
BELEIDSPLAN
STICHTING ZALIKAS OPVANG HONDEN 

WWW.ZALIKAS.NL | INFO@ZALIKAS.NL

J.P. THIJSSEPARK 315, 1411 XS NAARDEN 



Doel
 
Het opvangen, resocialiseren en herplaatsen van (zwerf)honden door o.a. de unieke samenwerking 
met de organisatie Animal Rescue Sofia in Bulgarije. Deze samenwerking resulteert in minder volle 
shelters/asielen en meer goed gevaccineerde honden. Door het uitvoeren van en meedoen aan vac-
cinatieprogramma’s en het uitvoeren van sterilisatie- en castratieprojecten neemt de zwerfhonden 
populatie steeds verder af. 
 
Zalikas staat ervoor dat honden en mensen elkaar kunnen helpen, ondersteunen en versterken. 
Zowel de hond als de mens staan centraal. Iedere plaatsing is uniek en vindt plaats d.m.v. gedrag-
spsychologie en observatie van de hond én de mens met als doel de hond én de mens sterker in het 
leven te laten staan. Dit wil Zalikas bereiken! 

Toekomstige projecten

Het aantal plaatsingen van honden van 400 naar 600 honden per jaar te laten groeien, zodat er 
meer honden en mensen geholpen kunnen worden

Het uitbreiden van de faciliteiten met vakantie- en dagopvang voor honden

Nog meer de focus leggen op de opleiding van therapiehonden en gevoelshonden.

Het verzorgen van meer workshops door een gedragsdeskundige en hier een grotere diversiteit 
in aanbrengen

Op een nieuwe locatie gaan samenwerken met jongeren (PGB)

Financieel
 
Voor de plaatsing van een hond rekent Zalikas een bedrag van € 325,-. Daarnaast heeft Zalikas 
enkele donateurs. Uit deze bijdragen worden de activiteiten en projecten die het doel dienen  be-
kostigd. Een eventueel batig saldo wordt tevens hiervoor aangewend. Met de werkzaamheden van 
de stichting wordt het algemeen belang gediend. Via de eigen website, reclames op hondenweb-
sites, Facebook en het eigen netwerk vinden de plaatsingen van honden plaats.

De organisatie
 
Zalikas is in 2018 opgericht als een stichting en heeft geen winstoogmerk. Zij is uitgegroeid tot een 
professionele organisatie die werkt vanuit een missie. De stichting kent een duidelijke structuur met 
ca. 16 vrijwilligers die aangestuurd worden door een bestuur dat werkt met duidelijke en vastgeleg-
de voorwaarden met betrekking tot opvang. Daarnaast werken een aantal gastgezinnen vrijwillig 
mee door honden tijdelijk op te vangen. 
Het bestuur bestaat uit zes personen: Jos Verschuren - voorzitter, Danielle Kalshoven -penning-
meester, Ina Vermaat - secretaris, Melinde Meinen - bestuurslid, Richard van Dijk - bestuurslid en 
Wouter Loeve - bestuurslid. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 
Een eventuele vergoeding wordt alleen verstrekt voor incidentele redelijkerwijs gemaakte kosten 
tijdens de uitoefening van hun functie als bestuurslid.

Huidige situatie/ activiteiten
 
Zalikas laat zich anno 2021 kenmerken door:

Plaatsing van zo´n 400 honden per jaar, voorzien van de juiste inentingen en sociale begeleiding

Opvang van twee soorten honden: 
Nederlandse honden met/zonder stamboom om te voorkomen dat ze in een asiel belanden 
of telkens heen en weer worden geplaatst en de opvang van honden om ze te (her)opvoeden 
Buitenlandse honden voornamelijk uit Bulgarije via Animal Rescue Sofia zodat lieve, leuke, 
gezonde en sociale honden in Nederland een fijn nieuw leven buiten het asiel krijgen

Zaken zoals de organisatie van vrijwilligers, transporten van honden en de plaatsing van honden 
verloopt gestructureerd volgens standaarden

Selectie van gast- of opvanggezinnen geschiedt altijd via een selectieprocedure door middel van 
persoonlijk contact en/of een huisbezoek 

Zalikas verzorgt de plaatsing op een unieke manier, de hond komt in Co-Owning om te zorgen 
dat een hond altijd een goed plekje heeft; Eens een Zalikas, altijd een Zalikas!

Advies bij medische zorg

Workshops die worden gegeven door een gedragsdeskundige.

Opvang-, sterilisatie- en vaccinatieprogramma’s in Bulgarije

Titerprogramma in Bulgarije en Nederland


