciaal honden. Daarbij heeft zij zich 

gespecialiseerd in het trainen van honden met moeilijk gedrag. Vanuit haar specialisatie als 

hondengedragdeskundige is ook de vraag ontstaan van cliënten om een hond op te vangen en/of te herplaatsen. 

Dit heeft zij dan ook geruime tijd op persoonlijke titel gedaan.  Intussen bestaat Stichting Alert al ruim 9 jaar. De 

wens van Yvette is om Stichting Alert te professionaliseren zodat meer honden en zo ook hun eigenaren geholpen 

kunnen worden. Yvette beschikt over een grote kennissenkring waarvan zich een groot deel met veel 

enthousiasme, op vrijwillige basis, inzet voor Stichting Alert. Deze groep vrijwilligers werkt zo samen met 

Stichting Alert aan het welzijn en verrijking voor honden en heeft als doet een nieuwe standaard voor een 

hondenopvang van de toekomst neer te zetten.  

De passie van Yvette is het fundament van de stichting. Yvette haar jarenlange ervaring die zij heeft opgedaan 

met Hondenschool Alert is van grote waarde voor de stichting. Met Yvette haar brede expertise in onder andere 

het trainen van herplaatshonden, een brede expertise op het gebied van honden en hun gedrag.  
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2 Bedrijfsstructuur 
 

2.1 Oprichtster 
Yvette van Veldhuijsen is de oprichtster en het gezicht van Stichting Alert en tevens algemeen 
bestuurslid. Zij houdt zich met name bezig met de algemene ontwikkelingen en dagelijkse 
werkzaamheden van de stichting. Tevens is zij dierengedragstherapeut en –trainer. 
 

2.1.1 Persoonsgegevens Yvette van Veldhuijsen 

Functie:  algemeen bestuurslid/oprichtster 
 

 

2.1.2 Persoonlijke motivatie van Yvette 
Ik wil mensen en dieren graag helpen hun welzijn te verbeteren.  Toen ik mijn eerste eigen hond van 
het asiel kocht op mijn twintigste. Wist ik nog onvoldoende waar ik aan begon. Deze asielhond bleek 
forse, niet vertelde, gedragsproblemen te hebben. 
Ik ging naar de eerste de beste hondenschool omdat ik dacht dat alle hondenscholen het zelfde waren. 
Daar werd het welzijn van mens en hond op grove wijze geschonden. Zo stond er een grote houten 
honden beeld dat ging zoemen als je een ruk aan de slipketting om het beeld gaf. Althans als je hard 
genoeg rukte.  Zo moest het.  Het maakte niet uit of de hond in kwestie een Chihuahua of Sint Bernard 
was.  Menig klein hondje vloog door de lucht en werd met flessen grind geslagen. Elke les werden 
eigenaren verbaal mishandeld waardoor er diverse mensen huilend naar huis gingen.  Ik kwam van de 
paarden train wereld en dacht: Dit kan anders en moet anders.   
De uitgebreide verse van mijn persoonlijke motivatie is te lezen in bijlage I. 
 

2.2 Het bestuur 
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningsmeester en twee algemene leden. Ieder bestuurslid 
heeft een actieve rol in de bedrijfsvoering van de stichting. Er is op dit moment een vacature voor een 
algemeen bestuurslid. 
 

2.2.1 Persoonsgegevens Danny Holterman 
Functie:  Voorzitter/hondentrainer 
 

2.2.2 Persoonsgegevens Cindy Hendriks 
Functie:  Penningsmeester 
 

2.2.3  Persoonsgegevens Joyce 

Functie:   Algemeen bestuurslid 

 

2.3 Het team en de aangesloten expertises 
Naast de actieve bestuursleden heeft Stichting Alert een enthousiast team aan vaste betrokkenen en 
vrijwilligers.  
 

2.2.3 Dierenarts 
Stichting Alert werk nauw samen met de Dierenartspraktijk Epe-centrum. Iedere hond die wordt 
opgevangen door de stichting krijgt een uitgebreide medische controle bij de aangesloten dierenarts.  
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2.2.4 Adviesraad 
Danielle als gedragsdeskundige, gedragsbeoordelaar 
Linda Voorhorst als dierenarts 
 

2.2.5 Vrijwilligers 
Stichting Alert heeft een grote groep vrijwilligers met uiteenlopende expertises. 
Dierendeskundigen/therapeuten, grafisch vormgever, beleidsadviseurs, producer, sph-er en nog vele 
inzetbare vrijwilligers voor de hand-en-span-klussen. Daarnaast zijn er vrijwilligers met een afstand tot 
de arbeidsmarkt en voortijdig schoolverlaters om uiteenlopende redenen actief in het verzorgen van 
de dieren die Stichting Alert onder haar hoede heeft. Op deze manier draagt de stichting haar steentje 
bij aan het verkleinen van de achterstand tot de maatschappij en het verkleinen van de afstand tot de 
arbeidsmarkt voor deze personen. 
 
 
 

3 De stichting 
 

3.1 Stichting Alert hondenopvang 
 

3.1.1 Bedrijfsgegevens 
Handelsnaam:   Stichting Alert hondenopvang 
KvK-nummer:   54715172 
Rechtsvorm:   Stichting 
Administratie:   Stichting Alert heeft een boekhouder en een penningsmeester 
Tarief omzetbelasting:  Heden 0% - wordt een BTW Stichting bij omzetting 
AMBI (RSIN) nummer:  851413481  
BTW nummer:   851413481B01 
Verzekeringen:   Autoverzekering WA casco 
    Vrijwilligersverzekering (via Gemeente) 
    Bedrijfsaansprakelijkheid verzekering 
 

3.1.2 Missie en visie 

3.1.2.1 Missie 

Stichting Alert Hondenopvang en Herplaatsing wil het samenleven van mens en hond zo prettig 

mogelijk maken. Het welzijn van mens en hond staat daarbij bovenaan. 

Stichting Alert ontwikkelt verschillende activiteiten en voorlichting om het hondenleven te verrijken en 

zo te werken aan het welzijn van zowel mens als hond. Ook oefent de stichting met haar expertise invloed 

uit op lokale en nationale wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn. Het kan echter zijn dat 

deze algemene preventieve maatregelen geen directe invloed hebben op het leven van een individuele 

hond. Als het dan toch “mis” gaat vangt de Stichting honden op die extra of speciale aandacht nodig 

hebben en die niet eenvoudig in een regulier asiel terecht kunnen en herplaatst deze honden wanneer in 

deze behoefte aan extra of speciale aandacht voldoende is voorzien. Deze opvang vindt plaats volgens 

de eisen die wij stellen aan de opvang van de toekomst (transparantie, opvang in roedel en huiselijke 

omgeving en intensieve begeleiding). De stichting richt zich bij al haar activiteiten op een bijzondere 

doelgroep van zowel honden als mensen. 
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3.1.2.3 Visie 
De stichting gelooft in een samenleving tussen honden en mensen waar bijzondere aandacht is voor kwetsbare 

groepen. De stichting streeft ernaar om een meer plek te realiseren waar zowel honden als mensen een steuntje 

in de rug krijgen en zich welkom en veilig voelen. Voor zowel honden als mensen geldt dat een eigen plaats in de 

samenleving, meer omvat dan de primaire levensbehoeften. Een doel of toekomstperspectief en fysieke en 

mentale uitdaging zijn naar onze mening essentieel om als individuen zelfstandig samen te leven zonder 

onnodige incidenten. Hierbij gaat de stichting in eerste instantie uit van positieve bekrachtiging, maar verliest 

daarbij niet de realiteit uit het oog dat in sommige gevallen een negatieve prikkel de enige manier is om 

bepaald gedrag binnen een redelijke termijn te veranderen. 

Voor honden geldt dit heel direct. Een hond die voldoende uitgedaagd wordt, de juiste hoeveelheid prikkels 

krijgt en goed opgevoed wordt is een sociale hond waarbij de kans op agressie en bijtincidenten geringer is. Er is 

in Nederland een grote groep kwetsbare honden bij wie aan deze levensbehoeften niet voldoende voldaan 

wordt. Uiteindelijk wacht deze honden vaak onherroepelijk een voortijdig einde in de vorm van euthanasie 

omdat er niet meer met deze honden samengeleefd kan worden vanwege zogenaamd onaangepast of agressief 

gedrag. Wij geloven er in dat dit voorkomen kan worden en dat dit in een zo’n vroeg mogelijk stadium dient te 

gebeuren door honden en (aspirant) eigenaren te begeleiden. 

3.1.2.4 Marketingpropositie/Unique Selling Point 

Betrokkenheid bij mens én dier is wat Stichting Alert uniek maakt. Daarnaast Stichting Alert  zeer 
zorgvuldig met plaatsen van opvangdieren, de veiligheid van de maatschappij is daarbij het 
uitgangspunt. 
 
Met name de unieke huiskamersetting van de opvang draagt bij aan de mogelijkheid om het gedrag 
van  de opvanghonden te testen en ervaren  in real-life situaties waardoor de opvanghonden van 
Stichting Alert veilig terug geplaats kunnen worden in de maatschappij. De risico’s worden op die 
manier geminimaliseerd. Deze setting zorgt dat  het welzijn van de opvangdieren geoptimaliseerd is. 
Ook is de samenstelling van het team met deskundigen, op de gebieden van gedragstherapie, 
medische zorg, testen en training uniek.  
De open houding naar iedere potentiële nieuwe klant is het visitekaartje van de stichting. Stichting 
Alert helpt ook in de meest moeilijke situaties en reageert acuut wanneer kinderen in de situatie 
gevaar lopen. 
 
De stichting heeft oog voor schurende hondenzaken zoals er niet op uit kunnen met een risicovolle 
hond uit angst voor vervelende en met regelmaat gevaarlijke situaties.  
 

3.1.2.5 Doelstellingen 

 Om aan de groeiende vraag voor opvangplaatsen en aanbod van diensten te kunnen voldoen 
beschikt Stichting Alert eind 2022 over een nieuwe locatie dat voldoende groeimogelijkheden 
biedt voor de toekomstplannen van de stichting. 

 Om Stichting Alert minder afhankelijk te maken van de oprichtster is Januari 2023  het bestuur 
van de stichting uitgebreid met een tweede algemeen bestuurslid en een secretaris. 

 

3.2 Activiteiten 
In dit hoofdstuk zijn de activiteiten verdeeld onder hoofdactiviteiten. Per hoofdactiviteit zijn producten 
beschreven waarvan een deel al wordt aangeboden en waarvan een deel nog in conceptfase is.  
 

3.2.1 Opvang  
Stichting Alert ambieert een locatie dat diverse opvangmogelijkheden biedt.  

 Opvang ten behoeve van herplaatsing 
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o Honden die zowel met een groep kunnen als honden die dat (nog) niet kunnen. Deze 
honden worden tijdens hun verblijf getest en getraind om herplaatst te kunnen 
worden bij een geschikte nieuwe eigenaar. 

 Vakantie-opvang van probleemhonden  
o Niet ieder hondenpension is geschikt voor iedere hond. Gezien de expertise van 

Stichting Alert biedt zij deze mogelijkheid wel. Tijdens het verblijf van deze honden 
wordt er met hen doorgetraind, dit is voor deze honden van cruciaal belang. 

 Luxe vakantie-opvang 
o Stichting Alert biedt de honden die voor vakantie-opvang in huis zijn veel extra’s. Denk 

hierbij aan spelletjes, wandelingen, zwemmen en een groot aanbod verrijking. 
 

3.2.2 Training en gedrag 
Stichting Alert biedt diverse producten op het gebied van training en gedrag aan en wenst dit aanbod 
in de toekomst te verbreden en te verdiepen. Deze activiteiten zijn te verdelen onder trainingen aan 
honden en trainingen en cursussen aan bijvoorbeeld (toekomstige) eigenaren maar ook aan 
beroepsbeoefenaars die tijdens hun werk vaak in contact komen met honden. Denk aan politie, 
kraamverzorgers en ook thuiszorg. 

 Gedragsbeoordeling 
o Een gecertificeerd gedragstherapeut geeft een beoordeling op het probleem van de 

hond in kwestie. Deze beoordeling kan zowel privé of op het terrein van de stichting 
plaatsvinden. 

 Interne hondentraining 
o De hond wordt hierbij gemiddeld 14 dagen in opvang genomen met een specifiek 

trainingsdoel. In de toekomst wil Stichting Alert de mogelijkheid bieden dat hond en 
eigenaar samen intern kunnen verblijven voor zowel korte als langere trajecten. 

o Lezingen over hondengedrag en trainingsmethoden 
Lezingen gericht op de hondenprofessional worden zowel online als in een fysieke 
setting gegeven. Dit gebeurd op het moment voornamelijk uit naam van andere 
instanties. Het is de bedoeling dat dit in de toekomst tevens vanuit Stichting Alert 
wordt aangeboden. 

 Verzorgen van lessen op meerdere onderwijsinstellingen 
 
 
 

3.2.3 Maatschappelijke betrokkenheid 
Stichting Alert vindt de samenwerking tussen mens en dier belangrijk. Van het verzorgen en omgaan 
met dieren kan veel geleerd worden. Een voorbeeld hiervan zijn oa de inzet van voorleeshonden. 

o Kinderen en jongeren met leesproblemen kunnen de honden in opvang voorlezen. Per 
hond en kind afhankelijk of de hond zich in de kennel bevindt of naast de voorlezer 
waarbij de voorlezer ook een mogelijkheid heeft tot aaien tijdens het lezen. Dit geeft 
een extra kalmerend effect. 

 

3.2.4 Verrijking voor honden 
Naast losloopgebieden en hondensporten zijn er in Nederland weinig plekken waar een 
hondeneigenaar met zijn hond heen kan om activiteiten te doen dat verrijking biedt voor de hond. 
Stichting Alert heeft een aantal activiteiten in conceptfase die een unieke plek creëert waar een 
hondeneigenaar ieder type hond vrijblijvend terecht kan voor sport en spel. 

 Hondenspeeltuin en uitrenveld 

 Speelgroepen 

 Honden-looprad 
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3.2.5 Kennispunt en database 
Stichting Alert vindt het belangrijk dat er meer kennis voor iedereen toegankelijk wordt en dat er meer 
bekendheid komt in de cijfers omtrent bijtincidenten. Beter inzichtelijke cijfers geeft een 
betrouwbaarder beeld van problematiek rondom hondenbezit. Pas wanneer dit beter in kaart wordt 
gebracht kan de overheid zowel regionaal als landelijk een passend beleid maken. 
 

3.3 Plaats 
Op het moment is de vestiging van Stichting Alert te klein aan het worden om nog te kunnen voldoen 
aan de groeiende vraag voor opvangruimte en trainingsfaciliteiten. Streven is op afzienbare termijn 
over een geschikte locatie te beschikken. 
 

4 De markt 
 

4.1 De doelgroep(en) 
De Stichting richt zich ten aanzien van de opvang en herplaatsing op honden en hun (aspirant-) 
eigenaren. We vangen landelijk honden op en richten ons daarbij op particulieren en in principe niet 
op (professionele) fokkers of honden uit het buitenland.  

 Honden die vanwege socialisatieproblematiek of gedragsproblematieken niet meer te handhaven zijn 
in de huidige situatie en mogelijk geëuthanaseerd worden. Hierbij zal de Stichting beoordelen of de 
hond past in de bestaande groep honden en mensen en of er mogelijkheden zijn om het gedrag van de 
hond binnen redelijk termijn te verbeteren waarna het risico op gevaar voor de maatschappij minimaal 
is. 

 Honden waarvan het welzijn dusdanig in gevaar is dat de hond geen dierwaardig bestaan heeft en 
duidelijk zichtbaar lijdt en die in een andere situatie of met behulp van bepaalde maatregelen wel goed 
kan functioneren. 

 Mensen die op zoek zijn naar een hond die zij een tweede kans willen bieden. 

 Mensen in moeilijke of eenzame situaties die als vrijwilliger een bijdrage willen leveren aan de 
doelstellingen van de stichting en tegelijkertijd een goede dagbesteding vinden of kunnen re-integreren. 

Als het gaat om voorlichting, welzijn en verrijking richten we ons op honden en (aspirant) hondenbezitters, op 

kwetsbare groepen als het gaat om samenleving met honden (bv. kinderen) en op beleidsmakers die te maken 

krijgen met honden of met honden samenhangende problematiek in de samenleving. 

 Hondeneigenaren die meer willen weten en/ of doen met hun hond. 

 Mensen die tegen problemen aanlopen ten aanzien van het gedrag van de hond. 

 Mensen die zich willen verdiepen in een hond alvorens ze over gaan tot aanschaf 

 Hondeneigenaren van honden met bepaalde ras eigenschappen of gedragsproblemen die de hond niet 
kunnen laten loslopen in een losloopgebied. 

 Mensen die het natuurlijke instinct van de hond in goede banen willen leiden. 

 Kinderen op scholen. 

 Beleidsmakers die te maken hebben met hond-gerelateerde problemen. Denk bijvoorbeeld aan 
bijtincidenten of het hondenpoepprobleem. 

In het bijzonder hebben we aandacht voor kwetsbare groepen in de samenleving. 

• Bij een herplaatsing kijken we bijvoorbeeld naar mensen die geen of een klein sociaal netwerk hebben 
en dreigen te vereenzamen. De aanschaf van een hond kan helpen om vereenzaming tegen te gaan. De 
Stichting besteed in een dergelijke situatie ook extra aandacht aan de begeleiding na herplaatsing. 
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• Bij onze activiteiten betrekken we zoveel mogelijk mensen die moeite hebben om goed te functioneren 
in de maatschappij. Zij kunnen bijvoorbeeld bij de Stichting re-integreren en leren wat verzorging van 
dieren inhoudt of helpen bij de training en (re-)socialisatie van de opgevangen honden. 

We bereiken onze doelgroep met name via ons persoonlijke netwerk, sociale media, mond op mond reclame, 

collega trainers, dierenartsen, paraveterinairs  en lokale media. Waar mogelijk zullen we samenwerkingen 

aangaan met sociale instanties, dierenbescherming en dierenambulance, andere opvangcentra, pensions en 

dierenartsen om onze doelgroep te bereiken. 
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5 Financieel 
Hieronder is de jaarrekening 2021 van Stichting Alert afgebeeld. 
 

5.1 Jaarrekening 2021 
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