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Onze stichting is ANBI ... (Wat is dat?)
Per 1 januari j.l. is de stichting door de Belastingdienst op grond van de Wet
inkomstenbelasting fiscaal aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Dit houdt in dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de
inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Daarnaast kunnen wij vanaf 1 januari j.l.
ook in aanmerking komen voor een vrijstelling van de heffing van het recht van
schenking en het recht van successie.Om als ANBI aangemerkt te worden, heeft het
bestuur vorig jaar een aanvraagformulier ingediend (vergezeld van een beleidsplan
2007-2010). De beschikking van de Belastingdienst betekent voor de stichting dat aan
een aantal financiële en administratieve voorwaarden wordt voldaan zoals:
- dat de kosten in redelijke verhouding staan tot de uitgaven die wij doen ten behoeve
van onze doelstelling;
- dat ons vermogen aangewend wordt voor de continuïteit van onze werkzaamheden;
- dat onze financiële administratie op orde is.

Transport februari/maart 2008.
Het kan u nauwelijks ontgaan zijn: de laatste week van februari zijn er met Sjakie, onze
Mercedes Sprinter, weer 19 hondjes uit Spanje gehaald. Voor het verslag en een fotoimpressie verwijzen we naar de artikeltjes op onze homepage.
Inmiddels zijn er talloze positieve reacties van de (nieuwe) adoptanten ontvangen; het
gaat goed met de hondjes! Enkele quotes:
"...Geweldig werk, complimenten en veel respect.! Deze geweldige honden gaan een
beter leventje tegemoet. Dit moois maakt me zo blij en doet eventjes mijn verdriet om
de galgo’s in Spanje ietsje minder voelen..."
"...We zijn enorm blij met Astro die vanaf nu Diesel heet. Wij willen jullie en natuurlijk
iedereen in Spanje die voor hem hebben gezorgt heel erg bedanken. Hij is zo lief en
speels, wat onze franse bulldog pup prachtig vindt. Hij piept wel enorm maar dat is te
verwachten na z'n enorme verandering. Nogmaals bedankt voor deze lieve hond..."
"...Het gaat prima met Lenny Hij heeft niet gepiept lekker de hele nacht door geslapen in
zijn neuzen zak. iedereen is verliefd op hem het is een lieverd. We hebben korte
wandelingetjes gemaakt hij heeft al kennis gemaakt met de buren en Lenny heeft zijn
behoeftes keurig buiten gedaan Knap hoor na zo:n eerste dag. We zijn ontzettend blij
met Lenny..."
"...Na de laatste rit gisteravond voor Chica zijn we thuis gekomen en Chica had al snel
de bank gevonden. Ze lag erbij of ze hier al jaren thuis is hahahaha. Met de katten gaat
goed, die laat ze met rust, geen intresse. Heb vannacht op de bank geslapen bij dr
aangezien ze geen trappen durft te lopen maar dat gaan we vanavond proberen. Ik stuur
je alvast de 1ste foto's van onze Chica..."
"...Dat was een gezellige aankomst gisteravond, van de hondjes! Intussen heb ik mijn
handen vol aan Camy, ze was,begrijpelijk, niet zindelijk vannacht. Maar ze heeft goed

geslapen en goed gegeten en is vrolijk. Ook is ze gefixeerd op alles wat eetbaar is. Het
lunchpaketje van mijn dochter was op voor ze het mee kon nemen! Ze zal wel wat tot
rust komen, de volgende dagen..."
"...Al snel had hij zijn plekje gevonden, en wel aan het voeteneind op het bed. Ik heb
zo'n flauw vermoeden dat deze plek vanaf nu iedere nacht door hem in bezetting
genomen gaat worden. Eigenlijk best gezellig met de hondenkinderen op de kamer!
Vanmorgen vroeg opgestaan en met Nestor gaan wandelen, hij heeft keurig buiten
geplast dus verwacht niet al te veel problemen hierin. Zodra ik heb uitgevonden hoe ik
de foto's op mijn pc moet zetten, volgen deze ook! Heel veel liefs van een blije Galgo
mama!.."
Inmiddels zijn de voorbereidingen van een klein transport begin april al weer in volle
gang!

Spaanse modeshow
In de vorige GreytNews heeft u kunnen lezen hoe er een grote hoeveelheid galgo-jassen
naar Spanje is gestuurd. Deze nieuwe collectie is in de Spaanse gelederen met vreugde
ontvangen en is enthousiast geshowd door een aantal zeer elegante mannequins. Hier
volgt het verslag van de grootste modeshow ooit in Spanje gehouden. Trots showen de
mannequins de nieuwste collectie. Het zijn werkelijk topmodellen, deze Spaanse
schonen. Stuk voor stuk zeer slank en elegant. Gracieus bewegen zij zich voort tijdens
het tonen van deze collectie en professioneel draaiend laten ze de jasjes van alle kanten
bewonderen. Een opvallend kenmerk van de hele collectie is het enorme draagcomfort.
Dit seizoen hebben de ontwerpers als motto duidelijk gekozen voor praktisch, degelijk en
comfortabel. Dit heeft echter allerminst tot een saaie collectie geleid. Deze haute couture
onderscheidt zich door frisse vrolijke kleuren.
Voor dagelijks gebruik zijn er vrolijke ruitdessins:

of praktische streepjes, hier geshowd door 2 prachtige zwarte topmodellen.

of voor wie daar meer van houdt, vrolijke pop-art.

Voor speciale gelegenheden zijn er ontwerpen geïnspireerd op elementen uit flora en
fauna.. Zo zien we stoere olifantenprints voor de heren en prachtige bloemendessins
uitgevoerd op goud, voor de dames.

Het publiek was uitzinnig en probeerde de catwalk te beklimmen, maar dit was voorzien
en er waren stevige hekken geplaatst om de mannequins en de collectie te beschermen.

Er is uit het heel Spanje veel belangstelling getoond voor deze collectie, die zo
professioneel geshowd werd door een groep zeer charmante mannequins. Uit
betrouwbare bron is vernomen dat de modehuizen de ontwerpen voor de collectie van
het volgend jaar al op de tekentafels hebben liggen maar de pers is er nog niet in
geslaagd een glimp van de nieuwe lijn op te vangen. Het aantal mannequins dat zich
heeft aangemeld, om de collectie van het volgende jaar te willen showen is echter
overweldigend.

Jaarrekening 2007
Zaterdag 15 maart zijn in een bestuursvergadering de financiële resultaten 2007
vastgesteld. Saillante punten zijn de fikse kostenbesparingen door sponsoring in natura
(transport door VT Verkerk, onderhoud Sjakie door Mazda Baak, digitale nieuwsbrief
door Van der Velden Mediaproducties), en een grote donatie van het tijdschrift Margriet.
Daar staat tegenover dat er beduidend meer betaald is aan de shelters in Spanje en door
een coulanter beleid aan medische kosten vanuit het Medisch Noodfonds. Een juiste
verschuiving: zo min mogelijk kosten aan de eigen organisatie en zo veel mogelijk naar
de partijen waar wij het allemaal voor doen: de shelters en de honden.
Vorig jaar is hierdoor met een batig saldo afgesloten dat grotendeels toegevoegd zal
worden aan het Medisch Noodfonds en aan de reserve voor de vervanging t.g.t. van
Sjakie, onze bus.
Zie voor verdere details de jaarrekening 2007 op onze site.

Vrolijk Pasen
Het is nog geen 1 april en dat betekent dat u op veel plaatsen in Nederland nog net kan
profiteren van het los mogen laten lopen van uw honden. Op 1 april (geen grap) start
vrijwel overal het "seizoen" waarin de de honden aangelijnd moeten zijn of zelfs in het
geheel verboden worden.
Wellicht een extra reden om op eerste Paasdag de 23e maart naar onze wandeling in
Ijmuiden te komen ! U bent met uw viervoeter(s) van harte welkom! Voor verdere
bijzonderheden zie onderactiviteiten op onze site.
Mochten wij u daar niet treffen, dan vanaf deze plaats alvast prettige
Paasdagen toegewenst!

