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1. Inleiding 

 

Stichting Platform Hondenvrienden (SPH) is een vrijwilligersorganisatie met een 

onbezoldigd bestuur. Wij zetten ons in voor hondenwelzijn en een optimaal hondenbeleid 

in Nederland. Daarbij is positief (gemeentelijk) hondenbeleid (inclusief losloop-

wandelgebieden en -routes) essentieel voor het welzijn van zowel honden als hun 

eigenaren/begeleiders. Via onze missie en doelen wil SPH bijdragen aan een 

gezonde, groene, schone, sociale en veilige leefomgeving. Want positief 

hondenbeleid heeft ook voordelen voor burgers zonder (affiniteit met) honden. 

 

Het onafhankelijke Platform Hondenvrienden is in 2007 opgericht in de gemeente 

Teylingen. In de loop der jaren is gebleken dat het verbeteren van de positie van honden 

en hun eigenaren in onze leefomgeving, niet alleen lokaal, maar nationaal nodig is. 

Vandaar dat wij onze visie en activiteiten op 29 september 2017 hebben ondergebracht 

in Stichting Platform Hondenvrienden (SPH). 

 

Sinds onze oprichting verzamelen wij steunbetuigingen voor onze visie, uitgangspunten 

en activiteiten. Sinds SPH een stichting is, werven wij ook donateurs. 

 

Dit beleidsplan is een meerjarenplan, dat wij elk jaar zullen actualiseren en voorzien van 

concrete jaardoelen. Over elk jaar leggen wij verantwoording af middels een jaarrekening 

en bijbehorend bestuursverslag. 

 

2. Missie 

 

Stichting Platform Hondenvrienden (SPH) heeft zich tot doel gesteld op te komen voor 

het welzijn van de hond in het algemeen en meer specifiek in de regio Holland Rijnland 

en omliggende gebieden, en indien nodig ook in andere delen van Nederland.  

SPH wil de belangen van honden en hun eigenaren en begeleiders behartigen bij de 

overheid en bij alle daartoe bevoegde/geroepen organisaties. Dit om de positie van 

(loslopende) honden in de openbare ruimte, alsmede de veiligheid en het welzijn van 

honden in het algemeen, te waarborgen. 

SPH tracht dit doel o.a. te bereiken door het behouden, uitbreiden, ontwikkelen en 

verbeteren van mogelijkheden tot recreëren voor (loslopende) honden in de openbare 

ruimte met hun eigenaren en -begeleiders. Hiertoe behoort ook het behouden, 

uitbreiden, ontwikkelen en verbeteren van losloopgebieden en -routes voor honden. 

Zodat er voldoende losloopgebieden zijn, die voldoen aan de behoeften van honden, hun 

eigenaren en begeleiders, en die veilig (voor honden, -eigenaren of -begeleiders en 

omstanders), lokaal bereikbaar en van voldoende omvang zijn. Zodat hondeneigenaren 

en -begeleiders met hun honden optimaal kunnen genieten en kunnen zorgdragen voor 

het welzijn van mens en hond. 

Als belangenbehartiger van honden en hun eigenaren en begeleiders (blijkend uit o.a. 

donaties en steunbetuigingen) zal SPH zich voorts actief bezig houden met het creëren 

en optimaliseren van goed functionerend, positief hondenbeleid bij de eerder genoemde 

overheden en andere daarbij betrokkenen. De stichting zal daarbij gevraagd en 

ongevraagd adviseren en participeren. Indien wenselijk staan wij ook anderen in 

Nederland terzijde met advies en ondersteuning, zodat ook elders de belangen en het 

welzijn van de hond kan worden behartigd. 
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Hieronder valt ook het entameren en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek en 

gedegen maatschappelijk onderzoek betreffende hondenbelangen en ethologische 

behoeften van de hond. Opdat er een duidelijke basis komt om beleidsvisie te kunnen 

ontwikkelen. 

Ook wil SPH bijdragen aan een positieve en realistische beeldvorming over honden en 

hun eigenaren en begeleiders in de breedste zin des woords. 

 

3. Uitgangspunten 

 

SPH hanteert de volgende uitgangspunten: 

 

 Honden maken deel uit van onze samenleving. Zij verrijken het leven van hun 

eigenaren en hebben een positieve invloed op hun welzijn. SPH wil bijdragen aan 

een hondvriendelijke samenleving.   

 

 Eigenaren/begeleiders van honden dienen hondenpoep altijd op te ruimen. 

 

 Iedere hondeneigenaar of -begeleider dient opruimmateriaal bij zich te hebben, 

zodat hij/zij niet afhankelijk is van de aanwezigheid van zakjes bij een afvalbak. 

 

 Meer afvalbakken (met zakjeshouder) op de juiste plekken leidt tot méér 

opruimen van hondenpoep.  

 

 
 

 Handhaving van de plicht om hondenpoep op te ruimen. 

 

 Aanlijnplicht binnen de bebouwde kom (tenzij anders aangegeven, zoals bij de 

losloopgebieden). 

 

 Geen aanlijnplicht buiten de bebouwde kom (tenzij dat op bepaalde plekken beter  

of veiliger is, zoals bijvoorbeeld bij sportvelden en speelterreinen, en drukke 

wegen). 

 

 Behoud van bestaande losloopgebieden voor honden, zowel binnen als buiten 

gemeentegrenzen. Met suggesties voor verbeteringen en uitbreiding. 
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 Loslopen is essentieel voor het welzijn van zowel een hond als zijn 

eigenaar/begeleider. Aangelijnd lopen kan daarom nooit een alternatief vormen 

voor loslopen. Er moet ruimte zijn en blijven, om te kunnen wandelen met een 

loslopende hond.  

 

4. Focus in 2019 – 2022  

 

In 2019 - 2022 staan 3 speerpunten centraal: 

- Verder professionaliseren en nog meer zichtbaar zijn als belangenorganisatie 

d.m.v. concrete, succesvolle activiteiten die bijdragen aan onze missie en 

uitgangspunten. 

- Onze organisatie verder vormgeven m.b.v. vrijwilligers, verdeeld over diverse 

teams. 

De teams houden zich bezig met concrete projecten (zoals stakeholders bij 

herinrichtingstrajecten, opruimacties, e.d.) en onderwerpen (zoals Team 

Communicatie)  

- Actief donateurs en sponsors werven t.b.v. een stabiele, financiële basis. 

 

 

 
Twee activiteiten van SPH: voorlichting geven over hondenbeleid, herinrichtingen en  

andere projecten, steunbetuigingen verzamelen en donateurs werven (linker foto). 

Schoonmaakacties organiseren om mensen bewust te maken van het belang  

van een schone leefomgeving. 

 

5. Strategie en beschrijving activiteiten 2019 – 2022 

 

Al onze activiteiten dragen bij aan onze visie en missie.   

 

Maatschappelijke activiteiten: 

 

Bijdragen aan positief hondenbeleid in gemeenten 
In de gemeenten Oegstgeest, Katwijk en Teylingen zijn wij actief in het vormgeven en/of 

optimaliseren van het gemeentelijke hondenbeleid.  

In andere gemeenten zijn we daarnaast projectmatig actief. Zo delen wij onze kennis en 

ervaring met (groepen) hondeneigenaren, die hulp nodig hebben bij onderwerpen in hun 

eigen leef- en/of recreatie-omgeving. Voorbeelden zijn Den Haag, Hillegom, Leiden, Lisse 

en Noordwijk.   
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Projecten als gevolg van herinrichting 
In alle gemeenten is sprake van herinrichtingen die invloed hebben op buitenruimte en 

daarmee op de leefomgeving van honden en hun eigenaren. Specifiek gaat het om: 

Gemeente Oegstgeest: 

- Evalueren Klinkenbergerplas 

- Losloopgebied realiseren in Park Landskroon 

 

Gemeente Katwijk: 

- Nieuw hondenveld in Rijnsburg 

 

Gemeente Teylingen: 

- Optimaliseren veiligheid verschillende losloopgebieden (Sassenheim + Voorhout) 

- Nieuwe loslooproute Wandelpad Roodemolenpolder (Sassenheim) 

- Evalueren en optimaliseren Park Molentocht (Voorhout) 

- Herinrichting Sport- en recreatiepark Elsgeest (Voorhout) 

- Herinrichting Kagerzoom (Warmond) 

- Herinrichting bij Park Klinkenberg / Mariëngaerde (Groot Seminarie, Warmond) 

 

Andere projecten: 
Gemeente Oegstgeest: 

- Optimaliseren voorzieningen losloopgebieden (informatieborden met losloopgebied en 

opruimplicht, afvalbakken met zakjeshouders) 

- Indien draagvlak en partnerschap met gemeente en politie, opzetten Waaks 

(buurtpreventie m.b.v. hondeneigenaren) 

- Voorlichting- en schoonmaakacties hondeneigenaren 

Gemeente Katwijk: 
- Voorlichting- en schoonmaakacties hondeneigenaren 

 

Gemeente Leiden: 

- Voortzetten samenwerking Werkgroep Zwerfvuil van Wijkvereniging Merenwijk t.b.v. 

voorlichting- en schoonmaakacties hondeneigenaren; specifiek gericht op Kagerzoom 

 

Gemeente Teylingen: 

- Deelname aan, en ondersteuning van, jaarlijkse gemeentelijke Actie Hondenbeleid (met 

aandacht voor opruim- en aanlijnplicht) 

- Indien draagvlak en partnerschap met gemeente en politie, opzetten Waaks 

(buurtpreventie m.b.v. hondeneigenaren) 

- Voorlichting- en schoonmaakacties hondeneigenaren 

- Optimaliseren Koudenhoorn (Warmond) 

 

Bijdragen aan een groene leefomgeving: 

Door het vergroten van biodiversiteit in wandel-losloopgebieden en andere 

uitlaatplaatsen. Zodanig dat er meer aandacht en plek komt voor die biodiversiteit en 

loslopende honden tegelijkertijd welkom blijven. Voorwaarde voor succes is om dit mét 

ons vorm te geven, zodat we onze kennis en ervaring kunnen delen en er eventueel ook 

andere (ervarings)deskundigen bij kunnen betrekken.  

 

Bijdragen aan een schone leefomgeving: 

Initiëren en meedoen aan handhavings-, voorlichting- en opruimacties m.b.t. 

hondenpoep en ALLE andere vormen van (zwerf)afval. Veel hondeneigenaren ruimen 

dagelijks zwerfvuil op, wanneer wij ook de poep van onze eigen hond(en) opruimen. 
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We zoeken actief samenwerking met andere individuele en groepsacties van burgers die 

de leefomgeving schoon houden. Zoals bijvoorbeeld de vrijwilligers van Voorhout Schoon. 

 

Bijdragen aan een sociale leefomgeving:  

Projectmatig opzetten van initiatieven om bijvoorbeeld eenzaamheid te bestrijden en 

beweging te stimuleren bij ouderen. Aansluiten bij, en samenbrengen van bestaande 

(particuliere) initiatieven. Er actief aandacht aan besteden via onze eigen media en 

persberichten om anderen te inspireren en uit te nodigen. 

 

Bijdragen aan een veilige leefomgeving: 

Indien er draagvlak en partnerschap is met gemeente en politie, willen we Waaks 

(buurtpreventie m.b.v. hondeneigenaren) opzetten. In elk geval in de gemeenten 

Oegstgeest en Teylingen. 

 

 

Activiteiten t.b.v. het positioneren en professionaliseren van SPH: 
 

 

- Bouwen organisatie (beheer administratie, werving vrijwilligers, uitbreiden lokale 

teams) 

- Werving donateurs en sponsors 

- Geven van voorlichting t.b.v SPH en algemeen welzijn en gedrag van honden 

- Vergroten van draagvlak en bekendheid van onze thema’s onder politici en 

beleidsmakers en andere betrokkenen, zoals landschapsarchitecten. Zo kunnen wij als 

kennisplatform beleidsmedewerkers van gemeenten en landschapsarchitecten adviseren 

over een adequate inrichting van natuur- en recreatiegebieden, zodat er voor iedereen 

ruimte is om van de natuur te genieten en gezamenlijk te kunnen recreëren. 

- Samenwerking en partnerschap zoeken met andere organisaties die zich op honden- 

en/of dierenwelzijn richten. 

- Positie creëren van kennisplatform. 
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6. Begroting 2019*  

*Het bestuur stelt elk kalenderjaar een nieuwe begroting op.  

 

Inkomsten 

 

Donaties/giften        € 1.350*  
(*180 donateurs à € 7,50) 

Sponsoring         €    365 

Subsidies         €        0 

                                                                                             _______   

                                                                                               € 1.715                                                      

Uitgaven 

 

Bankkosten        €      80 

Kantoorartikelen (printpapier, printerinkt,  

drukkosten, etc.)       €    850 

Kosten online diensten (hosting, domein- 

registratie, mailingtools, etc.)      €    250 

Materialen schoonmaakacties     €    100 

Materialen voorlichting en promotie     €    400 

(t.b.v. o.a. presentaties en bijeenkomsten) 

Vermelding ANBI.nl         €      35 

                                                                                              ________ 

                                                                                               € 1.715 
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7. Informatie en contactgegevens SPH 

 

 

Contactgegevens: 

 

Stichting Platform Hondenvrienden 

Adres secretariaat:  Salvialaan 4  

2343 XC Oegstgeest 

www.platformhondenvrienden.nl 

info@platformhondenvrienden.nl 

 

 

Samenstelling onbezoldigd bestuur: 

 

Voorzitter:     Brenda Filippo  

Secretaris:     Noortje Bloemzaad  

Penningmeester:   Wies Hazenoot  

Algemeen bestuurslid:  Ko van der Vlist  

Algemeen bestuurslid:  John Yonce 

Mailadres:     bestuur@platformhondenvrienden.nl 

 

KvK-nummer:    69754012 

Bankrekeningnummer:  NL95 SNSB 0705 7626 88 

RSIN-nummer:    857997853 

Statutaire zetel:    Teylingen 

 

Sociale Media: 

 

Facebook:               https://www.facebook.com/PlatformHondenvrienden/ 

Instagram:          https://www.instagram.com/platformhondenvrienden/ 

Twitter:   https://twitter.com/PHondenvrienden 
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