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Beleidsplan 2019 - 2024

De stichting Baku Animal Rescue Society (BARS) is opgericht op 18 maart 2019 te 
Amsterdam. Het hoofddoel van de stichting is om geredde honden en katten van 
Azerbeidzjan naar Nederland te verhuizen en liefdevolle gezinnen voor hen te vinden.

De stichting BARS heeft een hondenasiel in Baku, Azerbeidzjan, dat momenteel meer dan 
120 geredde honden herbergt. Geredde katten worden thuis door onze vrijwilligers 
opgevoed. Actief redden van verwaarloosde dieren in Azerbeidzjan vanaf 2012, we zijn 
vastbesloten dierenliefhebbers uit Nederland te betrekken bij onze nobele missie.
Onze visie is op een zorgzame wereld waarin alle dieren worden gerespecteerd en met 
compassie worden behandeld. Ons doel is om wreedheid te beëindigen en vriendelijkheid 
naar dieren en naar te bevorderen
hun lijden verlichten.

De stichting heeft ten doel:

a. het opzetten van projecten, het organiseren van liefdadigheids- en
fondsenwervende evenementen, het opzetten van campagnes, het vinden
van sponsoren en vrijwilligers ter bevordering van het welzijn en de
gezondheid van dieren;

b. het verbeteren van de leefsituatie van verwaarloosde en mishandelde dieren
en de bescherming van deze dieren;

c. het vinden van huisvesting en organiseren van adoptie voor dieren uit Azerbeidzjan naar
Nederland en andere landen in Europa;

d. het geven van voorlichting teneinde bewustwording te creëren voor de
noodzaak van het beschermen van dieren en het bevorderen van hun
welzijn en gezondheid, onder meer door informatieverstrekking aan
instellingen, organisaties en initiatieven, alsmede (potentiële) ondersteuners
van de stichting, over haar activiteiten en de onderliggende noodzaak
daarvan;

e. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste
zin des woords.
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Netto-opbrengsten van werving komen toe aan de stichting ten behoeve van
(verdere) bevordering van het welzijn en de gezondheid van dieren.

De stichting heeft met haar algemeen nut beogende activiteiten geen
winstoogmerk.

Het bestuur.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
• Leyla Akhundova (Voorzitter)
• Aydin Azizov (Secretaris)
• Natella Babaju (Penningmeester)

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen
aantal van ten minste drie leden. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe 
aan twee bestuursleden van het bestuur gezamenlijk handelend.

Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer derden, om de 
stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een bestuurslid een 
bestuursvergadering bijeenroept, doch ten minste één maal per jaar.

Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte 
stemmen (voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven).

Inkomsten en uitgaven.

De inkomsten van de stichting bestaan uit bijdragen van sponsors en deelnemers
aan acties en evenementen, subsidies, giften, erfstellingen, legaten en alle andere
verkregen baten.

Erfstellingen kan de stichting alleen aanvaarden onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.

De uitgaven van de stichting bestaan onder andere uit kosten met betrekking tot
door derden te verrichten diensten en activiteiten ten behoeve van de stichting.

De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan in ieder geval 
de
volgende projecten:

a. Ondersteuning van BARS dierenasiel in Azerbeidzjan door te helpen bij het betalen van



honden- en kattenvoer en rekeningen van nutsbedrijven.

b. Herstelwerkzaamheden aan het asiel en verbetering van de leefomstandigheden
(kennels) voor geredde dieren.

c. Veterinaire kosten inclusief vaccinatie, chippen, ontwormen.

d. Het ’Castreren en steriliseren’ project.

e. Vervoer van honden / katten per vliegtuig van Azerbeidzjan naar Nederland voor
herhuisvesting, inclusief verplichte verzekering en de hondsdolheidstest in het
laboratorium van Wageningen Bioveterinary Research Center in Lelystad.

f. Organisatie van liefdadigheidsevenementen om het bewustzijn te vergroten en nieuwe
vrijwilligers aan te trekken.

Boekjaar en jaarstukken.

Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles 
betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voortvloeien uit deze 
werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende 
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te 
allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

Jaarlijks voor het einde van het boekjaar stelt het bestuur de begroting en een jaarplan – 
waaronder begrepen een plan ter zake van fondsenwerving voor het volgende jaar – vast, 
in welk plan de doelstellingen, programma’s, activiteiten en beoogde resultaten duidelijk 
zijn beschreven.

Algemene principes.

Ons beleid geeft een overzicht van onze opvattingen over de manier waarop dieren
worden behandeld, en deze opvattingen vormen de basis van waaruit we actie
ondernemen.

1. Verantwoordelijk eigenaarschap

Wij zijn van mening dat degenen die dieren in huis houden over de faciliteiten, tijd,
financiële middelen, kennis en vaardigheden moeten beschikken, die nodig zijn om hun
dier te verzekeren van een goed welzijn en een langdurige relatie met hun dieren. Wij zijn
tegen het bezit van een dier voor doeleinden zoals het vergroten van iemands sociale
status of voor mode of trends.



2. Populatiecontrole en fokkerij

We raden ten zeerste aan om katten, honden en andere huisdieren zo vroeg mogelijk te
steriliseren bij een erkende dierenarts, dit is een belangrijk onderdeel van verantwoord
eigenaarschap.
Met behulp van moderne anesthesietechnieken is chirurgische sterilisatie een veilige en
effectieve manier om ongewenst fokken van honden en katten te voorkomen.
Wij beschouwen het als onverantwoordelijk en zijn tegen het fokken van puppy&#39;s
of kittens en andere dieren, in zowel particuliere als commerciële ondernemingen, terwijl
er zoveel van hen in asiels wonen en op straat lijden in afwachting van een veilig thuis.

3. Euthanasie

Wij zijn tegen euthanasie bij gezonde dieren. Euthanasie zou alleen mogelijk moeten zijn 
wanneer het dier lijdt aan ongeneeslijke gezondheidsproblemen of kritieke
verwondingen die een verder leven in de weg staan.

4. Verminkingen

Wij zijn tegen het verminken van dieren voor cosmetische doeleinden. Met de volgende 
procedures is het dier op geen enkele manier gebaat en kunnen deze in
veel gevallen schadelijk zijn voor de gezondheid en het welzijn van het dier:
- het couperen van staart van honden
- debarking van honden
- het couperen van de oren van honden
- ontklauwen van katten.

Hetzelfde principe is ook van toepassing op verschillende chirurgische verminkingen van 
andere soorten.


