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Doel van de stichting
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
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 woorden.
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.
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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.
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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.

5

Verslag van onze
activiteiten
In 2019 is BARS officieel opgericht.
Gedurende het jaar 2019 zijn er
verschillende acties georganiseerd om
geld in te zamelen en donaties te
ontvangen. Een van de acties was
donaties verzamelen bij de
evenementen zoals Wasteland,
YARRR en Q Kitchen.
In de afgelopen periode zijn er nog
geen mensen benaderd om via de
automatische incasso gelden binnen
krijgen.
Met de kleine donaties die zijn
ingezameld, heeft BARS voedsel en
medicijnen gekocht voor het
hondenopvangcentrum in Baku,
Azerbeidzjan. Ook is betaald voor
promotiemateriaal en de registratie
van de stichting.
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Financieel overzicht
Het boekjaar 2019 is het eerste boekjaar waarin de inkomsten en
uitgaven nog beperkt zijn. De totale donaties waren € 891 en de uitgaven
waren € 627.
De inkomsten bestaan uit eenmalige donaties van verschillende personen
tijdens de acties die zijn georganiseerd.
De uitgaven zijn naast oprichtingskosten en een beperkt budget voor
promotie voornamelijk naar het dierenasiel in Baku gegaan.
Het financiële overzicht 2019 is op onze website gepubliceerd
www.barsadopt.nl.

7

Wat is er bereikt in 2019 en nieuwe plannen
In 2019 heeft BARS de ANBI
status gekregen en we nu
onze verder met het
realiseren van onze plannen
voor de komende jaren.
Onze website is verder
ontwikkelend waardoor we
meer naamsbekendheid
krijgen.
Wij willen in 2020 een groot
evenement organiseren om
mensen te werven voor
periodieke donaties middels
automatische incasso. Vanaf
augustus 2020 mogen wij
automatische incasso met de
ING bank realiseren
waardoor het voor ons
makkelijker wordt om
donaties te ontvangen.
Onze doel is in 2020 eerste
honden uit de asiel in Baku
naar Nederland te brengen.
Wegens Covid-19 situatie
zijn we tijdelijk gestopt met
het transport van honden uit Azerbeidzjan naar hun nieuwe families in
Nederland. We hopen zo snel mogelijk door te gaan.
Ten slotte willen wij iedereen die ons in de eerste jaar heeft gesteund
hartelijk bedanken!
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