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Kleine organisatie, grote impact

Geachte lezer,
De boodschap van ACTAsia is soms moeilijk te ‘verkopen’; onze overtuiging is dat we door
educatie aan kinderen voor meer compassie met andere levende wezens, het voorlichten van
consumenten over het dierenleed dat kleeft aan hun levensstijl en het opleiden van dierenartsen
in meer humane behandeling van dieren, een duurzame verbetering in de omgang met mens,
dier en milieu bevorderen. Dit is helaas de weg van de lange adem en resultaten van een
veranderde houding zijn vaak pas op de lange termijn voel- en zichtbaar. Vanuit de wetenschap
en de geschiedenis weten we echter dat het de meest fundamentele aanpak is voor een
duurzame, compassievolle maatschappij en daar blijven we ons voor inzetten.
Dit doen we met minimale middelen –vanwege bovenstaande reden- maar met grote impact en
voldoening hoewel we net als de meeste mensen natuurlijk zelf ook graag snelle veranderingen
willen zien.
Mede namens oprichter en algemeen directeur van ACTAsia, Pei-Feng Su: hartelijk dank!
Nel van Amerongen
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Website: www.actasia.nl.
E-mail: info@actasia.nl
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Organisatie

Stichting ACTAsia for Animals maakt als nationale organisatie voor Nederland, deel uit van de in
Engeland gevestigde moederorganisatie. De werving van gelden en de besteding daarvan
geschiedt op basis van projecten door ACTAsia UK en in overleg met ACTAsia UK.
Bestuur
Pei-Feng Su
José Oostveen
Nel van Amerongen

Voorzitter, gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))
Penningmeester, gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))
Secretaris, gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))

Medewerkers
Stichting ACTAsia for Animals Nederland werkt enkel met vrijwilligers en heeft geen betaalde
medewerkers in dienst.
Werkwijze
Er is geen fysiek kantoor; vrijwilligers en medewerkers werken vanuit huis. Eenmaal per jaar is er
conform de statuten een bestuursvergadering. Op continue basis vindt er overleg plaats tussen
vrijwilligers, via Skype en email.
Beloningsbeleid
De leden van het bestuur en overige vrijwilligers genieten geen beloning voor hun
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun
functie gemaakte kosten.

Visie: Een duurzame en professionele dierenbeschermingsbeweging in Azië die gezien wordt als
onderdeel van, en bijdraagt aan, positieve sociale verandering.

Missie: Blijvende verbeteringen voor dieren in Azië door het ontwikkelen van professionele
dierenbeschermers in Azië.

Doelstellingen:





Trainen en ondersteunen van dierenbeschermers zodat zij effectief om kunnen gaan met
de problemen die ze tegenkomen op professioneel en persoonlijk gebied.
Opzetten van een netwerk om:
o kennis, ervaring en informatie uit te wisselen,
o samen campagnes te voeren met grotere impact.
Bewustzijn creëren voor dierenbescherming als onderdeel van een meer geciviliseerde
samenleving.

Werkgebied
De medewerkers van ACTAsia hebben in verschillende Aziatische landen gewerkt, maar we
richten ons momenteel op China. De organisaties in China zijn nog zo nieuw, terwijl het misbruik
van dieren zo wijdverbreid is en verder uitbreidt.
Vele westerse bedrijven 'exporteren' hun dierenleed naar China door het financieren
van praktijken in de intensieve veehouderij en dierproeflaboratoria die illegaal zouden zijn in hun
eigen land.
Dieren zijn nog steeds op geen enkele manier beschermd door een wet in China.

Projecten en Campagnes
Humane Educatie: Caring for Life



Ons Caring for Life Education (CLE) heeft sinds de start nu 65.000 leerlingen bereikt op
ruim 130 scholen, en meer dan 1500 onderwijzers getraind in humane educatie.



We hebben een CLE trainingscentrum opgezet in Shanghai voor leraren uit heel China.



We hebben op 13 scholen zomerkampen gehouden voor 550 achtergelaten kinderen
van migranten.



Op de Asia for Animals (AfA) conferentie in Kathmandu, Nepal, hebben we de
mogelijkheid geïntroduceerd om CLE aan te passen voor andere Aziatische landen.



We hebben deelgenomen aan Mattel’s Barbie Run in Shanghai en Guangzhou om ons
programma te promoten om der het motto ‘You can be anything’.

Professionele Educatie: Cure with Care



Samen met Vets for Compassion zijn er 360 dierenartsen getraind in
dierenwelzijn en sterilisatietechnieken. Er zijn workshops gegeven in zowel de
steden als plattelandsgebieden van China.



Het totale aantal dierenartsen dat sinds 2009 heeft deelgenomen aan het Train
de Trainer- programma en de voortgezette bijscholing is momenteel 1.186.



Het Train de Trainer project alleen al heeft 134 nieuwe dierenartsen bereikt,
waarmee het totaal komt op 967 dierenartsen.



We hebben ondertussen 15 Chinese dierenarts-trainers opgeleid in China.

Consumenten Educatie: Fur Free Life



We hebben ons rapport over de bonthandel in China gepresenteerd op de
conferentie ‘Ethiek van Bont’ van het Oxford Centre for Animal Ethics. Dit
rapport zal in 2018 gepubliceerd worden.



Ook hebben we een onderzoek gedaan in China naar met name het
gebruik van honden- en kattenbont, dat in winkels wereldwijd verkocht
wordt.



Daarnaast hebben we onderzoek afgerond naar de milieu-effecten van
giftige afvalstoffen uit de Chinese bontindustrie.



Als de vertegenwoordiger in China van de internationale Fur Free Alliance
heeft ACTAsia drie nieuwe bontvrije modehuizen gerekruteerd, waarmee
het totaal op 23 bedrijven komt.

Organisatie



De Shenzhen Youth Development Foundation onderscheidde ACTAsia als de beste
Charity Partner, voor ons project Caring For Life Educatie.



Onze oprichtster en CEO, Pei Su, ontving de International Cat Care Prijs bij de
jaarlijkse Ceva Awards voor haar bijdrage aan welzijn voor katten gedurende vele
jaren.



ACTAsia kreeg de Next Generation Award op de 10e Asia for Animals conferentie in
Kathmandu, Nepal, over veranderen van menselijk gedrag.

Communicatie, voorlichting en fondswerving
Communicatie
Als belangrijkste communicatiemiddelen gebruikt ACTAsia haar websites in Engels, Nederlands
en Chinees en sociale media: Facebook in het Engels, en Weibo, de Chinese equivalent van
Twitter.
Donateurs en geïnteresseerden worden enkele malen per jaar middels een email brief op de
hoogte gehouden. Jaarlijks wordt een jaarrekening gepubliceerd.
Informatievragen worden via de Nederlandse, Engelse of Chinese info inbox ontvangen en zo
mogelijk binnen twee dagen afgehandeld.

Voorlichting en fondswerving
Het huidige aantal geworven donateurs, waarvan de meesten een maandelijkse bijdrage doen,
vormt een kleine, maar stabiele inkomstenbron vanuit Nederland die ons meer mogelijkheden
geeft om activiteiten te plannen en te continueren.
Daarnaast vindt een aantal organisaties in ons in toenemende mate een betrouwbare partner, en
mochten we meer dan afgelopen jaren op hun projectbijdragen rekenen.

Jaarrekening
Algemeen
Stichting ACTAsia for Animals is in december 2007 opgericht en statutair gevestigd te Utrecht.
Per juni 2008 is Stichting ACTAsia aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De stichting heeft geen winstoogmerk en als doel het bevorderen van dierenbescherming in Azië
en tracht dit onder meer te verwezenlijken door het geven van training en ondersteuning aan
lokale dierenbeschermers en het (gezamenlijk) voeren van campagnes.
Stichting ACTAsia Nederland maakt deel uit van de moederorganisatie in Engeland (charity
nummer 1127625), en houdt zich voornamelijk bezig met het werven van fondsen om
bovengenoemde doelstelling te kunnen bereiken.
Bestuur en beloning: Het bestuur heeft de leiding over de stichting. Dagelijkse, uitvoerende
taken liggen in handen van de secretaris (Nel van Amerongen). Geen van de bestuursleden
ontvangt een beloning voor haar werkzaamheden. Er is geen fysiek kantoor, en kosten voor
computer, telefoon etc. worden door bestuursleden zelf gedragen.
Kosten van werving: De kosten voor fondswerving komen ten laste van de stichting. Altijd wordt
getracht om diensten gesponsord te krijgen of in ieder geval tegen charitatief tarief in te kopen.
Eigen vermogen: blijft beperkt tot vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de stichting.
Beheer en bestedingen van het vermogen: Het vermogen van de stichting wordt aangehouden op
een lopende rekening. Met het vermogen worden geen beleggingen gedaan. Besteding van geld
geschiedt op basis van projecten van en in overleg met ACTAsia for Animals UK.
Waarderingsgrondslagen
- Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen.
- Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Balans (bedragen in Euro’s)
31-12-2017

31-12-2016

ACTIVA
Liquide middelen
Postbank
Overlopende activa
Totaal

35.273,00

37.975,00

35.273,00

37.975,00

PASSIVA
Reserve onverdeeld resultaat
Overlopende passiva
Totaal

35.180,00
93,00

37.871,00
104,00

35.273,00

37.975,00

Exploitatierekening (bedragen in Euro’s)

2017

2016

284,20
16.332,62
7.954,50

807,91
17.965,32
16.935,00

24.571,32

35.709,23

26.402,00
601,85
514,20

31.500,00
689,40
548,08

27.518,05

32.737,48

-2.946,73

2.971,75

Baten
Eenmalige Donaties
Periodieke Donaties
Sponsoring
Totaal inkomsten

Lasten
Projectbijdragen China
Websites
Bankkosten
Totaal lasten

Exploitatieresultaat

