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OP DE COVER: ZWERFHOND GLENN
Nadat de Dierenbescherming een melding had 
gekregen van een hond die al dagenlang door 
een bos zwierf, gingen medewerkers naar hem 
op zoek. Ze vingen de hond en brachten hem 
over naar een dierenarts. Daar werden onder-
gewicht en een oorontsteking geconstateerd. 
Ook moesten meer dan vijftig teken uit de 
vacht worden gehaald. Ondertussen was de 

herkomst van de hond achterhaald. Hij bleek 
Glenn te heten en was via een Franse fokker 
en een afgebroken training tot douanehond bij 
een jager beland. Niemand weet hoe hij in het 
bos terecht is gekomen. Bij Dierenbescher-
mingsmedewerker Yvonne vond Glenn een 
nieuw thuis. “Hij heeft onze harten veroverd,” 
vertelt ze. “Toen we hem hadden gevangen, 

konden we hem niet meer achterlaten in het 
asiel. Glenn is een ongelooflijk lieve hond. Dol 
op water, maar bang voor vreemden. Ook heeft 
hij verlatingsangst en vindt hij nieuwe plekken 
eng. Begrijpelijk, want de douanetraining is 
bikkelhard. Gelukkig was er direct een klik met 
onze andere hond. Hij en Glenn zijn inmiddels 
dikke vrienden.”
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VOORWOORD
In vele opzichten was 2014 een jaar om nooit te vergeten. Precies anderhalve 

eeuw na onze oprichting in 1864 boekten we opnieuw klinkende resultaten 

voor dieren in nood. In deze uitgave willen we u in een notendop laten zien 

waarom de Dierenbescherming er na 150 jaar nog steeds toe doet, waar we 

goed in zijn en waar we het verschil maken. 

Want mijlpalen waren er! We openden hypermoderne opvangcentra voor 

huisdieren tussen de wal en het schip, we voerden met succes actie om onze 

inspectiedienst te versterken en timmerden stevig aan de weg met het Beter 

Leven keurmerk. Ons sterrensysteem voor diervriendelijker producten zit 

onmiskenbaar in de lift.

De steun van talloze Nederlanders maakt dat we nog steeds de grootste  

dierenbeschermingsorganisatie van het land zijn. Dat maakt ons sterk en 

daardoor kunnen we successen blijven noteren. In 2014 zelfs opvallend vaak: 

wilde dieren in circussen verboden, niet alle dieren zijn geschikt als huis

dier, regels om stalbranden te voorkomen en een geheel nieuwe Wet dieren 

om maar eens wat te noemen.

Ik wens u veel leesplezier en hoop dat u met mij concludeert dat de Dieren

bescherming nog steeds onmisbaar is in onze moderne samenleving!

 

Frank Dales

Algemeen Directeur 
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1. DIT ZIJN WIJ
Met een achterban van 200.000 leden, donateurs en 
vrijwilligers is de Dieren bescherming de grootste 
organisatie in Nederland die opkomt voor de belan-
gen van dieren. Gezelschapsdieren, landbouwdieren, 
dieren in het wild, proefdieren; ze kunnen allemaal 
rekenen op de professionele en toegewijde inzet van 
onze mensen. Het doel van de Dierenbescherming is 
een diervriendelijke maatschappij waarin mens en 
dier in harmonie met elkaar leven.
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Asielen
Jaarlijks worden er in onze asielen tien

duizenden honden, katten, konijnen en 

knaagdieren opgevangen. We verzorgen

ze liefdevol, ze krijgen eventuele medische 

behandelingen en er wordt een nieuwe 

baas voor ze gezocht. 

Dierenambulances
Ook onze dierenambulances zijn onont

beerlijk voor de hulp aan dieren. Ze wor

den veelal bemand door vrijwilligers, die 

elk jaar zo’n 90.000 keer uitrukken om 

dieren te helpen en te vervoeren. Honden 

en katten, maar ook kleine in het wild 

levende dieren zoals vogels en egels. 

Inspectiedienst
Een ander belangrijk onderdeel van ons 

werk is het bestrijden van dierenleed.  

De Landelijke Inspectiedienst Dieren

bescherming (LID) treedt dagelijks op 

tegen dierenmishandeling en de verwaar

lozing van dieren. Daarnaast werken er, op 

vrijwillige basis, inspecteurs bij onze regio

kantoren. Zij houden zich bezig met het 

voorkomen van dierenleed.

Voorlichting & educatie
Naast directe hulp aan dieren, besteedt de 

Dierenbescherming veel aandacht aan 

voorlichting en educatie. Als je weet hoe je 

met een dier moet omgaan, is er tenslotte 

al een wereld gewonnen. Net zo urgent is 

ons lobbywerk. We beïnvloeden wet en 

regelgeving op het gebied van dieren

welzijn, niet alleen op gemeentelijk, pro

vinciaal en landelijk niveau, maar ook 

internationaal via ons lidmaatschap van 

Eurogroup for Animals.

Staatssecretaris Sharon 
Dijksma: “Het verbeteren van 
dierenwelzijn is een continu 
proces, beïnvloed door de tijd 
en de wijze waarop we over 
dieren denken. De Dieren-
bescherming is daarbij een  
kritische, maar gelukkig ook 
zeer constructieve partner”

AL 150 JAAR OP DE BRES VOOR DIEREN
In 1864 werd de ’s-Gravenhaagsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren opgericht. De eerste 
doelstellingen waren onder meer het afschaffen van trekhonden, het verbeteren van de leef- en 
werkomstandigheden van paarden en betere slachtvoorschriften. In de anderhalve eeuw dat de 
Dierenbescherming inmiddels bestaat, is er een heleboel gebeurd en bereikt. Wat echter al die tijd 
voorop is blijven staan, is de noodhulp aan dieren.
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2. DIT DOEN WIJ
De Dierenbescherming zet zich in voor dieren die hulp 
nodig hebben. Als een dier zwervend of gewond wordt 
aangetroffen, rijdt onze dierenambulance uit. Vrijwilli-
gers verlenen eerste hulp en brengen het dier naar een 
dierenarts. Kan de eigenaar niet achterhaald worden? 
Dan gaat het dier naar een van onze asielen. Naast  
de directe hulp aan dieren geven we voorlichting en 
educatie en lobbyen we om dierenwelzijn te verankeren 
in de wet. We doen dat op landelijk niveau, maar ook in 
Europa, bij de provincies en gemeenten. 
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Dierenopvang is een heel mooi, maar moeilijk vak. Medewerkers en vrijwilligers zetten 

zich in voor de dieren in onze asielen en geven ze voeding, medische verzorging en heel 

veel liefde. Dat laatste is erg belangrijk, omdat deze dieren zijn weggerukt uit hun ver

trouwde omgeving en op een plek terecht zijn gekomen waar alles anders ruikt en 

klinkt. Bovendien missen ze vaak hun baasje. 

Zo aangenaam mogelijk
Als Dierenbescherming doen we er alles aan om het asielverblijf voor dieren zo aange

naam mogelijk te maken, onder meer met trainingen en intensieve begeleiding. Daar

naast bieden we dieren mentale uitdaging met behulp van afleidingsmaterialen en 

spelletjes. Ondertussen doen we ons best om zo snel mogelijk een baasje voor ze te vin

den. In negen van de tien gevallen lukt dat gelukkig heel snel.

Specialistische opvang
De opvang van dieren beperkt zich niet tot honden en katten. Ook konijnen en knaag  

d ieren die zijn gedumpt of afgestaan door hun eigenaar kunnen terecht in onze asielen. 

Daarnaast zijn er voor exotische dieren, vogels en in het wild levende dieren specialis

tische opvangcentra, die vaak kunnen rekenen op onze steun. 

2.1 OPVANGCENTRA

Anke Ward, dierenarts Dierenbeschermings-
centrum Limburg: “Ik ben 24 uur per dag bereik-
baar voor dieren die hulp nodig hebben. Mijn baan is 
bijzonder en uitdagend. Vooral omdat over de achter-
grond van de dieren zelden iets bekend is. Ze komen 
vaak in slechte toestand binnen en dan is de weg 
naar herplaatsing lang. Dat deze dieren een kans  
krijgen op een goede toekomst, geeft me veel vol-
doening. Het is prachtig om te zien hoe ze opknap-
pen door onze zorg en na een tijdje naar een nieuw 
huis gaan.”

Dieren opvangen en verzorgen
Jaarlijks raken tienduizenden honden en katten hun thuis kwijt, 
omdat ze verdwalen, worden gedumpt of omdat er door omstan-
digheden niet meer voor ze kan worden gezorgd. Deze dieren 
worden liefdevol opgevangen in een van onze opvangcentra.

IN CIJFERS

12.000 

katten tijdelijk  
onderdak in een van  
onze opvangcentra.

Een uitgebreide  
medische check-up  

van een dier kost

In 2014 vonden

honden en 

32.000 

€ 32
De kosten voor  

gedragstherapie  
bedragen

€ 225

is nodig om een kat  
1 dag in het asiel  

te verzorgen

€ 30
Ongeveer
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TOEN: ERNSTIG VERWAARLOOSD
Vorig jaar zomer vingen dierenambulancemedewerkers een zwervende 
labrador op en brachten haar over naar een asiel van de Dierenbescher-
ming. De hond bleek slachtoffer te zijn van langdurige verwaarlozing. Ze 
kampte onder meer met een huidontsteking, die niet van de ene op de 
andere dag was ontstaan. Volgens de dierenarts heeft ze maandenlang 
pijn gehad, voordat het zo kon escaleren. In het asiel kreeg ze een anti-
bioticakuur, werd ze om de paar dagen gewassen met een speciale 
shampoo en at ze hypoallergeen voer. Bobby reageerde goed op de 
behandeling en knapte zienderogen op. Na een week waren de ergste 
wonden geheeld en kwam haar levenslust terug. Ze vond het heerlijk 
om buiten te rennen en liet zich gewillig aaien door de vrijwilligers van 
het opvangcentrum. 

NU: LIEFDEVOL NIEUW THUIS  
Al snel meldde zich bij het asiel een nieuwe eigenaar voor Bobby:  
Martin Hendrikx. Hij vertelt: “We waren op zoek naar een maatje voor 
onze labrador Truffel. Op advies van mijn moeder namen we een kijkje 
in het asiel. Daar troffen we Bobby. Ze zag er slecht uit en haar vacht 
was bijna helemaal weg, maar ze was lief en zó enthousiast en dat gaf 
voor ons de doorslag. Omdat ze tijd nodig had om te herstellen, moch-
ten we haar nog niet meenemen. Gelukkig stuurden de vrijwilligers van 
het opvangcentrum regelmatig foto’s, zodat we konden zien hoe ze voor-
uit ging.” Tegenwoordig rent Bobby dagelijks samen met haar maatje 
Truffel door de riante tuinen van het kasteel, waar Martin werkt. Volgens 
hem zijn die twee onafscheidelijk: “Ze lijken niet alleen sprekend op 
elkaar, ze gedragen zich ook als zusjes.”
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ALLE ASIELDIEREN 
OP IKZOEKBAAS.NL
Op de website Ikzoekbaas.nl staan 
vrijwel alle dieren die in onze asielen 
verblijven. Voordat iemand een dier 
uit het asiel kan adopteren, vindt er 
een uitgebreide intake plaats. We 
vragen mensen onder meer naar hun 
levensstijl, wensen en verwachtingen. 
Zo kunnen we meedenken over welk 
dier bij iemand past. De Dieren-
bescherming vindt het belangrijk dat 
er een goede match gemaakt wordt, 
omdat de dieren die in de opvang-
centra zitten al eens hun thuis ver-
loren hebben. In 2014 werden er  
op Ikzoekbaas.nl ruim 45,5 miljoen 
pagina’s met asieldieren bekeken en 
vonden elke dag gemiddeld 17 dieren 
via de site een nieuwe eigenaar. De  
Ik zoek baas-app werd bijna 35.000 
keer gedownload.
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Jaarlijks gaat het om duizenden dieren: honden, katten, konijnen en knaagdieren, maar 

ook kleine in het wild levende dieren. Is medische zorg niet nodig? Dan rijden we naar 

een van onze asielen, waar de dieren worden opgevangen, totdat we een nieuwe eige

naar voor ze hebben gevonden. 

Niet kostendekkend
Onze dierenambulances krijgen soms een gemeentelijke vergoeding of subsidie, maar kos

tendekkend is dit niet. Het overige deel van de kosten neemt de Dierenbescherming op zich.

Minder zwerfkatten door TNR
Vrijwilligers van de dierenambulance zetten zich ook in om het zwerfkattenprobleem 

beheersbaar te maken. De Dierenbescherming maakt gebruik van de TNRmethode: Trap, 

Neuter and Return. Ofwel: Vangen, Castreren/Steriliseren en Terugplaatsen. Er worden 

vangkooien geplaatst in gebieden waar veel zwerfkatten voorkomen. De gevangen dieren 

worden overgebracht naar de dierenarts waar ze worden nagekeken en gesteriliseerd of 

gecastreerd, om vervolgens weer te worden losgelaten in hun vertrouwde omgeving. 

Sommige mensen vinden dat zielig, maar deze katten weten niet beter en bovendien zijn 

ze te verwilderd om nog als huiskat te leven. Kittens die worden gevangen kunnen in 

veel gevallen nog wel worden gesocialiseerd; daarvoor zoeken we een baasje. 

2.2 DIERENAMBULANCES

Vincent Breur, medewerker dierenambulance: 
“Naast mijn baan als vertegenwoordiger rijd ik al 
twintig jaar elke woensdagavond op de dierenambu-
lance. Het werk is niet altijd makkelijk, maar wel heel 
dankbaar. Het ene moment halen we dode water-
vogels uit de sloot, om enkele uren later een kat uit 
een schoorsteen te bevrijden. De Dierenbescher-
ming werkt met een heleboel vrijwilligers, die alle-
maal het beste met dieren voorhebben. Voor mij 
persoonlijk geldt dat ik hoop dat ik dieren in nood 
een beter leven kan geven of ze bij een uitzichtloze 
situatie een lange lijdensweg bespaar. Want ook dat 
hoort erbij, hoe verdrietig dat soms ook is.”

Dieren helpen en vervoeren
De dierenambulancemedewerkers van de Dierenbescherming zijn 
dag en nacht in touw om zieke, gewonde en zwervende dieren op 
te vangen en te vervoeren.

IN CIJFERS

Vaak zijn de  
dierenambulances van  
de Dierenbescherming

dagen per week bereikbaar. 

uur per dag, 

90.000 

€ 60

keer in actie.

De kosten om een dag  
uit te rijden om zieke en 

gewonde dieren te verzorgen 
zijn gemiddeld

Jaarlijks komen  
ze maar liefst

24
7

En dat we

6.000 
katten steriliseerden/ 
castreerden is voor  

hen misschien niet zo leuk, 
maar wel bittere noodzaak 

om het zwerfkattenprobleem 
te beteugelen.
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In 1986 werd de Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) opge

richt. Bij het bestrijden van dierenleed werkt de LID tegenwoordig vaak samen met de 

dierenpolitie. Meldingen van dierenmishandeling en verwaarlozing die bij het lande

lijke meldnummer 144 binnenkomen, worden in eerste instantie uitgezet naar de  

dierenpolitie. Waar het gaat om het verbeteren van het welzijn van de dieren komen 

onze inspecteurs in actie. Zij kunnen in overleg met RVO.nl, onderdeel van het minis

terie van Economische Zaken, eigenaren van dieren maatregelen opleggen, bijvoorbeeld 

om een dierenarts te bezoeken of de huisvesting in orde te maken. Als er geen zicht is 

op verbetering, kan ook besloten worden om een dier bij de eigenaar weg te halen.

Voorkomen van dierenleed
Als bij een melding direct ingrijpen van de LID en dierenpolitie niet noodzakelijk is, 

komen de vrijwillige preventiemedewerkers van de Dierenbescherming in beeld. Zij 

houden zich bezig met het voorkomen van dierenleed. Wanneer een melding bij 144 

geen aanleiding geeft tot een van bovenstaande trajecten, bijvoorbeeld omdat de situa

tie (nog) niet ernstig genoeg is, wordt een vrijwilliger ingeschakeld. Die vertelt de eige

naar hoe hij zijn dier het best kan verzorgen, om erger te voorkomen.

2.3 INSPECTIEDIENST

Astrid Verwaijen, districtsinspecteur LID: “Waar  
ik me nog het meest over verbaas, is dat er zo veel 
dierenleed is in een welvarend land als het onze. 
Honden die vel over been zijn, extreme vervuiling, 
honderden katten in een piepklein huisje; ik maak  het 
allemaal mee. En echt niet alleen in achterstands-
wijken. Het komt in alle lagen van de bevolking voor. 
Wij kunnen een heleboel dieren een ellendige toe-
komst besparen, dat is een fijne gedachte.”

Dierenleed voorkomen en bestrijden
Onze districtsinspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst  
Dierenbescherming (LID) en vrijwillige preventiemedewerkers 
treden elke dag op tegen verwaarlozing en mishandeling van 
dieren. Waar mogelijk leren ze eigenaren hoe ze hun dier moeten 
verzorgen en huisvesten. In veel gevallen wordt een slechte  
situatie namelijk veroorzaakt door gebrek aan kennis. Als er geen 
kans op verbetering is, wordt het dier weggehaald en herplaatst.

IN CIJFERS

15
inspecteurs werkzaam  

bij de LID. 

2.700
dossiers hebben ze  

behandeld, waarbij circa

1.300
Van deze inspecties was het 

dierenwelzijn in ongeveer

230
situaties dieren in bewaring 
genomen. 1.700 in totaal, 

waaronder 460 katten  
en 310 honden.

gevallen zodanig aangetast dat 
er een strafrechtelijke of 

bestuursrechtelijke maat regel 
is genomen. In de meeste 
gevallen werden er via het 

bestuursrecht 1 of meerdere 
maatregelen opgelegd om het 

dieren welzijn te verbeteren.

Er zijn in

In 2014 waren

3.500 
inspecties ter  

plaatse zijn uitgevoerd.



18 | jaarstukken 2014

Merel de Vries, preventie-
medewerker: “Waar de LID en 
dierenpolitie zaken afhandelen 
waarbij sprake is van een strafbaar 
feit, geven wij dierenbezitters 
hoofdzakelijk voorlichting. We 
doen dit om eventuele escalatie te 
voorkomen. Mensen zijn zich 
namelijk lang niet altijd bewust van 
hun slechte gedrag. Laatst kwam 
ik bij een man die zijn hond choco-
lade gaf. Hij dacht dat hij zijn dier 
 verwende, terwijl een kleine hoe-
veelheid al dodelijk kan zijn.”

WAT GEBEURT ER MET EEN MELDING?
Melding dierenverwaarlozing en -mishandeling.  

Is direct ingrijpen noodzakelijk?

De preventiemedewerkers van de 
Dieren bescherming komen in beeld.

Er volgt een proces-verbaal en eventuele 
strafrechtelijke vervolging door de dierenpolitie.  
Kan het welzijn van de dieren worden verbeterd?

De melding  
wordt uitgezet bij 
de dierenpolitie.  
Is er sprake van  
een overtreding? De zaak wordt verder  

afgehandeld door  
de dierenpoltie.

NEEJA

NEE

JA
JA NEE

De LID inspecteurs komen in actie. Zij kunnen een eigenaar dwingen om de huisvesting van zijn 
dier in orde te maken of naar een dierenarts te gaan. Ook kan, in overleg met de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO.nl) en het ministerie van Economische Zaken, worden besloten 
om een dier weg te halen.
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‘NA MAANDENLANGE OPSLUITING  
NU WEER EEN FIJN LEVEN’
Colette de Jong is bijna veertien jaar 
werkzaam als districtsinspecteur voor  
de Landelijke Inspectiedienst Dieren-
bescherming (LID) in de noordelijke  
provincies. Daarvoor was ze lange tijd 
vrijwillig afdelings inspecteur voor de  
Dierenbescherming. 

“We kregen een melding van twee honden, die 
vermagerd en verwaarloosd in een huis zou-
den zitten. Toen ik de woning binnenliep, 
bekroop me plotseling een naar gevoel. Er 
stonden twee kasten met kleedjes erover in de 
woonkamer en ik realiseerde me: dit zijn geen 

kasten, dit zijn benches. Ik trok de kleden weg 
en daar zaten inderdaad twee magere Ameri-
kaanse buldoggen in een dikke laag stront. Ze 
waren volledig vergroeid door maandenlange 
opsluiting en hun spiermassa was verdwenen. 
Ik heb direct een machtiging aangevraagd om 
ze daar weg te halen en dat is ook gebeurd. 
Daarna hebben ze een heel fijn nieuw thuis 
gevonden. Soms voelt dit werk als een druppel 
op een gloeiende plaat; dierenleed zal tenslot-
te nooit helemaal verdwijnen. Maar als ik zie 
hoe goed deze honden terecht zijn gekomen, 
is dat alles wat ik nodig heb om weer te besef-
fen dat wij écht een verschil maken.”
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Het Beter Leven keurmerk is een sterrensysteem dat duidelijk maakt onder welke 

omstandigheden dieren zijn opgegroeid. Daarbij geldt: hoe meer sterren op de ver

pakking, hoe diervriendelijker. Met één ster zijn de belangrijkste knelpunten uit de vee

industrie aangepakt. Varkens hebben meer ruimte en afleidingsmateriaal. Vleeskuikens 

zijn van een langzamer groeiend, gezonder ras dan de plofkip en krijgen meer ruimte. 

Voor twee sterren geldt onder andere dat de dieren naar buiten kunnen. En drie sterren 

staan voor biologisch gehouden dieren of voor een vergelijkbaar dierenwelzijn. 

Beter leven voor miljoenen dieren
In het begin was er kritiek op het feit dat de Dierenbescherming haar naam verbindt 

aan de verkoop van vlees. Maar de realiteit is dat mensen van vlees houden, en dat ze er 

niet veel voor willen betalen. Zolang die vraag er is, wordt vlees tegen een zo laag moge

lijke prijs aangeboden. En daar zijn dieren de dupe van. Zo wordt minder dan 1% van de 

jaarlijks 450 miljoen dieren in de veehouderij biologisch gehouden. Omdat we graag 

ook het leven van de overige 99% willen verbeteren, bestaat het Beter Leven keurmerk. 

Timon Brandsen, beheerder mini-
Rondeel ’t Ei-Land in Amsterdam: 
“De Beter Leven-sterren op de verpak-
king van onze eieren bewijzen dat de 
dieren een goed leven hebben en dat je 
als consument een eerlijk product koopt. 
Bij d e opening van de eerste Rondeel-
stal kregen we drie sterren van het Beter 
Leven keurmerk. Frank Dales, directeur 
van de Dieren bescherming, was daarbij 
aan wezig. Hij benadrukte dat we onszelf 
moesten blijven bewijzen om ze ook te 
behouden. En dat doen we, elke dag.” 

Sinds 2007 prijkt het Beter Leven keurmerk op de verpakkingen 
van steeds meer vlees, kip en eieren. Hiermee krijgt de Dieren-
bescherming voor elkaar wat met wetgeving niet voldoende lukt: 
daadwerkelijk stappen zetten naar een beter leven voor miljoenen 
dieren in de vee-industrie.

50 miljoen
dieren dankzij het keurmerk 

een beter leven hebben 
gekregen. Het gaat om  

35 miljoen vleeskuikens
6 miljoen varkens

1 miljoen runderen/kalveren
9 miljoen leghennen

2.4  BETER LEVEN 
KEURMERK

Blije dieren, gelukkige boeren

IN CIJFERS

Dat het Beter Leven keur-
merk werkt, blijkt wel uit het 

feit dat al meer dan 

In 2014 werd de  
naams bekendheid van het  
Beter Leven keurmerk voor 
het eerst gemeten. 67% van 
de ondervraagden gaf aan 
het keurmerk te kennen en

Van de mensen die  
Beter Leven keurmerk 
 kennen en kopen, zegt

heavy user te zijn.  
Dat betekent dat ze het

77%
daarvan vindt het positief  
dat het keurmerk van de  
Dierenbescherming is.

45%
 3 van de 5

keer of vaker kopen.
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Wij geloven in ‘jong geleerd is oud gedaan’. Daarom vertellen we de jeugd hoe je  

diervriendelijk leeft en handelt. Dat doen we onder meer met onze jeugdclub Kids for 

Animals. Dierenwelzijn is een serieuze zaak, maar moet wel met een knipoog kunnen 

worden benaderd, zeker als het om kinderen gaat. En aangezien dierenleed vaak voort

komt uit onwetendheid, is voorlichting erg belangrijk. Kids for Animals hecht om die 

reden veel waarde aan educatie. Er worden door het hele land voorlichtingsbijeenkom

sten op scholen georganiseerd. Maar ook andere leuke, leerzame activiteiten, zoals 

kompastochten door het bos en dierenEHBO voor kinderen. 

Hondentraining op maat
Het algemeen publiek lichten we voor door middel van campagnes en cursussen zoals 

DierenEHBO en hondentrainingen. De cursus Gehoorzame Huishond bijvoorbeeld 

gebruikt een unieke trainingsmethode, die volledig is afgestemd op het gedrag van de 

hond. Tijdens de lessen leren we mensen te signaleren wat hun dier nodig heeft en per 

hondbaas combinatie wordt bekeken welke oefenmethode het beste werkt. Honden

eigenaren die weten hoe ze op een verantwoorde manier met hun dier moeten 

omgaan, hebben daar namelijk een leven lang plezier van. 

2.5  VOORLICHTING  
& EDUCATIE

Iris Hesseling, presentatrice bij  
Nickelodeon en ambassadrice van 
Kids for Animals: “Veel dierenl eed komt 
voort uit onwetendheid; mama koopt een 
kiloknaller bij de supermarkt, omdat het zo 
lekker goedkoop is. Hoe kan je dan van kin-
deren verwachten dat ze het later beter gaan 
doen? Als wij met onze jeugdclub kinderen 
kunnen laten inzien hoe belangrijk het is dat 
we goed voor dieren zorgen, zullen ze daar 
de rest van hun leven naar handelen. Educa-
tie is d aarbij van groot belang.”

Jong geleerd is oud gedaan
Naast directe hulp aan dieren, besteedt de Dierenbescherming 
veel aandacht aan voorlichting en educatie. Want als je weet hoe 
je met een dier moet omgaan, is er al een wereld gewonnen.

IN CIJFERS

Ruim

schoolkinderen kregen  
voorlichting.

Er werden

15.000

262
spreekbeurtpakketten 

besteld, en

Onze scholenvoorlichters 
bezochten

555
gastlessen.

17.692
spreekbeurten over

36
verschillende dieren-

onderwerpen van  
de site gedownload.

281
scholen en gaven
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In Nederland zijn zo’n 28.000 jagers met een jachtvergunning. Die schieten niet alleen 

dieren in het kader van schadebestrijding en populatiebeheer, maar doen ook aan ple

zierjacht. Op wilde dieren in Nederland mag volgens de wet zomaar gejaagd worden. 

Een schotwond is echter niet altijd (direct) dodelijk, waardoor de dieren lange tijd  

lijden. Ook door hengelsport en visserij komen veel dieren op gruwelijke wijze om.  

In 2014 overhandigden we gemeenten de Nota Aan bevelingen Gemeentelijk Dierenwelzijns

beleid met daarin adviezen om dierenwelzijn te bevorderen of te verbeteren. We pleiten 

bijvoorbeeld voor een goede inrichting van het landschap, met rustige leefgebieden 

voor dieren en voldoende verbindingen tussen de gebieden. 

Diervriendelijke alternatieven
We lobbyen niet alleen, maar gaan ook actief op zoek naar diervriendelijke alternatieven. 

Soms samen met wetenschappers, andere dierenwelzijnsorganisaties of pioniers uit bij

voorbeeld de visserijsector. Tot slot zetten we via publieksvoorlichting problemen en 

oplossingen op de kaart.

Dierennoodhulp
Hoewel we in principe vinden dat in het wild levende dieren zoveel mogelijk met rust 

moeten worden gelaten, bieden we wél hulp als dieren in nood komen. Opvang moet wat 

ons betreft altijd gericht zijn op herstel en het terugzetten in de natuurlijke leefomgeving. 

2.6  IN HET WILD  
LEVENDE DIEREN

Met respect voor dier en natuur
Dieren in het wild komen regelmatig in de problemen doordat ons 
land is aangepast aan menselijke behoeftes. De Dierenbescher-
ming lobbyt bij de overheid voor een diervriendelijke aanpak bij 
conflicten tussen mensen en dieren in het wild.

GANZENAFSCHOT 
IN CIJFERS

245.000

De Dierenbescherming  
lobbyt onder meer voor  

diervriendelijker alternatieven 
voor ganzenafschot.  

Elk jaar worden namelijk

ganzen doodgeschoten  
en vergast om overlast  

en schade aan gewassen 
tegen te gaan. 

Nog eens

duizenden
ganzen worden jaarlijks 

 verwond maar niet gedood.

loopt rond met een pijnlijke 
dosis hagel in het lijf. 

25 tot 40%

Femmie Smit, programmamanager In het wild levende 
dieren: “Voor 1.400 van de 2.000 damherten in de Amster-
damse Waterleidingduinen dreigt afschot, wat betekent dat 
het overschot van de kudde wordt gedood, ook de kern-
gezonde dieren. Wij verzetten ons hier als Dierenbescher-
ming met hand en tand tegen. We lobbyen onder meer bij 
overheden en grondeigenaren om hen te overtuigen dat jagen 
dieronvriendelijk is en bovendien niet werkt. De Waterleiding-
duinen zijn uniek en een van de weinige jachtvrije plekken in 
Nederland. Die rust willen we behouden. Voor de dieren, maar 
ook voor mensen die ervan genieten om ze te bewonderen.”
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Dieren worden weggestopt in krappe hokken, wat stress, verveling en ziekten tot gevolg 

heeft. Om te voorkomen dat dieren elkaar verwonden, worden er ingrepen gedaan, zoals het 

kappen van snavels en het couperen van varkensstaarten. Dieren worden dus aangepast aan 

de ongeschikte leefomstandigheden, in plaats van andersom. Er moet in de intensieve vee

houderij letterlijk en figuurlijk meer ruimte komen voor dierenwelzijn. Bij de huisvesting en 

verzorging dienen natuurlijk gedrag en behoeften van dieren centraal te staan. 

Betere leefomstandigheden
Door samenwerking met het bedrijfsleven verbeteren we de leefomstandigheden van die

ren in de veehouderij en lobbyen we, bijvoorbeeld bij Eerste en Tweede Kamer leden, maar 

ook in Europa, voor diervriendelijker wet en regelgeving. Zo geldt, als alles goed gaat, 

vanaf 1 juni 2016 een verbod op het merken van runderen door vriesbranden, en volgt 

waarschijnlijk vanaf medio 2015 een verbod op het snavelkappen van kippen en kalkoe

nen én op het leewieken, ofwel het verwijderen van een deel van de vleugel, van vogels.

In ons land worden jaarlijks meer dan 450 miljoen landbouwhuis-
dieren gehouden. Ruim 95% leeft in de vee-industrie, waar ze 
tegen zo laag mogelijke kosten zoveel mogelijk vlees, eieren, 
melk of bont moeten produceren. De Dierenbescherming wil dat 
dieren niet langer worden gezien als productiemiddel.

2.7  VEE-INDUSTRIE
Dieren niet langer als productiemiddel

6
weken van een donzig  

kuikentje naar een vleeshomp 
van 2,5 kilo. Haar skelet  
en organen kunnen die  

snelle groei amper bijhou-
den, met alle gezondheids-

problemen van dien.

PLOFKIP 
IN CIJFERS

Dieren in de vee-industrie 
worden doorgefokt op pro-

ductiekenmerken. De plofkip 
is het schrijnendste voor-
beeld. Ze groeit in amper

De leefomstandigheden  
zijn erbarmelijk; de dieren 

leven maximaal

dagen, komen nooit buiten 
 en zitten met z’n 20en op  

1 vierkante meter

42

Wij zetten ons

in om de plofkip uit te ban-
nen. En met resultaat, want 

steeds meer boeren stappen 
over op het Beter Leven keur-

merk, waarmee een beter 
welzijn voor dieren wordt 

gegarandeerd.

al jaren

VEETRANSPORT: DIERENBESCHERMING  
PLEIT VOOR HERZIENING VOORSCHRIFTEN
Veel dieren worden niet op één plek geboren, 
vetgemest of gemolken en geslacht, maar kris-
kras door Europa vervoerd, vaak over lange 
afstanden en onder slechte omstandigheden. 
Dit leidt tot stress, uitputting, uitdroging, ver-
wonding, ziekte en soms zelfs sterfte. Trans-
port zorgt ook voor een verhoogd risico op 
verspreiding van besmettelijke dierziekten 
zoals varkenspest. De Dierenbescherming is 
van mening dat levende dieren zo weinig 
mogelijk vervoerd moeten worden. In plaats 
daarvan dienen er gecombineerde bedrijven te 
komen, waar dieren hun hele leven blijven. Een 
transportduur voor slachtvee van acht uur is 
het absolute maximum. De Dierenbescherming 

zet zich samen met haar Europese koepel 
Eurogroup for Animals in voor aanscherping 
en betere naleving van transportregels.
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3. DIT HEBBEN WE BEREIKT IN 2014
Voor de Dierenbescherming was 2014 een speciaal jaar. We vierden dat we anderhalve 
eeuw bestonden en we besloten om per 1 januari 2015 als één vereniging verder te  
gaan. Voorheen werkten we met twintig afdelingen in het land en een hoofdkantoor in 
Den Haag. Om een steviger vuist voor dierenwelzijn te maken, hebben we onze krachten 
gebundeld. Maar het allerbelangrijkste is nog wel dat we in 2014 weer een heleboel 
dieren hebben kunnen helpen. En dat is natuurlijk waar we het allemaal voor doen.  
We blikken graag terug op een aantal mooie momenten.
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3.1  LANDELIJKE SUCCESSEN

STALLEN EEN STUK BRANDVEILIGER
Na een reeks verschrikkelijke stalbranden 

waarbij talloze dieren omkwamen, luidde 

de Dierenbescherming in 2008 de nood

klok. Het bleek namelijk dat stalbranden 

niet alleen vaker voorkwamen en steeds 

meer dieren troffen, ook werd duidelijk 

dat de wetgeving tekort schoot en er op 

het gebied van voorlichting aan boeren 

het nodige kon worden verbeterd. Daarop 

werd de Werkgroep Stalbranden gevormd, 

waarin de Dierenbescherming, boeren

organisatie LTO, ministeries, het brand

weerwezen en verzekeraars zitting namen. 

Het advies van deze werkgroep zorgde in 

2014 voor een groots resultaat: de regels 
voor de bouw van nieuwe stallen zijn  
stukken strenger geworden. Via gerichte 

voorlichting was het aantal branden al 

afgenomen en tot eind 2016 zal er in het 

kader van het zogeheten Actieplan Stalbran

den van alles worden ondernomen om stal

len nog brandveiliger te maken.

NRC CHARITY AWARD
De Dierenbescherming heeft met haar 
campagne Zeg NEE tegen het afschieten 
van zwerfkatten een van de publieksjury-
prijzen van de NRC Charity Award 2014 
gewonnen. Met een petitie verzamelden we 

tijdens de campagne ruim 137.000 handte

keningen, waarop de Tweede Kamer besloot 

dat zwerfkatten niet meer mochten worden 

afgeschoten. De award bestond uit gratis 

advertentieruimte in het NRC ter waarde 

van € 75.000,. Deze werd ingezet tijdens de 

campagne over het inspectiewerk in oktober.

DIERPROEVEN:  
HET KÁN ANDERS
Ieder jaar sterven in Nederland ruim 

100.000 honden, katten, cavia’s, vogels en 

vissen op gruwelijke wijze, omdat ze wor

den gebruikt om stoffen te testen waarvan 

de giftigheid allang is aangetoond. De 
Dieren bescherming startte een petitie om 
deze overbodige proeven een halt toe te 
roepen. We konden rekenen op brede steun 

vanuit het land. Na afloop werd de petitie, 

maar liefst 46.000 keer ondertekend, over

handigd aan staatssecretaris Dijksma. 
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‘OVERLAST-DIEREN’ 
HOEVEN NIET DOOD

KOEIEN MOETEN DE WEI IN!

SUCCESVOLLE 
DIERENDAGCAMPAGNE

Plaagdieren worden ze genoemd. Beestjes 

die de pech hebben dat ze zich graag 

ophouden op plekken waar mensen ze 

niet willen. Bijvoorbeeld in keukenkastjes, 

bij boeren op het land of gravend in de 

buurt van water. Muskusratten zijn zulke 

dieren. Ze worden massaal gedood omdat 

ze met hun gegraaf de dijken en oevers 

bedreigen. De Dierenbescherming knokt 
volop voor de muskusrat. Want hoe je ook 

over ze denkt; de minutenlange doods

strijd die ze moeten ondergaan voordat ze 

verdrinken in een val is verschrikkelijk. 

Bovendien staat allerminst vast dat het 

doden van de dieren iets oplevert. Daarom 

is het zo fantastisch om te zien dat we nu 

eindelijk succes hebben geboekt: de water

schappen in Dinteloord en Lelystad zijn 

voor een groot deel gestopt met het doden 

van muskusratten. Schade wordt gewoon 

vergoed en gerepareerd. De Unie van 

Waterschappen onderzoekt deze veelbe

lovende nieuwe aanpak die straks hopelijk 

meer navolging krijgt!

In 2014 blies de Dierenbescherming de 
discussie over de teruglopende weide-
gang van melkkoeien nieuw leven in. Dat 

was hard nodig, want al bijna een half mil

joen Nederlandse koeien komt nooit meer 

buiten. Onder meer een stevig opiniearti

kel in dagblad Trouw zette ons op de kaart 

als een belangrijke partij die zich zorgen 

maakt en politieke aandacht vraagt voor 

dit welzijnsprobleem. ‘De melkveehouderij 

dreigt net zo’n intensieve sector te worden 

als de varkens en pluimveehouderij,’ stel

De dierendagcampagne Help dieren in 
nood! stond in het teken van het inspec-
tiewerk. En dat was hard nodig, want 

sinds 2011 was het aantal inspectiemeldin

gen met 45% gestegen. Om dieren in nood 

te kunnen blijven redden, vroegen we 

mensen om ons te steunen. Van 25 

september tot 16 oktober was er volop 

aandacht voor het inspectiewerk op radio, 

tv en online. En niet zonder resultaat: in 

2015 kunnen we met drie extra inspec

teurs 4.500 meer mishandelde en verwaar

loosde dieren redden. Voorkomen blijft 

natuurlijk beter dan genezen; door de 

massale steun kunnen we ook nog eens 

extra voorlichting gaan geven. 

de directeur Frank Dales in zijn stuk. Onze 

voorman viel volgens het dagblad op en 

steeg daardoor vier plaatsen, naar de 91ste 

plek, in de duurzame Top 100 omdat hij 

‘een pleidooi hield voor moderne melkvee

bedrijven die wél rekening houden met 

dierenwelzijn, milieueisen, landschappe

lijke inpassing, de wensen van de burgers 

én de portemonnee van de boer’. Daarmee 

ondersteunt hij het idee van Herman Wijf

fels om melkproductie verplicht te binden 

aan een bepaalde hoeveelheid weidegrond.
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BETERE REGELS  
VOOR DIEREN

ONGESCHIKTE 
HUISDIEREN

In 2014 werd na jarenlang zwoegen  
en ploeteren een mijlpaal voor dieren 
geslagen. Aan de Wet dieren (2013) werd 

het Besluit houders van dieren toegevoegd. 

Hiermee worden behoorlijk wat zaken 

gerealiseerd die hoog op het verlanglijstje 

van de Dierenbescherming stonden.  

Dierenmishandeling bijvoorbeeld. Was al 

verboden, uiteraard, maar het bleek voor 

onze inspecteurs nog wel eens lastig om 

overtuigend aan te tonen dat het schop

pen van een hond pijn had gedaan. Nu 

hoeft dat niet meer. Een paard in een dras

sig weiland laten lopen? Ook dat is verbo

den. Een belangrijke aanscherping in de 

nieuwe wet gaat over het bewust vermin

ken van dieren. Wij vinden het onaccep

tabel dat dieren worden aangepast aan 

hun omgeving en niet andersom. Gelukkig 

vindt de wetgever dat nu ook en en wor

den bijvoorbeeld het snavelkappen van 

kippen en het vriesbranden van runderen 

verboden. 

De nieuwe Wet dieren (zie het bericht 
hier boven) is zonder meer een verdienste  
van de Dierenbescherming. Allerlei  

thema’s worden behandeld waar jarenlang 

actie voor werd gevoerd. Denk bijvoorbeeld 

aan het fokken met dieren, het doen van 

impulsaankopen en, ongelofelijk belang

rijk, antwoord op de vraag of alle dieren 

geschikt zijn om als huisdier te worden 

gehouden. Antwoord: nee! Eindelijk werd 

in 2014 besloten dat er wetenschappelijk 

onderbouwd moet worden gekeken  

welke dieren wel en welke dieren niet bij 

mensen thuis kunnen worden gehouden. 

De eerste lijsten zijn inmiddels een feit  

en straks komen ze er ook nog voor vogels 

en reptielen.

NIEUWE TOEKOMST VOOR TWEEDE-KANS-DIEREN
Dat de Dierenbescherming jaarlijks tien

duizenden honden, katten, konijnen en 

knaagdieren opvangt, weten veel mensen 

wel. En dat ze in de meeste gevallen snel 

een nieuw baasje vinden ook. Maar dat de 
we ons in 2014 hebben ingezet om weide-
dieren als pony’s, schapen en geiten een 
tweede kans te geven, is minder bekend. 
Het gaat om dieren die door de overheid 

zijn weggehaald bij hun eigenaar, bijvoor

beeld omdat ze niet verzorgd werden. Niet 

zelden leidde dat voorheen tot een triest 

lot: de slager. De hoogste bieder kreeg de 

dieren mee. Dankzij een mooie samenwer

king tussen overheid en Dierenbescher

ming kan dat nu voorkomen worden. Dat 

gold in 2014 bijvoorbeeld voor vier shetlan

ders die tussen de dressuurpaarden in de 

manege van Carolyn een nieuw onderko

men vonden. De pony’s maakten deel uit 

van een groep van tientallen dieren die 

ernstig waren verwaarloosd. Sommige 

konden niet meer worden gered, maar de 

andere dieren kregen een nieuwe kans. 

Aanvankelijk waren de shetlanders teer, 

zwak en doodsbang. Carolyn gunde ze rust 

en vrijheid en daar genieten ze nu met 

volle teugen van.
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VERBOD OP  
WILDE DIEREN IN CIRCUS

LANGZITTERS IN HET ZONNETJEWas 2014 al een zeer goed jaar qua  
resultaten, de kers op de taart kwam in 
december: het gebruik van wilde dieren in 
circussen wordt verboden! Staatssecreta

ris Sharon Dijksma kwam het ons persoon

lijk vertellen bij wijze van cadeau voor  

ons 150jarig bestaan. Wat een prachtig 

geschenk voor al die dieren die straks geen 

onnatuurlijke kunstjes meer hoeven uit te 

voeren, niet meer in veel te kleine verblij

ven hoeven te bivakkeren en altijd maar 

onderweg zijn! Het was een strijd van lange 

adem, maar het resultaat mag er zijn.

De financiële crisis ging ook aan dieren 
niet onopgemerkt voorbij. De Dieren

bescherming had al eerder aandacht 

gevraagd voor het feit dat honden en kat

ten vaker in slechte conditie in het asiel 

belanden, nu was het tijd om stil te staan 

bij een ander fenomeen: de ‘langzitter’. 

Elk jaar wachten 6.000 katten en 2.000 

honden wel zes maanden tot meer dan 

een jaar in het asiel op een nieuwe baas, 

omdat ze oud zijn, gehandicapt of getrau

matiseerd. In een speciale campagne wer

den deze langzitters in het zonnetje gezet. 

Pip was zo’n dier. De witte, halfblinde kat 

raakte een oog kwijt en is uiteindelijk 

geadopteerd door Jordy en zijn vrouw. Nu 

gaat het hartstikke goed met Pip. “Het is 

mooi om te zien dat ze zich bij ons tot 

zo’n vrolijk, grappig katje heeft weten te 

ontpoppen,” aldus Jordy. Ook voor de 

andere dieren uit de campagne is een 

nieuw thuis gevonden.

BETER LEVEN WEEK
Het Beter Leven keurmerk krijgt steeds 
meer voet aan de grond bij supermarkten 
en producenten. Dat kunnen we conclude

ren uit recente omzetcijfers. Het keurmerk 

is te vinden op verpakkingen van vlees, kip 

en eieren die diervriendelijker zijn geprodu

ceerd. Om de bekendheid ook onder het win

kelend publiek te vergroten, organiseren we 

sinds twee jaar de Beter Leven Week, waarbij 

deelnemende boeren, supermarkten en 

fabrikanten hun diervriende lijke producten 

in de etalage zetten. Op de campagnesite 

Genietenmetsterren.nl waren winacties en 

aanbiedingen te vinden en werden er een 

radiospot en internetfilmpje gemaakt.
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3.2  REGIONALE SUCCESSEN

MIDDEN NEDERLAND

NESTJE KITTENS  
GESOCIALISEERD     
In de zomer ving zwerfkattengroep Erme

lo van Dierenbescherming Midden Neder

land een moederpoes met een nestje 

kittens. De kleintjes werden onderge

bracht bij een gastgezin, waar ze in alle 

rust konden groeien en socialiseren. Eind 

augustus waren de kittens er klaar voor 

om geadopteerd te worden. Gelukkig duur

de het niet lang voordat ze allemaal een 

fijn thuis hadden gevonden.

AMSTERDAM

CAMPAGNE ‘AFVAL IS SLECHT VOOR DIEREN!’    
In maart startte Dierenbescherming 

Amsterdam in samenwerking met de afde

ling dierplaagbeheersing van de GGD de 

campagne Afval is slecht voor dieren, voorkom 

overlast!. Overlast wordt namelijk vaak ver

oorzaakt door de bewoners zelf. De cam

pagne geeft onder meer tips over het 

BRABANT ZUID-OOST

GULLE DONATIES VOOR  
OPERATIE ENGELSE SPRINGER SPANIËL   
Op 1 juni kwamen Eline en Lara thuis met 

een hond die rondzwierf op het speelplein 

achter hun huis. Medewerkers van de die

renambulance controleerden haar chip, 

maar de gegevens waren oud en zodoende 

kon de eigenaar niet getraceerd worden. 

Lastig, want de hond was ziek en had een 

dure operatie nodig. Reden voor Dierenbe

scherming Brabant ZuidOost om via social 

media geld in te zamelen. Eén gulle gever, 

die graag anoniem wil blijven, doneerde 

het gehele bedrag, waardoor er nog vol

doende geld overbleef om ook andere zieke 

dieren te helpen.

WEST- EN MIDDEN-BRABANT

OPENING DIEREN-
OPVANGCENTRUM BREDA 
Half november werd in Breda een nieuw 

Dierenopvangcentrum geopend. “Het is 

merkbaar dat de dieren zich hier prettig 

voelen en uiteindelijk is dat waar we het 

allemaal voor doen,” aldus de trotse mana

ger Nicole Bolijn.

weggooien van etensresten en het voeren 

van dieren en wordt sterk lokaal ingezet: 

daar waar overlast is. De verwachting is 

dat bewoners op deze manier minder over

last van dieren ervaren, ze meer waarde

ren en zich tevens bewust worden van de 

verspilling van voedsel.
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LIMBURG

OPENING DIEREN BESCHERMINGSCENTRUM
Voor Dierenbescherming Limburg kwam 

het meest bijzondere moment vroeg in het 

jaar. Op 17 januari werd in Born het Dieren

beschermingscentrum geopend. Het cen

RIJNLAND

KATTENKOLONIE  
GEHOLPEN   
Begin zomer werden veertien volwassen 

zwerfkatten en zes kittens gevangen bij 

een camping in Ouderwater. Na castratie/

sterilisatie en medische hulp zijn de vol

wassen katten teruggezet in de natuur. De 

kittens zijn via het asiel als huiskat 

geplaatst. Ook de volwassen dieren doen 

het geweldig. Ze zijn niet mager meer, zit

ten mooi in de vacht en vertonen geen 

symptomen van niesziekte. Ze zijn boven

dien veel socialer geworden.

NIJMEGEN – DEN BOSCH E.O.

ACTIEF TIJDENS NLDOET 
Bij de jaarlijkse NLdoet dag in maart, de 

grootste vrijwilligersactie van Nederland, 

hebben negen vrijwilligers van Dierenbe

scherming GelderlandZuid en Brabant

Noord geholpen met het schoonmaken, 

coderen, monteren van maar liefst negen

honderd collectebussen en deze op een 

efficiënte manier opgeslagen. Klaar om in 

2015 weer te worden gebruikt!

trum is ingericht om in de behoeften van 

dieren te voorzien. En hoewel het slechts 

een tijdelijk ‘thuis’ is, zijn we blij dat we de 

dieren zo’n fijn plekje kunnen bieden.

NOORD-HOLLAND ZUID

VARKENTJES IN  
VEILIGHEID GEBRACHT
Na melding van twee varkentjes die in 

februari rondzwierven op een dijk, kwa

men medewerkers van Dierenbescherming 

NoordHolland Zuid direct in actie. Ze 

haalden de dieren op en brachten ze over 

naar een nabijgelegen zorgboerderij, waar 

ze met veel liefde zijn opgevangen. 

NOORD-OVERIJSSEL

OPVANGRUIMTE  
VOOR ZWERFKATTEN 
Dankzij donaties van donateurs en Stich

ting Het Waardige Dier kon Dierenbescher

ming NoordOverijssel een begin maken 

met de realisatie en inrichting van een 

opvangruimte voor zwerfkatten in Dieren

opvangcentrum Edo Hammers in Kampen. 

Deze biedt plaats aan maximaal negen kat

ten en hun eventuele kittens. Omdat ze in 

een geïsoleerde ruimte verblijven, ervaren 

ze minder stress en is er geen infectiege

vaar voor andere asieldieren. 
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UTRECHT

VOORLEZEN AAN ASIELKATTEN GROOT SUCCES  
Dierenbeschermingscentrum Amersfoort 

startte eind maart met een bijzondere 

pilot: een voorleesuurtje voor asielkatten 

door kinderen in de leeftijd van 7 tot en 

met 12 jaar. De ervaring leert dat dit een 

positief effect kan hebben op de leespres

taties van kinderen. Er is immers niemand 

in de buurt die hun leesniveau beoordeelt, 

ZEELAND

COLLEGA’S SCHIETEN  
ELKAAR TE HULP     
Begin 2014 zakte de dierenambulance in 

Zeeuws Vlaanderen door zijn hoeven. 

Gelukkig schoten collega’s uit Nijmegen/

Den Bosch te hulp. Zij boden een van hun 

dierenambulances aan in bruikleen. 

Ondertussen startte Dierenbescherming 

Zeeland met de werving van gelden, want 

een nieuwe ambulance was niet in de jaar

planning voorzien. Ze konden rekenen op 

steun van particulieren en het bedrijfsle

ven, die gul doneerden. Eind oktober was 

het dan zover en kreeg Zeeuws Vlaanderen 

er nieuwe dierenambulance bij.

HAAGLANDEN

DOZEN VOL SPULLEN VOOR ASIELDIEREN 
Begin december zamelde Dierenbescher

ming Haaglanden ten behoeve van haar 

jaarlijkse Sinterklaasactie bij supermark

ten en dierenwinkels maar liefst 93 dozen 

vol dierenvoeding, benodigdheden en 

schoonmaakmiddelen in voor de asielen 

Het Knaaghof, Egelopvang Zoetermeer en 

Vogel en Egelasiel Delft. De asielen en de 

dieren waren er dolblij mee!

op de kat na dan. Daarnaast is het goed 

voor asielkatten om regelmatig in aan

raking te komen met mensen. Dit zorgt 

ervoor dat ze goed gesocialiseerd raken  

of blijven, waardoor ze zich makkelijker 

zullen aanpassen in een nieuwe thuis

situatie en dus beter plaatsbaar zijn. Een 

winwinsituatie! 

FRIESLAND

VERZET DIEREN BIJ 
VOLKSVERMAAK  
Dierenbescherming Friesland riep in 

maart de organisatie van het Kallemooi, 

een evenement op Schiermonnikoog, op 

om te stoppen met het gebruik van dieren. 

Jaarlijks wordt hier een levende haan drie 

dagen in een mand opgesloten in een 

mast. Helaas kwam het nog niet tot een 

verbod, maar de organisatie kreeg wel een 

officiële waarschuwing. Omdat het een 

duidelijk voorbeeld was van dierenleed ten 

behoeve van volksvermaak, blijft de Die

renbescherming zich hardmaken om hier 

zo snel mogelijk een einde aan te maken.
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NOORD-HOLLAND NOORD

RECORDOPBRENGST 
COLLECTE    
Dierenbescherming NoordHolland Noord 

heeft tijdens de collecte in oktober de 

hoogste landelijke opbrengst behaald, 

namelijk 15 eurocent per inwoner. Een 

bedrag waar we, mede dankzij de inzet 

van alle collega’s, vrijwilligers, collectan

ten en wijkhoofden, erg trots op zijn. De 

totaalopbrengst voor NoordHolland Noord 

was € 170.027,21. Landelijk werd ruim  

1,3 miljoen opgehaald. Ruim 12% meer 

dan het jaar daarvoor.

OVERGELDER

DIERENLOOPFESTIVAL GROOT SUCCES  
Eind mei organiseerde Dierenbescherming 

OverGelder het Dierenloopfestival; een 

bruisende, actieve en informatieve dag 

voor iedereen die van dieren houdt. Er 

waren wandeltochten, workshops, trainin

gen en deelnemers maakten onder meer 

TOEKENNING  
KWALITEITSKEURMERK 
DIERENAMBULANCES   
Stichting Dierenambulance ZuidHolland 

Zuid kreeg op 28 mei het Keurmerk Dier

vervoer. Dit toont aan dat een dierenambu

lance een professionele en betrouwbare 

partner is in de keten dierennoodhulp. Ook 

de dierenambulances van Dierenbescher

ming Midden Nederland, OverGelder en 

Vlaardingen beschikken over het keurmerk.

RIJNMOND

kennis met het werk van de dierenambu

lance, onze inspectiedienst en de dieren

politie. Dit alles werd omlijst door muziek, 

hapjes en drankjes en gezellige terrasjes 

op een prachtige groene locatie in het  

Gelderse Eerbeek.

TWENTE

NIEUWE HONDEN-
TRAININGSHAL   
Op 4 september werd in Almelo de nieuwe 

hondentrainingshal Shady Grove in 

gebruik genomen. Hier kan bij weer en 

wind worden getraind, met als uiteindelij

ke doel om zowel zwerf als afstandshon

den zo goed mogelijk te herplaatsen. De 

hal is tot stand gekomen dankzij de inspan

ningen van de Dierenbescherming Twente. 

DRENTHE

DIERENAMBULANCE 
DANKZIJ ANONIEME 
SPONSOR   
Eind september werd er in Noord en Mid

denDrenthe een nieuwe dierenambulance 

in gebruik genomen, waarmee de nood

hulp aan dieren in deze regio voor de 

komende jaren is gewaarborgd. De bus kon 

worden aangeschaft dankzij de gift van 

een anonieme sponsor.
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Via onze communicatiekanalen en in de media laten we elke dag zien hoe er met dieren wordt 
omgesprongen en wat de Dierenbescherming doet om het welzijn van dieren in ons land te verbete-
ren. In ons ledenblad DIER en de digitale nieuwsbrief vertellen we over ons werk, resultaten en 
achtergronden. Uiteraard zijn we ook te volgen op Facebook en via Twitter. Een greep uit onze 
online activiteiten.

In 2014 ...
... bezochten 1,1 miljoen mensen 
ruim 3,5 miljoen pagina’s op de 
site Dierenbescherming.nl.

... deden de Ik Zoek Baas-berich-
ten het goed. Veel dieren die we 
deelden op Facebook kregen snel 
een nieuwe baas. Zoals de Ana-
tolische herder Sari, die meer dan 
een jaar in het asiel zat. Na een 
oproep op Facebook verliet ze  
het opvangcentrum in stijl: over  
de rode loper op weg naar haar 
nieuwe huis.

... was Ikzoekbaas.nl, waarop vrij-
wel alle dieren in onze asielen 
staan, de populairste site met  
bijna 4 miljoen pageviews per 
maand. Mensen kennen de web-
site en blijven terugkomen. In heel 
2014 zijn er ruim 45,7 miljoen 
pagina’s bezocht en had de site 
1,7 miljoen unieke bezoekers.

... had het bericht van een extreem 
mager hondje dat werd gered uit 
douchecabine op social media 
een bereik van ruim 1 miljoen en 
kreeg het 9.546 reacties op Face-
book. Dit bericht bracht 10.577 
unieke personen naar de website 
Dierenbescherming.nl.

... bleek ook de noodoproep voor 
hond Aslan, die al een half jaar in 
het asiel zat en erg ongelukkig 
was, bijzonder succesvol.  
Het bericht werd 23.000 keer  
gedeeld en had een bereik van 
ruim 1,5 miljoen. Maar het aller-
mooiste was: binnen een week 
had hij een nieuwe baas.

... was het totale bereik op  
Facebook 42,2 miljoen. Voor  
Twitter was dat 21,2 miljoen.

... stond de Dierenbescherming in 
de meting in december 2014 op 
de 3e plek van de snelste groeiers 
op Facebook in de Goede Doelen 
Facebook Top 250. In het totaal 
overzicht waren we gestegen van 
plek 14 naar plek 11. 

... stond de Dierenbescherming  
in de Goede Doelen Top 250 van 
Twitter stabiel op positie 17.

4. DE DIERENBESCHERMING ONLINE

... zagen we dat de meeste bezoe-
kers op Dierenbescherming.nl  
via social media op de website 
kwamen, 351.474 in totaal.

Het hondje werd door een van onze 
inspecteurs overgebracht naar een 
opvangadres, waar hij in alle rust 
kon aansterken. Inmiddels heeft ’ie 
een fijn nieuw thuis gevonden.
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NATIONALE  
POSTCODE LOTERIJ

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is de Dierenbescher-
ming geen overheidsinstelling. We kunnen ons werk doen dankzij 
de steun van leden en donateurs. Maar ook dankzij een heleboel 
andere organisaties, die dierenwelzijn hoog in het vaandel hebben 
staan en ons werk belangrijk vinden.

5. ONZE PARTNERS

De Dierenbescherming werkt graag met zakelijke partners om haar doelstellingen te 

realiseren en ziet daarin nog veel potentieel. In 2014 hebben we diverse donaties uit het 

bedrijfsleven mogen ontvangen en gezamenlijke campagnes gedaan. Zoals twee acties 

met de aanbiedingssite Groupon om giften te werven voor ons asielwerk. Ook zijn we 

een samenwerking gestart met de Tui Care foundation waarbij het personeel van Arke 

winkels per groene boeking € 1, doneert voor diverse Dierenbeschermingsprojecten. 

Kruidvat Huisdierverzekeringen heeft een maand lang een bedrag van € 5, gedoneerd 

voor elke afgesloten huisdierenverzekering en Vitakraft sponsort sinds 2013 de konijnen 

en knaagdierenvleugel van ons Dierenbeschermingscentrum Amersfoort.

De Nationale Postcode Loterij is 
sinds 1996 partner van de Dieren-
bescherming. Met de steun van de 
Nationale Postcode Loterij kunnen 
we dieren opvangen in onze asielen, 
dierenambulances inzetten en  
mishandeling en verwaarlozing van 
dieren bestrijden. Daarnaast onder-
steunt de Nationale Postcode Loterij 
de Dierenbescherming via haar 
eigen communicatiekanalen.

Soms bereik je meer als je de handen ineen slaat.  
De Dierenbescherming heeft daarom een aantal samenwerkingsverbanden gesloten.

Dierenpolitie
www.rijksoverheid.nl/dierenpolitie

Landelijk InformatieCentrum 
Gezelschapsdieren
www.licg.nl
 

Eerlijke Bankwijzer
www.eerlijkebankwijzer.nl

Vereniging Nederlandse  
organisaties vrijwilligerswerk
www.nov.nl

Eurogroup for Animals
www.eurogroupforanimals.org

Dierkeur
www.dierkeur.nl

Natuurbeelden
www.natuurbeelden.nl



42 | jaarstukken 2014

6.  VERANTWOORDING  
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De Dierenbescherming is een naar Nederlands recht 
opgerichte vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. 
Voor de realisering van haar charitatieve doelstellingen 
doet zij door middel van fondsenwerving een beroep  
op de bereidheid tot geven van het publiek. De Dieren-
bescherming heeft een ANBI-status en draagt het  
keurmerk (CBF-Keur) van het Centraal Bureau Fondsen-
werving. Zij legt financiële en beleidsverantwoording in 
openheid en transparantie af in haar jaarverslag, waarbij 
rekening wordt gehouden met de richtlijnen van de VFI, de 
Richtlijn Jaarverslaggeving 650 voor fondsenwervende 
instellingen en het CBF-Keur, waarin principes van de 
Code Goed Bestuur voor Goede Doelen zijn opgenomen.
De Dierenbescherming houdt als goede doelenorgani-
satie toezicht op goede besturing van haar organisatie 
en optimale besteding van haar middelen. Het is immers 
de bedoeling dat de gever de garantie heeft dat zijn 
geld goed en effectief wordt besteed aan de doelstellin-
gen. Hiervoor handhaaft de Dierenbescherming de vol-
gende voorschriften en regels:
• de wet;
• het reglement CBF-Keur;
• de codes en richtlijnen van de VFI, brancheorganisa-
tie voor goede doelen;
• de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen  
(Code Wijffels);
• de RJ 650, Richtlijn voor de jaarverslaggeving;
• statuten en reglementen. 

Conform de Code Wijffels handhaaft de Dierenbescher-
ming de scheiding tussen besturen, uitvoeren en toe-
zicht houden. Conform het CBF-Keur leggen het 
bestuur en de Raad van Toezicht (RvT) jaarlijks een  
verantwoordingsverklaring af.
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Rol Naam Rooster van aftreden
Voorzitter Anke Boomsma** Voorjaar 2019 (niet herkiesbaar)
Vicevoorzitter Peter Buisman* (tot 13 december 2014) Najaar 2014 (niet herkiesbaar)
Leden Taco de Groot ** Voorjaar 2016 (herkiesbaar)
 Peter Kasteleyn*  Voorjaar 2019 (niet herkiesbaar)
 Erna Pieters Voorjaar 2016 (herkiesbaar)
 Dinand Ekkel Najaar 2018 (niet herkiesbaar)  
 Lex Vriesendorp** (per 21 juni 2014) Voorjaar 2019 (herkiesbaar)
 Gea Keijsers* (per 13 december 2014) Najaar 2019 (herkiesbaar)

*  tevens lid van de auditcommissie   ** tevens lid van de remuneratiecommissie

RAAD VAN TOEZICHT

6.1  BESTUREN EN TOEZICHT HOUDEN
6.1.1  Taken, verantwoording en bevoegdheden
De Dierenbescherming kent een democratische structuur van 

afvaardiging (Algemene Vergadering: AV). De afvaardiging van het 

bestuur van de afdelingen kan invloed uitoefenen op het beleid. 

Het bestuur van de landelijke vereniging (in de persoon van de 

algemeen directeur) heeft in de uitoefening van goed bestuur  

de eindverantwoordelijkheid. Hij hoort het beleid van de Dieren

bescherming uit te laten voeren, te bewaken en te handhaven, en 

dient daarover verantwoording af te leggen aan de AV. Hij heeft 

daarom de bevoegdheid om bepaalde (goedkeurings)besluiten te 

nemen. De meeste daarvan zijn onderworpen aan toezicht vooraf 

(voorafgaande goedkeuring) door de RvT. De RvT houdt integraal 

toezicht op het bestuur en het beleid, alsmede de algemene gang 

van zaken binnen de Dierenbescherming en de daarmee verbon

den organisaties. Het toezicht (vooraf en achteraf) van de RvT op 

de bestuurder van de landelijke vereniging wordt geregeld in de 

statuten en reglementen van de landelijke vereniging. 

De RvT bestaat uit zeven personen, die worden benoemd door  

de AV op bindende voordracht van de RvT. De leden hebben een 

zittingstermijn van vijf jaar. Een afgetreden lid is eenmaal herbe

noembaar, mits het desbetreffende lid op het moment van herbe

noeming (nog) voldoet aan de geldende benoemingscriteria.

De directeur geeft leiding aan het Verenigingsbureau (VB), de  

uitvoerende landelijke organisatie van de Dierenbescherming,  

en verricht zijn werkzaamheden op basis van het bestuurs, direc

tie en managementteamreglement, waarin de taken en bevoegd

heden van genoemde gremia zijn vastgelegd.

6.1.2  Verantwoording RvT
Jaarlijks legt de RvT verantwoording af over de samenstelling en 

hoofd en nevenactiviteiten van de leden, over vergaderingen en 

belangrijkste besluiten. 

6.1.3  Hoofd- en nevenfuncties leden RvT 
Alle RvTleden zijn tevens de RvT van de Landelijke Inspectie

dienst Dierenbescherming (LID).

Anke Boomsma
Hoofdfunctie: 

• Eigenaar Anke Boomsma coaching, training, toezicht, fotografie.

Nevenfuncties: 

• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Wende, Den Haag. 

Peter Buisman (afgetreden per 13 december 2014) 
Hoofdfunctie: 

•Directeur/Eigenaar TDH Consultants BV (Advies, Coaching en 

Training).

Nevenfuncties: 

• Voorzitter van het dagelijks bestuur van Nardus. Belangenorga

nisatie voor Uitvaartverenigingen zonder winstoogmerk. Verte

genwoordiging van 450 uitvaartverenigingen met circa 550.000 

aangesloten leden.

• Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van HCC. Vereniging 

van computergebruikers met ruim 75.000 leden.

• Voorzitter van VVE Residentie Herema. Vereniging van eigena

ren van een appartementencomplex met 186 appartementen.

• Voorzitter van Stichting ArtImaginaire. Nonprofit organisatie 

voor opbouw en beheer van een kunstverzameling.
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• Voorzitter van Stichting De Witte Bollen. Nonprofit organisatie 

voor beheer van kunst in de buitenruimte van RotterdamOmmoord.

Overige activiteiten: 

• Auteur en publicist.

Taco de Groot
Hoofdfunctie:

•Chief Executive Officer van Vastned Retail NV.

Nevenfuncties:

• Gastdocent ASRE/Universiteit van Amsterdam.

• Voorzitter van Holland Real Estate Business Club (een vereni

ging van vastgoeddirectieleden en entrepreneurs).

•Lid en assessor van RICS Netherlands.

Peter Kasteleyn 
Hoofdfunctie:

• Senior organisatieadviseur Dubois & Co Registeraccountants.

Nevenfuncties:

• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Maatvast.

Erna Pieters
Hoofdfunctie:

• Advocaat bij JPR Advocaten te Deventer, eveneens als partner/ 

medeeigenaar.

Nevenfuncties: 

• Bestuurslid De Maatschappij, departement Deventer.

• Lid Vereniging voor Bouwrecht en de Vereniging voor  

Bouwrechtadvocaten.

• Vrijwilliger voor Amnesty International, de Dierenbescherming 

en de Wereldwinkel.

• Bestuurslid Stichting Theaterschip.

• Bestuurslid Stichting Club 100.

Dinand Ekkel
Hoofdfunctie: 
• Lector Groene en Vitale Stad.

• Hogeschool Hoofddocent Dierenwelzijn en Dierethiek. 

Nevenfuncties:

• Lid Raad van Toezicht Stichting Flevolandschap.

• Lid Raad van Advies IVN Flevoland.

• Lid Raad van Toezicht Stichting Natuurbeelden.

Lex Vriesendorp (aangetreden per 21 juni 2014) 
Hoofdfunctie:

•Medeeigenaar/manager Shamrock partners B.V. Managers/ 

aandeelhouders van de Vreedenlust investeringsfondsen,  

Maarssen. 

Nevenfuncties: 

• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Spieren voor Spieren, 

Amsterdam.

• Adviseur Dita International, de Meern.

• Raad van Commissarissen Vreedenlust Funds, Maarssen.

• Adviseur Quist Executive Coaching, Maarsbergen.

Gea Keijsers (aangetreden per 13 december 2014) 
Hoofdfunctie:

• Eigenaar Connecting the Dots Consultancy (Financieel interim,  

change en project management).

6.1.4  Vergaderingen 
Raad van Toezicht
In het voorjaar van 2014 is er in verband met een openstaande 

vacature een nieuw RvTlid geworven voor het aandachtsgebied 

organisatieontwikkeling. In het najaar is er in verband met het 

aflopen van de tweede en laatste zittingstermijn van een RvTlid 

een nieuw lid geworven met als aandachtsgebied Financiën. Afge

sproken is dat het afgetreden lid nog enige tijd aanblijft als advi

seur van de RvT. Zijn kennis en achtergrond zijn van wezenlijk 

belang in een periode waarin de Dierenbescherming veel veran

deringen doormaakt. 

De RvT heeft in 2014 acht keer vergaderd. Aan de vergaderingen 

nam de algemeen directeur/bestuurder deel, de bestuurssecreta

ris (tot november 2014), bestuurscoördinator (vanaf november 

2014) en genodigden voor een bepaald onderwerp. 

De RvT heeft in 2014 haar aandacht met name gericht op de 

totstand koming van de fusie op 1 januari 2015 tussen de landelij

ke vereniging en de twintig voormalige afdelingen (het 1 DBpro

gramma). Tevens heeft een aantal stichtingen per 1 januari 2015 

gekozen om de modelstatuten van de Dierenbescherming aan te 

nemen, wat betekent dat zij tevens tot de Dierenbescherming 

behoren. De RvT heeft hierover veel gesprekken met de bestuur

der gevoerd en de vorderingen van de projecten van dit program

ma nauwlettend gevolgd. De RvT heeft kaders meegegeven en 

bijgestuurd waar nodig. De volgende besluiten heeft de RvT in het 

kader van 1 DB genomen:

• Goedkeuren van de stukken over 1 DB, met inachtneming van 

gemaakte opmerkingen in zowel de voltallige RvT, de Audit  

Commissie (AC) en de Remuneratiecommissie (RC). 

• Goedkeuren van wijzigingen van bestaande statuten en regle

menten van de Dierenbescherming en van nieuwe statuten en 

reglementen als gevolg van 1 DB.
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Speciale aandacht ging uit naar financieel beleid binnen 1 DB, 

het inrichten van good governance en de informatieverstrekking 

over 1 DB.

Naast het belangrijke thema 1 DB en de gebruikelijke lopende zaken, 

zijn de volgende besluiten genomen c.q. activiteiten uitgevoerd:

• Goedkeuren van het jaarverslag/de jaarrekening 2013 na advies 

van de AC hierover. De RvT heeft dit proces nauwlettend gevolgd. 

• Goedkeuren van het jaarplan en de begroting 2015. Voor de 

begroting 2015/2016 heeft de RvT duidelijke financiële kaders 

meegegeven. Er moet aan deze kaders voldaan worden om in het 

kader van 1 DB na de reorganisatie snel over een financieel gezon

de organisatie te beschikken. Tevens heeft de RvT de opdracht 

gegeven aan de bestuurder om externe hulp in te roepen, zodat 

er met gebruikmaking van de bestaande rapporten aanbevelin

gen kunnen worden gedaan aangaande de organisatie en begro

ting. Opdrachtformulering heeft plaatsgevonden door de 

bestuurder en de voorzitter van de Audit Commissie. 

•  Goedkeuren van verzoeken op het gebied van: 

 verlenen van volmachten aan bepaalde functionarissen; 

 liëren en ontliëren van stichtingen; 

 fusies tussen stichtingen;  

 verstrekken van interne geldleningen; 

 ontslag bestuurslid van een stichting. 

• Goedkeuring geven aan wijziging van statuten en reglementen.

• Vaststellen van het rooster van aftreden van de RvT.

• Beoordelen of de campagne rond dierendag passend was voor  

de Dierenbescherming.

6.1.5 Commissies
Audit Commissie
De AC heeft zich beziggehouden met de voorbereiding van  

het toezicht op het bestuur. Zij deed dit ten aanzien van onder 

andere de inrichting en werking van de interne risicobeheer

sings en controlesystemen, de financiële informatieverschaffing 

(intern en aan belanghebbenden), de naleving en opvolging van 

aanbevelingen van de accountant en de rol en het functioneren 

van de administratieve organisatie en interne controle van de 

Dieren bescherming. De AC is in 2014 zes keer bij elkaar geweest 

en heeft één keer telefonisch vergaderd.

Ofschoon de totstandkoming van de jaarrekening ieder jaar  

beter gaat, heeft de AC hieraan opnieuw veel aandacht moeten 

besteden. Tussentijds zijn de financiële rapportages en forecasts 

besproken. Tevens is veel aandacht uitgegaan naar de begroting 

2015/2016. De AC heeft het financieel beleid geformuleerd om een 

financieel gezonde organisatie te zijn en blijven. De AC is betrok

ken geweest bij het programma 1 DB, in het bijzonder met betrek

king tot de self assessments, de doorrekening van de business case en 

het draaiboek voor de financiële functie. 

De AC heeft diverse adviezen voorbereid ten behoeve van de RvT 

op het gebied van planning & control en financiën en heeft diver

se dossiers besproken met betrekking tot gelieerde instellingen. 

Tenslotte heeft de AC aandacht besteed aan het beleggingsbeleid, 

pensioenen, treasuryrichtlijnen, het vastgoedbeheer en de te stel

len vacatures voor een nieuw lid van de AC en de controller.

Remuneratiecommissie
De RC adviseert de RvT en bereidt tevens besluitvorming in de 

RvT voor over de volgende onderwerpen: 

• het vaststellen van een profielschets en selectieprocedure voor 

bestuur en de RvTleden;

• bindende voordrachten aan de AV tot benoeming van bestuur 

en RvTleden; 

• bezoldiging; 

• rechtspositie;

• arbeidsvoorwaarden en overige honorering van het bestuur; 

• uitvoeren van een jaarlijks functioneringsgesprek met het 

bestuur.

De RC is in 2014 twee keer bij elkaar gekomen en heeft de evalua

tie voor wat betreft het functioneren van de directeur voorbereid 

en gesprekken gevoerd. 

In 2014 zijn er voor de RvT twee nieuwe leden geworven door de 

RC. Hiermee zijn de aandachtsgebieden organisatieontwikkeling 

en finan ciën weer volledig vertegenwoordigd en is de RvT voltallig. 

6.1.6 Evaluatie 
Voor de leden van de RvT worden profielen opgesteld waaraan zij 

moeten voldoen. Ook voor de algemeen directeur/bestuurder is 

een profielschets uitgewerkt. Hierin is een viertal kenmerken 

gedefinieerd: bevlogenheid en deskundigheid, leiderschap, 

managementkwaliteiten en externe relaties/netwerkkwaliteiten. 

Per kenmerk zijn competenties gedefinieerd waaraan moet wor

den voldaan. Op deze manier zijn de kwaliteit van de RvT en alge

meen directeur/bestuurder voor een toezichthoudend orgaan als 

de Dierenbescherming gewaarborgd.

Functioneren van het bestuur c.q. algemeen directeur
Het functioneren van het bestuur c.q. de algemeen directeur 

wordt jaarlijks uitgebreid besproken en geëvalueerd door de RC. 

De uitkomsten van de evaluaties worden gebruikt bij de aanscher
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ping van ontwikkelpunten en resultaatafspraken. In 2014 had de 

algemeen directeur/bestuurder o.a. de volgende opdrachten:

1. Uitrol 1 DB vanaf 1 januari 2015 en zorg dragen dat alle gele

dingen goed en tijdig aangesloten blijven.

2. Een succesvol jubileum organiseren.

3. Het ontwikkelen van een visie op de DB 2020.

4. Het realiseren van de begroting 2014 en middels de kwartaal

rapportages bijsturen.

5. Vastgoedbeleid opzetten.

De RvT is van mening dat de algemeen directeur/bestuurder in 

2014 in voldoende mate heeft gehandeld in het kader van boven

staande opdrachten en een unieke prestatie heeft neergezet in de 

uitrol van 1 DB. Ook in de ontwikkeling van het Beter Leven keur

merk (BLK) richting externe partners en de Landelijke Inspectie

dienst Dierenbescherming (LID) naar overheden heeft hij 

uitstekend werk geleverd. 2014 was een succesvol jubileumjaar, 

met als resultaat onder meer een goede collecteopbrengst. De ont

wikkeling van de visie op de DB 2020 kwam – mede door de ener

gie die ging naar 1 DB – pas eind 2014 van de grond en wordt in 

2015 verder uitgewerkt. De RvT heeft bij de beoordeling over 2014 

uitgesproken het jammer te vinden dat er sinds 2010 nog steeds 

geen comfortabel gevoel bestaat over de financiën, alhoewel er wel 

veel is verbeterd. Als randvoorwaarde voor het in control komen is 

nu 1 DB gerealiseerd. De kaders voor vastgoedbeleid worden in 

2015 uitgewerkt.

Zelfevaluatie RvT
De RvT evalueert jaarlijks haar eigen functioneren. Tussentijds 

heeft de RvT een nonexecutive overleg ingevoerd. Dit vindt plaats 

voorafgaand aan en na afloop van elke RvTvergadering, in het 

kader van good governance. In dit overleg worden het onderling 

functioneren van de RvT en de relatie met de bestuurder afge

stemd. De jaarevaluatie van de RvT over 2014 heeft in januari 

2015 op een locatie ‘buiten de deur’ plaats gevonden met de vol

tallige RvT, onder leiding van een speciaal hiervoor aangetrokken 

procesbegeleider. Aan de hand van de uitkomsten van de evalua

tie worden in het voorjaar 2015 ontwikkelpunten en aandachts

punten vastgesteld. 

Scheiding besturen en toezicht houden
Voorgaande afspraken waarborgen dat de werkwijze van de RvT 

en de algemeen directeur/bestuurder en hun verdeling van taken, 

bevoegd heden en verantwoordelijkheden – evenals de jaarlijks 

evaluaties – leiden tot zelfreflectie, toetsing en verbeteringen. De 

RvT is van mening dat in het verslag wordt voldaan aan het prin

cipe van ‘scheiding van bestuur en toezicht houden’.

Optimale besteding van middelen
De organisatie werkt continu aan een optimale besteding van 

middelen, zodat effectief gewerkt wordt aan het realiseren van de 

doelstellingen. In het kader hiervan worden onderstaande activi

teiten uitgevoerd.

• Meerjarenplan/jaarplannen 

De Dierenbescherming werkt met een strategisch meerjarenplan 

(SMJP) dat uitgewerkt wordt in jaarplannen. In 2011 is het SMJP  

2012  2015 vastgesteld. In de jaarplannen staat helder omschre

ven welke activiteiten dat jaar worden gerealiseerd. Het SMJP 

wordt vertaald in een financiële jaarbegroting, die als leidraad 

dient voor een beheersbare uitvoering van activiteiten. De begro

ting geeft inzicht in de bestedingen aan de kerntaken en de 

bedrijfsvoering van de Dierenbescherming. Elk jaarplan, met  

bijbehorende begroting, wordt vertaald in budgetten. De groep 

Finance en Control (F&C) bewaakt de voortgang door middel van 

maandelijkse analyses. Deze analyses worden via (financiële en 

nietfinanciële) rapportages teruggekoppeld aan en besproken in 

het managementteam. Dit zorgt ervoor dat de bedrijfs voering 

beheersbaar blijft en dat er, indien nodig, tijdig bijstelling van 

activiteiten en/of budgetten plaatsvindt.

• Verantwoording

De directeur legt per kwartaal verantwoording af aan de RvT. Dit 

betreft zowel een financiële als een kwalitatieve verantwoording. 

In de AC worden de financiële kwartaalrapportages besproken. De 

AC richt zich op de kwaliteit van de interne en externe rapportage, 

de effectiviteit van interne controles en het functioneren van de 

externe accountant. De AC komt tenminste vier keer per jaar bij

een. Hierbij worden de directeur, de controller F&C en periodiek 

de externe accountant uitgenodigd. In de jaarrekening wordt ver

antwoording afgelegd over de financiële realisatie van het voor

gaande jaar. Voor deze verslaglegging worden de richt lijnen van 

de RJ650 voor fondsenwervende instellingen gevolgd.

Met de hierboven genoemde verantwoording van besteding van 

middelen, uitgaande van een SMJP, jaarplannen en werken in 

projecten, komt de Dierenbescherming steeds meer tot efficiënt 

en effectief werken. De RvT is van mening dat in het verslagjaar 

voor een belangrijk deel voldaan is aan het verantwoorden van 

het principe ‘optimale besteding van middelen’. 

Relaties met belanghebbenden
De Dierenbescherming hecht vanaf haar oprichting grote waarde 

aan goede contacten met haar belanghebbenden en propageert de 

dialoog teneinde haar doelstellingen te bereiken. Gezien de diversi
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teit van de organisatie kent de Dierenbescherming een groot aantal 

belanghebbenden, die allemaal op een eigen, gepaste wijze worden 

bediend. Goede communicatie – door middel van eigen media zoals 

een ledenmagazine en een website – met iedereen die het werk van 

de Dieren bescherming ondersteunt en mogelijk maakt, is van groot 

belang. Ook is het zaak om duidelijk aan te geven waar en op welke 

manier belanghebbenden ideeën, wensen en klachten kwijt kunnen.

Vanzelfsprekend zijn dieren de belangrijkste belanghebbenden 

van de Dierenbescherming. Echter, om haar doelen te bereiken, 

onderscheidt de Dierenbescherming in willekeurige volgorde de 

volgende belang hebbenden: 

• Leden: ontvangen viermaal per jaar het blad DIER en daarnaast 

in een aantal gevallen een afdelingsblad. Verder ontvangen zij 

fondsenwervende mailings; de frequentie hiervan wordt naar 

believen bijgesteld. Jeugdleden ontvangen vier keer per jaar het 

Kids for Animals clubblad. 

• Donateurs: ontvangen eenmaal per jaar het blad DIER en  

fondsenwervende mailings; de frequentie hiervan wordt naar 

believen bijgesteld.

• Publiek: op deze groep richt de Dierenbescherming zich met 

fondsenwerving, maar ook met voorlichting, acties en campag

nes. Tevens kan men zich gratis abonneren op de digitale, maan

delijkse nieuwsbrief Dierenm@il, om zo op de hoogte te blijven 

van de laatste ontwikkelingen bij de Dierenbescherming. Ook 

worden social media zoals Facebook en Twitter ingezet om deze 

doelgroep te bedienen.

• Pers: de Dierenbescherming heeft twee persvoorlichters in 

dienst om deze groep te bedienen. Zo worden regelmatig pers

berichten uitgegeven.

• Politiek (Europees, landelijk, regionaal en lokaal): op Europees 

niveau is Eurogroup for Animals (waar de Dierenbescherming lid 

van is) actief; op landelijk niveau is een eigen lobbyist werkzaam, 

op gemeentelijk niveau opereert een medewerker in samenwer

king met de lokale afdelingen om verbetering van het dierenwel

zijn op lokaal niveau te bewerkstelligen. 

• Overheidsinstellingen: Er vindt veel samenwerking plaats met  

overheidsinstellingen, zoals de Dierenpolitie en de Nederlandse  

Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Tenslotte is voor veel afde

lingen de gemeente een opdrachtgever voor het leveren van dien

sten op het gebied van kerntaak 1.

• Bedrijfsleven, onderzoeksinstituten, brancheverenigingen e.d.: 

Deze doelgroep wordt met name bediend door diverse beleids

medewerkers, die elk op hun eigen beleidsterrein onder meer 

overleggen en congressen bijwonen en lezingen geven teneinde 

de standpunten en zienswijzen van de Dierenbescherming voor 

het voetlicht te brengen.

• Afdelingen: worden geïnformeerd via Extranet, emails en de 

AV’s (en de voorbereidingsoverleggen daarvoor). Daarnaast heeft 

de landelijke vereniging diverse medewerkers in dienst die de 

afdelingen ondersteunen, zoals de helpdeskmedewerkers van het 

team Service & Informatie voor algemene vragen, de medewerker 

Twinfield voor hulp bij het gebruik van het boekhoudpakket, de 

landelijke collectecoördinator voor ondersteuning bij de collecte 

en de medewerkers van Bestuur & Organisatie voor ondersteu

ning bij het regionaliserings annex fusieproces.

• Asielen/ambulances: gelieerde asielen en ambulances worden 

geïnformeerd via Extranet, emails en bijeenkomsten. Daarnaast 

kent de Dierenbescherming de Erkenningsregeling asielen, ons 

keurmerk voor asielen. De medewerker van de Erkenning onder

steunt alle asielen die in dit traject meelopen. Verder is de groep 

Dierenprogramma’s, Hulp en Toezicht (DH&T) er ook voor alge

mene vragen van asielen. Voor meer beleidsmatige vragen is er de 

beleidsmedewerker Dierenprogramma’s, Hulp en Toezicht.

• Melders: melders van verstoord dierenwelzijn melden bij zich 

bij het landelijke nummer 144 van de Rijksoverheid. Voor afhan

deling van deze meldingen is een procedure.

• Klagers: volgens de klachtenprocedure van de Dierenbescher

ming kunnen mensen hun klacht indienen bij de klachtencoördi

nator – zowel per post als via een digitaal klachtenformulier –  

dan wel de lokale afdelings/regioklachtencommissie. Indien hun 

klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunnen klagers een 

verzoek tot onderzoek bij de Commissie van Beroep indienen. 

Over de binnengekomen klachten wordt per kwartaal aan de RvT 

gerapporteerd, opdat er inzicht is in wat er vatbaar is voor verbe

tering binnen de Dierenbescherming.

• Vrijwilligers: binnen het vrijwilligersbeleid van de Dierenbe

scherming stelt de vereniging ter ondersteuning van de (vrijwilli

ge) afdelingsbestuurders modellen beschikbaar voor bijvoorbeeld 

kas commissieverslagen, statuten en dergelijke. Daarnaast biedt 

de Dierenbescherming opleidingen voor vrijwilligers, zoals 

afdelings inspecteurs en hondentrainers.

• Medewerkers, zowel landelijk als lokaal: medewerkers van  

het verenigingsbureau en de LID. Betaalde krachten van de lokale 

afdelingen zijn ook bij deze eenheden in dienst. Er vinden op ver

schillende niveaus overleg momenten plaats, zoals in het regioMT 

en de coördinatorenoverleggen.

• Sponsors: de Dierenbescherming heeft een relatie met verschil

lende sponsors, waarvan de Nationale Postcode Loterij de belang

rijkste is.

De Dierenbescherming monitort en evalueert haar communicatie

middelen op hun effect en bereik. Indien nodig stelt ze deze mid

delen tussentijds bij om een goede afstemming te houden met de 
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doelgroepen. De RvT is van mening dat in het verslagjaar op een 

goede wijze inhoud is gegeven aan het optimaliseren van de 

omgang met belanghebbenden, en dus ook aan het principe 

‘omgaan met belanghebbenden’. 

Belangenverstrengeling
Er zijn in 2014 geen meldingen geweest van mogelijke belangen

verstrengeling bij een bestuurder, noch van transacties waarbij 

tegenstrijdige belangen van bestuurders, toezichthouders en/of 

externe accountant speelden of spelen die van materiële beteke

nis zijn voor de vereniging en/of desbetreffende bestuurders, toe

zichthouders en/of externe accountant. 

Slotwoord
De RvT spreekt zijn waardering uit voor de inzet en betrokken

heid van de vele vrijwilligers, bestuurders en betaalde krachten 

van de Dieren bescherming. Samen bereiken wij de doelstellingen 

van de Dieren bescherming en dragen wij bij aan de verbetering 

van dierenwelzijn.

De Raad van Toezicht,
Den Haag, 18 mei 2015 
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Lex Vriesendorp    
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____________________________
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Taco de Groot
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6.2 ORGANISATIE
6.2.1 Algemeen
De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (de 

Dieren bescherming) is met circa 122.000 leden, duizenden  

actieve vrijwilligers en twintig lokale regio’s de grootste organisa

tie van ons land die opkomt voor de belangen van alle dieren.

De Dierenbescherming gaat bij haar belangenbehartiging uit van 

de eigenwaarde van het dier, los van de nutswaarde die het dier 

voor mensen bezit. Dieren behoren met respect behandeld te wor

den als zelfstandige wezens met gevoelens, bewustzijn en integri

teit. Daarnaast zijn vooral de gezondheid en het welzijn van het 

individuele dier van groot belang. Met dit uitgangspunt, de 

erkenning van de intrinsieke waarde of eigenwaarde van dieren, 

komt de Dierenbescherming actief op voor de belangen van alle 

dieren. Het doel is een diervriendelijke maatschappij waarin 

mens en dier in harmonie met elkaar leven. 

      
Visie en missie
De Dierenbescherming heeft als visie dat de mens in de samen

leving duurzame invulling geeft aan welzijn, gezondheid en  

integriteit van ieder dier en ziet het als haar missie om dieren te 

beschermen door het verlenen van noodhulp, het handhaven van 

welzijn en het beïnvloeden van de samenleving.

Beleidsterreinen en kerntaken
De Dierenbescherming heeft duidelijke standpunten en zet zich 

daar voor in. De standpunten hebben betrekking op de volgende 

beleidsterreinen:

• Gezelschaps- en recreatiedieren, waaronder huisdierenbezit en 

opvang, agressieve honden, handel in exoten, dieren in dieren

tuinen, vermaak en sport met dieren.

• Veehouderij, waaronder huisvesting, transport, bedwelmen  

en doden van varkens, runderen, pluimvee, vissen, konijnen, 

 kalkoenen en struisvogels.

• Dierproeven en biotechnologie, waaronder kloneren, genetische 

manipulatie, xenontransplantatie en patentering.

• In het wild levende dieren, waaronder jacht en grote grazers.

De Dierenbescherming behartigt de belangen van dieren in de 

vorm van vier kerntaken:

1. Dierenhulp 

2. Toezicht dierenwelzijn 

3. Voorlichting

4. Beleidsbeïnvloeding 

6.2.2 Organisatievorm
De Dierenbescherming bestaat per eind 2014 uit de landelijke  

vereniging, met daaraan gelieerd een aantal stichtingen zoals de 

LID, Beter Leven keurmerk, en twintig regionale verenigingen 

(afdelingen), met ook daaraan gelieerde instellingen zoals asielen 

en ambulances. 2014 heeft sterk in het teken gestaan om de orga

nisatieverandering naar één Dierenbescherming voor te bereiden. 

Per 1 januari 2015 zal de Dierenbescherming bestaan uit één lan

delijke vereniging met twintig regio’s en gelieerde stichtingen.

Bij steeds scherper en veeleisender richtlijnen en regelgeving  

professionaliseert de Dierenbescherming zich verder om haar 

kerntaken zowel landelijk als regionaal/lokaal optimaal en meer 

uniform te kunnen uitvoeren. Dit wordt mogelijk door zich meer 

te richten op uniforme beleids en planvorming en het inrichten 

van de nieuwe, grotere afdelingen met een aantal betaalde krach

ten op cruciale sturingsfuncties. Hierdoor kunnen we ook het 

zeer belangrijke kapitaal van onze uitvoeringsorganisatie, ‘onze 

vrijwilligers’, beter faciliteren en positioneren om hun werk zo 

optimaal mogelijk uit te laten voeren.

6.2.3 Planning & Control
De jaarlijkse planning en controlcyclus bestaat uit het opstellen 

van een jaarplan inclusief financiële begroting, drie voortgangs

rapportages voor de diverse managementlagen binnen de organi

satie en een jaarrekening inclusief jaarverslag.

Door jaarplannen zo concreet mogelijk op te zetten en daar deel

budgetten aan toe te kennen, kunnen bij periodieke rapportages 

de afwijkingen beter geanalyseerd en bewaakt worden. 

De voortgangsrapportages zijn enerzijds inhoudelijk van aard en 

anderzijds een toelichting op de financiële prognose voor het 

einde van het jaar.

Risicomanagement en kwaliteitsbewaking van het gehele proces 

is van belang om zo veel mogelijk risico’s uit te sluiten en zo de 

beoogde doelmatigheid en eindresultaten te bereiken. De Dieren

bescherming onderkent het belang van risicobewaking en treft 

maatregelen door een continue verbetering en versterking van de 

administratieve organisatie en interne beheersing. Andere aan

dachtsgebieden zijn fiscaliteit, personeelszaken, verzekeringen, 

fraudebewaking, liquiditeitsbewaking en vastgoedprojecten.

6.2.4 Fondsenwerving
Om toekomstbestendig te zijn is het van belang dat de Dieren

bescherming op brede schaal, vanuit een strategische analyse, 

succesvol fondsen werft. Zowel op landelijk als regionaal niveau 

moeten fondsenwervende activiteiten sterk ingezet worden. De 

Dierenbescherming streeft een maximaal marktaandeel na door 
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organisaties en mensen met hart voor dieren te stimuleren in 

financiële zin bij te dragen aan meer dierenwelzijn. Met trans

parante fondsenwerving, authentieke communicatie en oplossings

gericht optimisme laten we een loyale en brede achterban delen in 

het goede gevoel een concrete bijdrage te hebben geleverd aan 

meer dierenwelzijn. Iedere dierenvriend zien wij als een potentiële 

vriend van de Dierenbescherming. Immers, hoe meer mensen de 

Dierenbescherming steunen, hoe meer wij kunnen doen voor 

 dieren en hoe krachtiger wij kunnen optreden tegen dierenleed. 

Het beleid van de Dierenbescherming is erop gericht om maximaal 

25% van de opbrengsten uit te geven aan wervingskosten.

Focus Fondsenwerving 2014
• de krimp van onze betalende achterban tegengaan en investe

ren in de groei van het aantal leden

• ontwikkelen van duurzame relaties o.a. door meer relevante 

communicatie en een effectievere marktbenadering door 

 verbeterde samenwerking met de regio’s. 

• Stevige inzet werving nalatenschappen 

• Samenwerking bedrijfsleven in het kader van het jubileumjaar

Regionale afdelingen: vooral verbetering van de collecteorganisatie 

en verhoging van de opbrengst.

Ledenwerving
Het aantal leden van de Dierenbescherming nam al jaren gestaag 

af, net als bij vele andere natuur en milieuorganisaties. Om deze 

krimp tegen te gaan, zijn we sinds 2013 extra aan het investeren 

in ledenwerving en streven we ernaar om weer een groei van de 

achterban te realiseren. En met succes, want sinds 2013 zien we 

voor het eerst weer een lichte stijging. We sluiten het jaar af met 

14.446 nieuwe leden, dit zijn 2.141 leden boven het target (117%) 

en een eindstand van 122.471 leden. We hebben diverse succesvol

le ledenwervende acties gedaan. 

Succesvolle acties om nieuwe leden te werven via:

• Ledenwerfteams bij dierenwinkels en evenementen

• Een speciale Dierenbeschermingsuitzending bij het  

TVprogramma Tijd voor Max.
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Dierenbescherming haar mening kracht bij door actie te voeren. Meestal op ludieke wijze, soms 
wat meer confronterend.  

2.1.4 Interne oriëntatie 
De strategische doelen uit het Strategisch Meerjarenplan (SMP) vormen de kern van ons werk 
en ze betreffen het effect dat wij met ons werk willen realiseren.  
 
De Dierenbescherming ontwikkelt haar organisatie om zich maximaal voor dierenwelzijn in te 
kunnen zetten en heeft voor 2013 de activiteiten hiervoor benoemd. Het professioneel uitvoeren 
van de kerntaken en van bedrijfsvoering van zowel VB als afdelingen in onderlinge samenhang 
staat centraal. De afdelingen dragen er zorg voor dat hun bedrijfsvoering op orde is. Het VB 
heeft, in relatie tot de totale vereniging, de rol om te coördineren, bewaken, toetsen van en 
adviseren over de effectiviteit en kwaliteit van beleidsuitvoering/-vorming, HRM (inclusief 
opleiden), bedrijfsprocessen, kennismanagement en financiële en bestuurlijke processen. 
Daarnaast is ook de corporate communicatie een belangrijke taak, die zorgt voor consistentie in 
de uitingen, waardoor er een sterk merk gecreëerd wordt. Ook wordt door het VB een aantal 
landelijke taken (voorlichting en beleidsbeïnvloeding) en diensten voor de afdelingen zoals 
HRM, Financiën, ICT en centrale inkoop vormgegeven. 
 

2.2 Organisatievorm 
 
De Dierenbescherming bestaat per eind 2013 uit de Landelijke Vereniging, met daaraan 
gelieerd een aantal stichtingen zoals de LID, Beter Leven kenmerk, en twintig regionale 
verenigingen (afdelingen), met ook daaraan gelieerde instellingen zoals asielen en ambulances. 
In onderstaande organogram wordt met een zwarte stippellijn de niet direct stuurbare 
onderdelen van de organisatie weergegeven. Bij steeds scherper en veeleisender richtlijnen en 
regelgeving professionaliseert de Dierenbescherming zich verder om haar kerntaken zowel 
landelijk als regionaal/lokaal optimaal en meer uniform te kunnen uitvoeren. Dit wordt mogelijk 
door zich meer te richten op uniforme beleids- en planvorming en het inrichten van de nieuwe, 
grotere afdelingen met een aantal betaalde krachten op cruciale sturingsfuncties. Hierdoor 
kunnen we ook de zeer belangrijke drijfveer van onze uitvoeringsorganisatie, “onze vrijwilligers”, 
beter faciliteren en positioneren om hun werk zo optimaal mogelijk tuit te laten voeren. 
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• Telemarketing: bellen van ‘warme leads’ zoals petitieonder

tekenaars en melders bij onze Dierenambulances

• Online marketing acties

Optimaal ledenbehoud en contributie-inkomsten
In 2014 is het target voor contributies met bijna twee ton over

schreden, dit komt door succesvolle upgradeacties waarmee de 

klantwaarde is verhoogd, instroom van nieuwe leden en een 

effectief loyaliteitsprogramma. Dankzij de investering in leden

werving en behoudstrategie is de instroom hoger dan de uit

stroom van leden.

Giftenwerving
Ongeveer twee derde van de giften ontvangen we van onze leden. 

We sturen hiervoor diverse direct mailings per post en email naar 

onze leden. Daarnaast doen we online marketing campagnes en 

ontvangen we ook giften via periodieke schenkingen die voor 

minimaal 5 jaar vastgelegd zijn. In 2014 is het aantal periodieke 

schenkingen toegenomen met ruim 26%.

Fondsenwerving zakelijke markt
De Dierenbescherming werkt graag met zakelijke partners om 

haar doelstellingen te realiseren en ziet nog veel potentieel om 

ook samen te werken met het bedrijfsleven. In 2014 hebben we 

een aantal maanden een vacature gehad voor de fondsenwerver 

zakelijke markt die vanaf 2015 weer vervuld wordt. In 2014 heb

ben we ook weer donaties uit het bedrijfsleven mogen ontvangen 

en gezamenlijke campagnes gedaan. Zo hebben we bijvoorbeeld 

twee acties gedaan samen met de aanbiedingssite Groupon om 

giften te werven voor ons asielwerk. Ook zijn we een samen

werking gestart met de Tui Care foundation waarbij het perso

neel van Arke winkels per groene boeking € 1, doneert voor 

diverse Dierenbeschermingsprojecten. Kruidvat Huisdier verzeke

ringen heeft een maand lang een bedrag van € 5, gedoneerd  

voor elke afgesloten huisdierenverzekering en Vitakraft sponsort 

sinds 2013 de konijnen en knaagdierenvleugel van ons Dieren

beschermingscentrum Amersfoort.

De Nationale Postcode Loterij (NPL)
Ook in 2014 is uitstekend samengewerkt met de Nationale 

 Postcode Loterij.

De Dierenbescherming wordt al jaren gesteund met een vaste 

jaarlijkse bijdrage van € 1,8 miljoen. Dankzij die steun kan de 

Dierenbescherming zich blijven inzetten voor en het leven verbe

teren van dieren die in Nederland in de verdrukking zitten. Tij

dens de collecteweek sponsorde de NPL een mooi prijzenpakket 

voor de gezamenlijke kraskaartactie. De kraskaart flyer werd 

 uitgedeeld door collectanten aan de collectegevers en bij deel

name kon men mooie prijzen winnen. Onder de deelnemers heb

ben we 320 nieuwe leden geworven en hebben zo’n 15.000 nieuwe 

abonnees zich voor Dierenm@il aangemeld. In de NPL Voordeel

agenda boden we dit jaar het Dierenbeschermersspel aan. Het 

werd maar liefst 189 keer besteld. Tevens hebben we in 2014 een 

projectfinanciering ingediend bij de NPL voor het project “duur

zame Dierentransporters en Animal Rescue Vehicles”. In februari 

2015 vernamen we het heugelijke nieuws dat de financiering is 

toegewezen voor een bedrag van bijna € 2,7 miljoen. 

Inkomsten uit Nalatenschappen
Erfstellingen en legaten zijn een zeer belangrijke bron van 

inkomsten voor de Dierenbescherming. 

In 2014 ontving de landelijke Dierenbescherming van 135 men

sen een nalatenschap. Onze relatiebeheerders adviseren mensen 

over het opnemen van de Dierenbescherming in het testament. In 

2014 hebben ze 277 huisbezoeken afgelegd waarvan 119 nieuwe 

bezoeken (stijging van 38%). In 2014 hebben we in vier regio’s 

lunchbijeenkomsten gehouden voor onze achterban om ze te 

informeren over de mogelijkheden om na te laten. De bijeen

komsten werden enthousiast bezocht door onze leden. In augus

tus hebben we weer een prachtige uitzending gehad bij het 

TVprogramma ‘de Nalatenschap’ bij Tijd voor Max. In het najaar 

waren we met een stand aanwezig bij de 50+ beurs en de Leven  

en Sterven beurs. 

Fondsen
• Stichting Ida Zilverschoon heeft aan 18 vrijwilligers de prijs 

voor ‘Vrijwilliger van het jaar’ uitgereikt. De prijs voor het beste 

project is gegaan naar ‘Kids for Nature’ van onze regio Drenthe. 

Zij hebben een bedrag van € 8.250, ontvangen. 

• Ons Fonds Natenschappen met doelbestemming Dierenambulan

ces is uitgekeerd. € 25.000, is ingezet als deelfinanciering en is ten 

goede gekomen aan de aanschaf van 5 dierenambulances. Het 

fonds is volledig uitgekeerd.

• Een Anonieme stichting heeft in 2014 vier van de 10 ingediende 

projecten toegewezen voor een totaal bedrag van ruim € 131.000,

• Ook in 2014 heeft Stichting Het Waardige Dier middels finan

ciering, meerdere projecten van de Dierenbescherming mogelijk 

gemaakt.

Collecte
De collecte in 2014 laat een stijging zien van maar liefst 12%. Dit 

valt voornamelijk te verklaren uit de succesvolle gezamenlijke 

werfactie die is gedaan naar nieuwe collectanten. In 2014 zijn 

5.162 nieuwe collectanten geworven: 5.077 volwassen collectan
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ten, 85 jeugdcollectanten jonger dan 14 jaar. Vele duizenden vrij

willigers collecteerden voor de Dierenbescherming in de week 

voor Dierendag.

6.2.5 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
De Dierenbescherming neemt de verantwoordelijkheid voor de 

effecten van de organisatieactiviteiten, waarbij bewuste keuzes 

worden gemaakt om een balans te bereiken tussen mensen, milieu 

en doelstellingen. 

Zaken als duurzaam inkoopbeleid van energie en diensten,  

alsook het beheer van een groen wagenpark, behoren tot de  

aandachtsgebieden. Zodoende heeft de Dierenbescherming bij

voorbeeld bij de Nationale Postcode Loterij een extra schenking 

van ca. € 2,7 miljoen aangevraagd voor de aanschaf van duurza

me voertuigen voor het vervoeren van dieren. Met deze nieuwe 

voertuigen – in de vorm van unieke Animal Rescue Vehicles en 

Elektrische Dierentransporters – kunnen wij dieren vervoeren bij 

ontruimingen van huizen van dierenverzamelaars of voor vervoer 

van en naar speciale opvangcentra. Door het inzetten van de 

transporters blijven de dierenambulances beschikbaar voor acute  

dierennoodhulp. We streven er uiteindelijk naar om op termijn 

zeven Animal Rescue Vehicles en dertig elektrische Dierentrans

porters verdeeld over het land in te zetten.

In het kader van transport, zijn we inmiddels in het bezit van een 

certificaat uitgereikt door ‘Climate Neutral Group’ en ‘Terberg 

Leasing’ met de vermelding dat de Dierenbescherming in 2014 

heeft bijgedragen aan 151,10 ton minder CO
2
 uitstoot. Dit gegeven 

is een substantiële verbetering ten opzichte van 2013. 

De Dierenbescherming heeft tevens een duurzaam beleggings

beleid, dat sinds 2010 integraal wordt toegepast en periodiek 

door een externe vermogensbeheerder wordt getoetst. 

De Dierenbescherming gaat op het gebied van dierenwelzijn nog 

een stapje verder door zich te richten op nieuwe marktkansen, 

zoals met het Beter Leven keurmerk, het actief creëren van een 

diervriendelijker veehouderij, stap voor stap de productie van 

dierlijke eiwitten te verduurzamen en te lobbyen voor beter  

dierenwelzijn bij bedrijfsleven en politiek. 

Verder is de Dierenbescherming bijna vijf jaar deelnemer aan  

de Eer lijke Bankwijzer*. Met deze Bankwijzer maken de Dieren

bescherming en vijf andere organisaties het beleid inzichtelijk 

van de Nederlandse banken op terreinen als dierenwelzijn en 

mensenrechten. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het ver

groten van transparantie en het verkleinen van verschillen tussen 

investeringsbeleid en praktijk.

6.2.6 Klachtenafhandeling
De Dierenbescherming maakt voor de afhandeling van klachten 

gebruik van een landelijke klachtenprocedure. Klachten over de 

Dierenbescherming die voldoen aan de voorwaarden van het 

‘Klachten en geschillen reglement Dierenbescherming’ worden 

conform deze procedure afgehandeld. De Dierenbescherming 

neemt klachten serieus en ziet deze als een signaal om de 

bedrijfsvoering waar mogelijk verder te verbeteren.

Afgehandelde klachten
In 2014 heeft de Dierenbescherming 148 klachten afgehandeld 

die onder het ‘Klachten en geschillenreglement van de Dieren

bescherming’ vielen. 47 klachten van het totale aantal klachten van 

148 was gegrond (32%). Eens per kwartaal wordt normaliter over de 

klachten afhandeling gerapporteerd aan de Raad van Toezicht. 

Onderstaand is een verdeling van klachten naar categorieën 

gemaakt.

Verdeling van klachten naar categorieën (2014) 

Aantal klachten  

per categorie (inhoud) Totaal

Administratie niet in orde 14

Bedrijfsonderdeel functioneert niet 3

Behandelen (zwerf)dieren 3

Behandeling vrijwilligers 3

Beleid (regionale) afdeling 11

Beleid asiel 12

Beleid Dierenbescherming 26

Beleid uitrijden ambulances 3

BOAklacht 3

Commercieel beleid 23

Communicatie 14

Financieel beleid 4

Gedrag vrijwilliger 2

Melding niet goed afhandelen 16

Plaatsen dier  6

Sfeer / leiding 4

Werkwijze niet juist 1

Eindtotaal 148

In 2014 is er één klacht bij de Nationale Ombudsman ingediend 

over een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dieren
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bescherming. De klager was niet tevreden met het antwoord op 

haar klacht dat zij ontvangen had van de Dierenbescherming. Per 

31 december 2014 was deze klacht nog niet afgehandeld door de 

Nationale Ombudsman. 

Leren van klachten 
De Dierenbescherming ziet klachten als een signaal van de klant, en 

probeert er in die zin haar voordeel mee te doen. Bij klachten wordt 

het principe van hoor en wederhoor toegepast. Er wordt altijd 

navraag gedaan bij betrokkene over het voorval waarover geklaagd 

is. Waar nodig zal het management naar aanleiding van een klacht 

in gesprek gaan met de desbetreffende medewerker(s) en wordt de 

bedrijfsvoering eventueel aangepast. Indien er sprake is van meerde

re klachten binnen een bepaalde categorie of over een bepaald orga

nisatieonderdeel, wordt bekeken of er procesverbetering mogelijk is. 

Hierover geeft de klachtencoördinator waar mogelijk advies.

6.2.7 Commissie van beroep
De Commissie van Beroep is in 2014 vier keer bijeengekomen.  

Eén keer in januari voor een algemene introductie voor de nieu

we commissie leden, en drie keer in oktober en november om het 

enige geschil dat dit jaar bij de CvB aangemeld was, te bespreken. 

Bovendien heeft de Commissie in december een hoorzitting geor

ganiseerd met de partijen in het geschil. Waarna de Commissie, 

gebaseerd op deze hoorzitting en uitgebreide documentatie, 

advies heeft uitgebracht aan de RvT. Er zijn in 2014 bij de Com

missie geen klachten aangemeld.

6.2.8 Risicoparagraaf
De Dierenbescherming kent net als iedere organisatie risico’s. Zij 

heeft maatregelen genomen om deze risico’s te minimaliseren en 

is voldoende in staat om risico’s op te vangen als deze zich onver

hoopt voordoen. 

Risicoprofiel
De Dierenbescherming haalt haar inkomsten voornamelijk uit 

nalatenschappen en uiteenlopende fondsenwervende activiteiten. 

In mindere mate zijn er inkomsten bij uitvoer van ambulance en 

opvangactiviteiten. De Dierenbescherming confirmeert zich aan 

de CBFrichtlijnen en RJ650 voor fondsenwervende instellingen. 

Een belangrijk speerpunt van de Dierenbescherming is om vanaf 

2015 de begroting dusdanig aan te passen dat vaste uitgaven met 

vaste inkomsten worden gedekt en flexibele uitgaven met de flexi

bele inkomsten. Ook het komen tot meer structurele afspraken met 

gemeenten met betrekking tot de vergoeding van wettelijke taken 

om in ieder geval de basisoperatie van dierenhulp en opvang kos

tendekkend te krijgen, is een belangrijk aandachtspunt. 

De Dierenbescherming denkt meer stabiliteit van inkomsten te 

kunnen borgen, door zich als bekende organisatie meer te rich

ten op de impact die je kunt hebben op verschillende gebieden  

en meer (in)zicht op de markt(economische) ontwikkelingen. Dit 

vereist zichtbare kwalitatieve uitvoer van onze taken met behulp 

van duurzamere middelen, zoals elektrische auto’s, meer aan

dacht voor onze achterban en het meer gericht aangaan en 

onderhouden van relevante netwerkrelaties. 

Kortom, de organisatie gaat meer interactie aan met haar omge

ving en dat op verantwoorde en duurzamere wijze.

Risicobereidheid
De economische crisis van de afgelopen jaren lijkt bijna voorbij.  

De impact die het heeft gehad op de Dierenbescherming is echter 

financieel aanzienlijk geweest. In het midden van de economische 

onzekerheden hebben we ons desalniettemin intensief ingezet 

voor de eenwording van de organisatie (programma 1 DB); een  

risico dat we bereid waren te nemen in ons streven naar in eerste 

instantie meer centralisatie van (geld)middelen en uiteindelijk een 

meer stuur en beheersbare organisatie. Eén bereikt effect is dat de 

interne concurrentie en versnippering grotendeels is opgeheven.

Risicomanagement
Bij de eenwording van de Dierenbescherming ligt intern de focus 

op in control komen. Daarbij wordt gelet op een juist evenwicht 

tussen het ideaal en de wijze waarop we dat willen realiseren. 

Beleid op verschillende terreinen wordt herzien of herbeschreven 

op basis van een concrete en integrale aanpak van zaken. Tevens 

wordt in 2015 gestart met een directieteam; een besluitvormend 

overleg tussen de algemeen directeur/bestuurder, de operationeel 

manager/adjunct directeur en de concern controller. Hiermee 

wordt beoogd bestuurlijke besluiten op basis van brede inbreng 

tot stand te brengen. 

Gezien het feit dat de financiële situatie een aandachtspunt 

blijft, zal – naast de meer integrale en samenhangende aanvlieg

route van fondsenwerving en intensivering van netwerkrelaties – 

verder gewerkt worden aan het – waar mogelijk – terugdringen 

van de ‘overheadkosten’, door bijvoorbeeld de versobering van de 

arbeidsvoorwaarden.

* De Eerlijke Bankwijzer maakt het beleid inzichtelijk van de Nederlandse banken op terreinen 
als dierenwelzijn, milieu, mensenrechten, arbeidsomstandigheden en handel in wapens. Met 
dit initiatief vergroten deze zes maatschappelijke organisaties de druk op de banken om het 
geld van hun spaarders duurzaam en eerlijk in te zetten. Het is uniek dat banken worden 
onderzocht op uiteenlopende terreinen van verantwoord ondernemen en dat de resultaten 
daarvan op een overzichtelijke website (www.eerlijkebankwijzer.nl/zijn) samengebracht.
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6.3 SOCIAAL VERSLAG
De professionalisering en de ontwikkeling van de regio’s is in 

volle gang. Deze professionalisering is onder andere zichtbaar in 

een scherpere scheiding tussen HRM en de salarisadministratie, 

een schriftelijke onderbouwing van de personele mutaties, een

duidige beleidsvorming en voering en eenduidige personele dos

siervorming. Dit heeft zich vertaald in verbeterde, transparante 

en controleerbare werkprocessen, lagere kosten (een reductie in 

bezetting) en moet uiteindelijk resulteren in een beheersbaar en 

acceptabel verzuim.

6.3.1 Medezeggenschap
Samenstelling
De OR bestond in 2014 uit:

• Léon Ripmeester (voorzitter, DH&T)

• Dick Duyzer (LID)

• Agnes Hemstede (C&F)

• Fayrouz van der Weit (C&F)

 
Vergaderingen 
In 2014 vonden er negen overlegvergaderingen plaats met de 

bestuurder/algemeen directeur. Daarnaast was er ongeveer twaalf 

maal een intern overleg. Bestuurder en OR hebben tweemaal een 

‘heisessie’ met elkaar gehad, waarvan één keer met een externe 

begeleider. 

In 2014 zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de  

orde geweest:

• begroting en jaarplan, VB, LID en geconsolideerd;

• harmonisatie pensioenen en arbeidsvoorwaarden;

• arbeidsvoorwaardenpakket nieuwe medewerkers inclusief  

pensioenregeling;

• organisatieontwikkeling (inclusief betrokkenheid van de OR 

daarbij);

• reiskosten;

• pakket bezuinigingsmaatregelen inclusief personele  

consequenties;

• 1 DB (w.o. fusiebesluit, business case);

• evaluatie autoleasebeleid;

• nieuw personeelshandboek;

• verzuim, Arbo en nieuwe Arbodienst; 

• aandacht voor medewerkers, w.o. cultuuraspecten en aantrek

kelijk werkgeverschap;

• de organisatie van een nieuwe medezeggenschap i.v.m. 1 DB  

in 2015.

Communicatie met achterban
De OR heeft in 2014 met name email en Extranet benut als  

medium voor communicatie met de achterban. Naar aanleiding 

van het voor nemen van de werkgever om een mogelijke loonstij

ging in het kader van de CAO Ziekenhuizen niet te volgen, is er 

een personeelsbijeenkomst/achterbanberaad georganiseerd om 

meningen te peilen en input te verkrijgen. 

6.3.2 Vertrouwenspersonen
Er zijn in 2014 twee melders geweest die contact hebben opgeno

men met de vertrouwenspersonen. De meldingen waren niet 

direct eenduidig toe te rekenen aan een specifieke vorm van 

ongewenst gedrag. Ze hadden bijvoorbeeld betrekking op de 

werksfeer en de werkrelatie met de (direct) leidinggevende.

Tijdens een personeelsbijeenkomst op het verenigingsbureau is 

door de vertrouwenspersonen een presentatie gegeven over hun 

werkzaamheden.  

6.3.3 Bestuursmodel en management
De Dierenbescherming kent een RvTmodel. De RvT houdt inte

graal toezicht op het bestuur en op het beleid en de algemene 

gang van zaken binnen de Dierenbescherming en de daarmee 

verbonden organisaties.

Het toezicht (vooraf en achteraf) van de RvT op de bestuurder van 

de landelijke vereniging wordt geregeld in de statuten en regle

ment van de landelijke vereniging. Directie en managementteam 

zijn belast met zowel de constituerende als de dirigerende leiding 

(beleidsuitvoering) van de organisatie. Het managementteam 

werkt steeds meer vanuit het concept ‘integraal management’.

6.3.4 Personeelsbeleid 
2014 heeft in het teken gestaan van de fusie van de vereniging 

van verenigingen tot één vereniging, genoemd 1 DB. Vanaf juli 

2014 hebben de voorbereidingen vanuit HRM plaatsgevonden  

met focusgebieden als pensioen en verdere arbeidsvoorwaarden, 

arbobeleid en het functiegebouw. Ook de systematische aanpas

singen in het personeelsinformatie systeem zoals aanpassingen 

aan inrichting, vorm, informatievoorziening en voor bereiding op 

een gebruik door de ‘nieuwe collega’s’ is uitgevoerd.

De afdeling HRM heeft beleid of richtlijnen ontwikkeld op gebied 

van een veelheid aan terreinen zoals centrale arbodienstverlening, 

centrale ondersteuning op gebied van personele vraagstukken. Ook 

de richt lijnen met betrekking tot declareren van kosten of reizen 

en de regeling met betrekking tot het wagenpark is aangescherpt.

Tevens heeft een aanpassing van bestaand beleid plaatsgevonden 

door ontwikkelingen op gebied van aanpassing van wetgeving. 

Dit betreft onder andere de Wet Werk en Zekerheid, het Ontslag
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recht en de BEZAVA (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsonge

schiktheid Vangnetters).

6.3.5 Bedrijfshulpverlening 
Het BHV team is in de tweede helft van 2014 weer op volle sterkte 

gekomen: per 31 december 2014 waren er zes BHV’ers, verspreid 

over het hele kantoor en ondersteund door een coördinator BHV 

die de organisatorische en administratieve zaken uitvoert. 

Opleiding
De drie reeds actieve BHV’ers zijn op herhalingscursus BHV 

geweest en hebben nieuwe certificaten en BHV passen ontvangen. 

De drie nieuwe BHV’ers hebben gezamenlijk en met goed gevolg 

de Basis cursus BHV gedaan (ehbo verlenen en beginnende brand 

bestrijden).

Materialen
Er hebben diverse controles op materialen plaatsgevonden,  

en indien nodig zijn er vervangende of nieuwe materialen voor 

aangeschaft.

Beleid
Vaste wekelijkse, maandelijkse en halfjaarlijkse controlerondes 

zijn ingesteld waarbij standaard bepaalde zaken worden gecheckt. 

Het BHVteam heeft drie duo’s gevormd; elk duo is verantwoorde

lijk voor wekelijkse en maandelijkse controle van de eigen vleugel 

van het gebouw. Twee keer per jaar voert het gehele team een con

troleronde uit van het hele kantoor.

Bekendheid BHV
Het team heeft in de personeelsbijeenkomst van november een 

presentatie gehouden over wat BHV inhoudt en wat medewerkers 

moeten doen bij een ontruiming. De presentatie is op de extranet

pagina van BHV geplaatst.

Incidenten
Er hebben zich in 2014 een aantal kleine incidenten voorgedaan, 

variërend van een onwel geworden medewerker tot brandend 

hout/karton in rookzuil. Alles is naar tevredenheid behandeld.
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6.4 Samengevoegd financieel verslag 2014 
De Dierenbescherming is een naar Nederlands recht opgerichte vereniging met volledige 
rechtsbevoegdheid. Voor de realisering van haar charitatieve doelstellingen doet zij door middel van 
fondsenwerving een beroep op de bereidheid tot geven van het publiek. De Dierenbescherming heeft 
een ANBI-status en draagt het keurmerk (CBF-Keur) van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Zij legt 
financiële en beleidsverantwoording af in haar jaarverslag, waarbij rekening wordt gehouden met de 
richtlijnen voor fondsenwervende instellingen, de Richtlijn Jaarverslaggeving 650 en van het CBF-keur, 
waarin principes van de Code Goed Bestuur voor Goede doelen zijn opgenomen. 
 
Voor nadere specificatie en toelichting van cijfers wordt verwezen naar de samengevoegde 
jaarrekening in hoofdstuk 7.1. 
 
Beloningsbeleid  
De VFI heeft als onderdeel van de Code Goed Bestuur de richtlijn ‘Regeling voor Beloning Directeuren 
van Goede Doelen’ opgesteld. Deze regeling is in 2011 aangescherpt waarmee beoogd wordt om de 
beloning voor directeuren bij goede doelen transparant te maken en te normeren. De VFI heeft eind 
2013 besloten om wederom de normbedragen voor 2014 te bevriezen, zodat deze op het niveau van 
het jaar 2010 blijven. In december 2014 heeft de ALV van de VFI besloten om de normbedragen voor 
het jaar 2015 niet te indexeren. De remuneratiecommissie van de Dierenbescherming heeft bij de 
vaststelling van de beloning voor de directeur in 2014 rekening gehouden met de bovengenoemde 
regeling. 
 
Vermogensbeleid en beleggingsbeleid 
De treasury richtlijnen van de Dierenbescherming beschrijven de bepalingen ten aanzien van het 
cashmanagement en het vermogen- en beleggingsbeleid. 
 
In ons vermogens- en beleggingsbeleid vindt een integrale vertaling plaats van de uitgangspunten 
‘Reserves en Beleggingsbeleid’, ontleend aan de VFI-richtlijn ‘Financieel Beheer Goede doelen’ die in 
de eisen van het CBF-keur opgenomen zijn.  
 
De wijze waarop de Dierenbescherming het vermogen belegt, wordt voor een groot deel bepaald door 
het te bestemmen vermogen voor onze doelstellingen, activiteiten en de continuïteit van de 
organisatie. Tussen bestemmen en daadwerkelijk besteden van reserves en fondsen kan enige tijd 
verstrijken. Uitgaande van het in stand houden van de waarde van de hoofdsom en bescherming tegen 
inflatie, worden de gelden voor langere of kortere tijd beheerd. Het is een beleidskeuze om 
risicomijdend te beleggen.  
Ter bescherming tegen inflatie en garantie van de hoofdsom, wordt in de portefeuille rekening 
gehouden met een hogere weging voor obligaties, inflation notes en deposito’s. 
 
De andere belangrijke elementen uit ons beleggingsbeleid zijn: 
 het diervriendelijk en duurzaam beleggen uitgaande van de fasering van de realisatie van onze 

doelstelling in het meerjarenbeleidplan; 
 de instandhouding van de waarde van de hoofdsom en het beschermen tegen inflatie; 
 het streven naar een jaarlijks positief totaal rendement van tussen de 3 en 5 procent; 
 de opbrengst van de rendementen te gebruiken ter dekking van exploitatielasten; 
 bij de verdeling van de portefeuille over de beleggingscategorieën aandelen, obligaties en 

liquiditeiten, ter bekostiging van de doelstellingsactiviteiten flexibiliteit in te bouwen door rekening 
te houden met de termijn waar binnen over de beleggingen beschikt dient te kunnen worden; 

 het als een integraal onderdeel opnemen in ons handboek Administratieve organisatie en Interne 
beheersing van het treasury en cashmanagement; 

 het uitvoeren van het uitsluitingenbeleid ten aanzien van onder meer bontindustrie, 
milieugevaarlijke stoffen/bestrijdingsmiddelen, wapenindustrie, bio-industrie en dierproeven; 

 geen stemmen uitbrengen op aandeelhoudersvergaderingen; 
 de keuze voor de Rabobank als huisbankier en centraal vermogensbeheerder (voorheen 

Schretlen & Co N.V.). 
  
Leeswijzer 
Alle bedragen in dit verslag zijn weergegeven in € 1.000. 
 

6.4 SAMENGEVOEGD FINANCIEEL VERSLAG 2014
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6.4.1 Balansoverzicht 
In onderstaande tabel is de samengevoegde balans (na resultaatbestemming) van de 
Dierenbescherming per 31 december opgenomen. 
 

 
2014  2013 

ACTIVA 
   Immateriële vaste activa 135  189  

Doelstellingen -  - 

Bedrijfsmiddelen 135  189  
Materiële vaste activa 32.427 

 
29.996  

Doelstellingen 31.108 
 

27.566  

Bedrijfsmiddelen 1.319 
 

2.430  
Financiële vaste activa 380 

 
392  

Doelstellingen 380 
 

316  

Overige leningen - 
 

76  

Beleggingen 10.221 
 

9.757  
Voorraden 221 

 
386  

Doelstellingen 110 
 

154  

Bedrijfsmiddelen 111 
 

232  
Vorderingen en overlopende activa  13.981 

 
14.872  

Liquide middelen 21.326 
 

23.583  

TOTAAL ACTIVA  78.691 
 

79.175  

PASSIVA 
   Reserves 58.306 

 
53.919  

          Continuïteitsreserve 19.503 
 

19.399  

          Bestemmingsreserves 38.803 
 

34.520  
Fondsen  

             Bestemmingsfondsen 6.854 
 

10.450  

 
65.160 

 
64.369  

Voorzieningen 368 
 

333  
Langlopende schulden 5.578 

 
5.481  

Kortlopende schulden en overlopende 
passiva 7.585 

 
8.992  

TOTAAL PASSIVA 78.691 
 

79.175  
 
De immateriële en materiële vaste activa betreffen met name activa die gebruikt worden voor de 
doelstellingen. Het betreft diverse dierenbeschermingscentra, dierenambulances en inventaris. De 
grootste investeringen in het boekjaar betreffen de nieuwbouw van het pand in Breda en aanschaf van 
meerdere dierenambulances. 
 
De beleggingen betreffen voornamelijk aandelen en obligaties. Het beheer van de effectenportefeuilles 
is ondergebracht bij de Rabobank, ABN AMRO en Triodos bank. De Dierenbescherming voert een 
actief, maar beheerst vermogensbeleid. 
 
De vorderingen bestaan voornamelijk uit vorderingen uit hoofde van nalatenschappen en de bijdrage 
van de Nationale Postcode Loterij voor het jaar 2014. Deze bijdrage is in 2015 ontvangen. 
 

6.4.1  Balansoverzicht

2014 2013
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De liquide middelen betreffen voor het grootste deel tegoeden bij banken.  
 
Het exploitatieresultaat over 2014 bedraagt € 0,8 miljoen positief. Dit resultaat is verwerkt via de 
resultaatbestemming in de reserves en fondsen. Bij baten waarbij een derde partij een specifieke 
besteding heeft aangegeven, zijn deze aangemerkt als bestemmingsfonds. Deze baten zijn via de 
resultaatbestemming toegevoegd aan de bestemmingsfondsen. Bestedingen van deze gelden worden 
aan de betreffende fondsen onttrokken. 
 
Gelden waaraan het bestuur een specifieke bestemming heeft gegeven, worden via de 
resultaatbestemming toegevoegd aan een bestemmingsreserve. Uitgaven van deze gelden komen via 
de resultaatbestemming ten laste van de bestemmingsreserve. Het saldo van het resultaat dat resteert 
na verwerking van de mutaties in de bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves is toegevoegd 
aan de continuïteitsreserve. 
 
De continuïteitsreserve van de Dierenbescherming heeft ten doel om de kosten werkorganisatie te 
kunnen dekken bij tegenvallende baten in enig jaar. De CBF norm voor de continuïteitsreserve is 
vastgesteld op maximaal 1,5 maal deze kosten. De Dierenbescherming streeft naar een factor 1,0. 
Ultimo 2014 is de verhouding continuïteitsreserve / kosten werkorganisatie: 0,60 (2013: 0,62). 
 
De bestemmingsreserves bestaan uit de bestemmingsreserve financiering activa ten behoeve van de 
doelstelling, bestemmingsreserve financiering activa ten behoeve van de bedrijfsvoering en overige 
bestemmingsreserves. De overige bestemmingsreserves zijn voornamelijk gevormd ten behoeve van 
nieuwbouw van asielen, verbouw / renovatie van de huidige asielen, dekking van toekomstige 
exploitatieverliezen en voor organisatiewijzigingen binnen de Dierenbescherming. De toename van de 
bestemmingsreserves in 2014 wordt veroorzaakt doordat in 2014 een tweetal 
dierenbeschermingscentra in gebruik zijn genomen. 
 
De bestemmingsfondsen hebben meerdere bestedingsdoeleinden, zoals voor de exploitatie van 
dierenambulances, verbeteren van dierenwelzijn in een bepaalde regio of de bouw van een asiel in 
een bepaalde regio. De afname van de bestemmingsfondsen wordt voornamelijk verklaard door de 
ingebruikname van het dierenbeschermingscentrum in Limburg. 
 
De langlopende schulden betreffen voornamelijk ontvangen leningen ten behoeve van de aanschaf 
c.q. nieuwbouw van de dierenbeschermingscentra. 
 
De overige schulden betreffen voornamelijk de vooruit ontvangen contributies 2015, schulden aan 
leveranciers en belastingen en premies sociale verzekeringen. 
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6.4.2 Toelichting op de exploitatie 2013 - 2014 
 

(x € 1.000) 
 

Realisatie 
(REA) 

 

Begroting 
(BG) 

 

Realisatie 
(REA) 

 

Verschil 

 

Verschil 

  

2014  2014  2013  
REA 2014 

en BG2014  
REA 2014 en 

REA 2013 
 

          BATEN 
 

     
    Baten uit eigen 

fondsenwerving 
 

20.646  
 

19.340  
 

18.654 
 

1.306 
 

1.992 

Baten uit acties derden 
 

1.933  
 

1.830  
 

1.860 
 

103 
 

73 
Vergoedingen wettelijke 
taken en subsidies 

 
9.244  

 
9.289  

 
10.298 

 
-45 

 
-1.054 

Baten uit beleggingen 
 

998  
 

494  
 

599 
 

504 
 

399 
Opbrengsten 
dierenambulances en 
dierenopvangcentra 

 
7.295  

 
8.483  

 
6.153 

 
-1.188 

 
1.142 

Overige baten  
 

1.919  
 

1.695  
 

1.755 
 

224 
 

164 

Totale Baten 
 

42.035  
 

41.131  
 

             
39.319  

 
904 

 
2.716 

           
LASTEN 

          Besteed aan 
doelstellingen 

 
     

    Dierenhulp 
 

17.667   19.010   18.733 
 

-1.343 
 

-1.066 

Toezicht dierenwelzijn 
 

6.746   4.740   5.640 
 

2.006 
 

1.106 

Voorlichting 
 

3.943   5.345   3.533 
 

-1.402 
 

410 

Beleidsbeïnvloeding 
 

1.370   1.264   1.252 
 

106 
 

118 

  
29.726  

 
30.359  

 
29.158 

 
-633 

 
568 

Werving baten 
 

     
    Kosten eigen 

fondsenwerving 
 

3.630   3.070   3.525 
 

560 
 

105 

Kosten acties derden 
 

29   656  11 
 

-627 
 

18 

Kosten van beleggingen 
 

15   3  21 
 

12 
 

-6 

  
3.674  

 
3.729  

 
3.557 

 
-55 

 
117 

Beheer en administratie 
 

     
    Kosten beheer & 

administratie 
 

7.868   8.861   7.216 
 

-993 
 

652 
Totale lasten 

 
41.268  

 
42.949  

 
39.931 

 
-1.681 

 
1.337 

           

EXPLOITATIERESULTAAT 
 

767 
 

-1.818 
 

-612  
 

2.585 
 

1.379 
           

Resultaatbestemming           
Toevoeging/onttrekking 
aan:           

Continuïteitsreserve  79  -1.818  2.619     

Bestemmingsreserves  4.283  -  1.635     

Overige reserves  -  -  -752     

Bestemmingsfondsen  -3.595  -  -4.114     

Exploitatieresultaat  767  -1.818  -612     

6.4.2  Toelichting op de exploitatie 2013 - 2014

Realisatie
(REA)

2014

Realisatie
(REA)

2013

Verschil
REA 2014 en 

BG 2014

Verschil
REA 2014 en

REA 2013

Begroting
(BG)
2014
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Toelichting op de baten 
Eigen fondsenwerving 
De baten uit eigen fondsenwerving zijn in 2014 hoger dan begroot en hoger dan de baten in 2013. Dit 
wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere baten uit nalatenschappen. Daarentegen zijn de baten uit 
giften lager in 2014 ten opzichte van 2013, doordat in 2013 met name giften inzake de nieuwbouw in 
Limburg verantwoord waren (€ 2,2 miljoen). 
 
Vergoeding wettelijke taken en subsidies 
In de post vergoeding wettelijke taken is in 2013 een bijdrage verantwoord voor de nieuwbouw van het 
asiel in Breda (€ 1,1 miljoen).  
 
Opbrengsten dierenambulances en dierenopvangcentra 
De gerealiseerde baten dierenambulance en dierenopvangcentra wijken bij nagenoeg alle entiteiten af 
van de begroting voor 2014. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn achterblijven van baten en het in 
de begroting ten onrechte niet elimineren van bijdragen vanuit andere entiteiten.  
De hogere gerealiseerde baten in 2014 ten opzichte van het boekjaar 2013 worden ook voornamelijk 
verklaard door de hogere baten bij de regio Rijnmond. Daarentegen waren de bijdragen in 2014 bij het 
asiel in Breda lager dan in 2013. Dit wordt veroorzaakt door ontvangen bijdragen inzake de bouw van 
het nieuwe pand in 2013. 
 
Toelichting op de lasten  
Lasten Dierenhulp 
De lasten Dierenhulp zijn bij nagenoeg alle entiteiten lager dan begroot in 2014 en lager dan de 
realisatie in 2013. Daarentegen zijn de lasten voor dierenhulp hoger in de nieuw in gebruik genomen 
dierenbeschermingscentra (in Breda en Limburg). 
 
Lasten Toezicht dierenwelzijn 
De lasten Toezicht dierenwelzijn zijn in 2014 hoger dan begroot en hoger dan in 2013. De grootste 
afwijking wordt verklaard door de stijging binnen de regio Rijnmond. Daarentegen zijn er minder 
uitgaven inzake toezicht dierenwelzijn bij de LID, afdeling Limburg en afdeling Noord-Holland Noord. 
 
Kosten Beheer & administratie 
De kosten Beheer & administratie zijn in 2014 lager dan begroot, voornamelijk bij de stichting 
Dierenbescherming Limburg, BLK, de NVBD en de regio Haaglanden. Bij de NVBD zijn minder kosten 
gemaakt inzake 1DB en bij BLK is er minder uitgegeven aan juridische kosten.  
Daarentegen zijn de kosten van regio Rijnmond en Overgelder hoger dan begroot. Bij Overgelder 
wordt dit verklaard door de kosten van renovatie van de panden (deze waren niet begroot). 
 
Ten opzichte van het boekjaar 2013 zijn de kosten Beheer & administratie lager. Dit wordt met name 
veroorzaakt door de kosten van het project 1DB en de renovatiekosten bij regio Overgelder. 
 
Bezoldiging directie 
De VFI heeft als onderdeel van de Code Goed Bestuur de richtlijn ‘Regeling voor Beloning Directeuren 
van Goede Doelen’ opgesteld. Deze regeling is in 2011 aangescherpt, waarmee beoogd wordt om de 
beloning voor directeuren bij goede doelen transparant te maken en te normeren. De VFI heeft eind 
2013 besloten om wederom de normbedragen voor 2014 te bevriezen, zodat deze op het niveau van 
het jaar 2010 blijven. In december 2014 heeft de ALV van de VFI besloten om de normbedragen voor 
het jaar 2015 niet te indexeren. De remuneratiecommissie van de Dierenbescherming heeft bij de 
vaststelling van de beloning voor de directeur in 2014 rekening gehouden met de bovengenoemde 
regeling. 
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43+19+16+10+9+3A1

2

3

4

5
6

TOTALE INKOMSTEN 2014  
€ 42.035.000

TOTALE UITGAVEN 2014 
€ 41.268.000

1. Eigen fondsenwerving  49,1%
2.  Vergoedingen wettelijke  22,0% 

taken en subsidies  
3.   Opbrengsten dierenambulances 17,3% 

en dierenopvangcentra 
4. Acties derden  4,6%
5. Overige baten  4,6%
6. Beleggingen 2,4%

1. Dierenhulp  42,8%
2. Kosten beheer en administratie  19,1%
3. Toezicht dierenwelzijn  16,3%
4. Voorlichting  9,6%
5. Kosten werving baten  8,9%
6. Beleidsbeïnvloeding  3,3 %

49+22+17+5+5+2A1

2

3

4 5 6

Het is een vraag die regelmatig wordt gesteld. 
Het antwoord is: in eerste instantie door onze 
leden. Dankzij hun steun kunnen wij ons werk 
doen. Verder krijgt de Dierenbescherming jaar-
lijks een bijdrage van de Nationale Postcode 
Loterij, zoals u op de vorige pagina hebt kun-
nen lezen, en mogen wij gelukkig rekenen op 

schenkingen, donaties en nalatenschappen 
van allerlei mensen en bedrijven die zich 
bekommeren om het welzijn van dieren. In 
tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de 
Dierenbescherming geen overheidsinstelling. 
Wel betalen gemeenten een wettelijk verplich-
te bijdrage voor het opvangen van zwerfdieren, 

maar deze schiet vaak tekort. In de wet staat 
namelijk dat er voor twee weken opvang moet 
worden betaald, terwijl katten bijvoorbeeld 
gemiddeld vier tot zes weten in het asiel verblij-
ven. De kosten hiervoor financiert de Dieren-
bescherming uit giften van particulieren en 
organisaties die ons steunen.

HOE WORDT HET WERK VAN DE DIERENBESCHERMING GEFINANCIERD?
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6.4.3 Kengetallen 
Over het boekjaar 2014 zijn de volgende kengetallen van toepassing: 
 

 2014 2013 
   
% kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van baten 
uit eigen fondsenwerving: 17,6 % 18,9 % 

   
% lasten Beheer & Administratie ten opzichte van 
totale lasten:  19,1 % 18,1 % 

   
De Dierenbescherming hanteert op basis van het 
vierjaars gemiddelde als leidraad maximaal 25%. Het 
gemiddelde over de periode 2011 tot en met 2014 is 
19,6%. 

  

   
% besteed aan de doelstellingen ten opzichte van 
totale baten: 70,7 % 74,2 % 

   
% besteed aan de doelstellingen ten opzichte van 
totale lasten: 72,0 % 73,0 % 

 
De besteding van de lasten over de doelstellingen is in onderstaande tabel weergegeven (zowel voor 
het jaar 2014 als 2013): 
 

 
 

 
 

  

2014 2013 2014 2013
Dierenhulp 17.666 18.734 43% 47%
Toezicht	  Dierenwelzijn 6.746 5.641 16% 14%
Voorlichting 3.943 3.533 10% 9%
Beleidsbeïnvloeding 1.370 1.252 3% 3%
Kosten	  eigen	  fondsenwerving 3.674 3.557 9% 9%
Kosten	  Beheer	  &	  Administratie 7.868 7.216 19% 18%
Totale	  lasten 41.268 39.932

Dierenhulp 17.666 18.734 43% 47%
Toezicht	  Dierenwelzijn 6.746 5.641 16% 14%
Voorlichting 3.943 3.533 10% 9%
Beleidsbeïnvloeding 1.370 1.252 3% 3%
Kosten	  eigen	  fondsenwerving 3.674 3.557 9% 9%
Kosten	  Beheer	  &	  Administratie 7.869 7.215 19% 18%
Totale	  lasten 41.268 39.932

16%	   14%	  

10%	   9%	  
3%	   3%	  
9%	   9%	  

19%	   18%	  

0%	  

20%	  

40%	  

60%	  

80%	  

100%	  

2014	   2013	  

Dierenhulp	   Toezicht	  Dierenwelzijn	   VoorlichLng	  

Beleidsbeïnvloeding	   Kosten	  eigen	  fondsenwerving	   Kosten	  Beheer	  &	  AdministraLe	  

6.4.3  Kengetallen
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6.4.4 Toekomstvisie 
Het economisch klimaat in Nederland blijft turbulent, ondanks de aankondiging van kleine 
verbeteringen. De aanhoudende ‘politieke tegenwind’, vooral bezuinigingen op gemeentelijk niveau 
voor wat betreft Wettelijke- en provinciale taken, beweegt de Dierenbescherming nog steeds een 
krachtige lobby neer te zetten richting gemeenten. In 2015 wordt gewerkt aan de uitwerking en de 
implementatie van de vastgestelde visie op dierenhulp. 
 
Het effect van bovenstaande externe ontwikkelingen is dat we ons in 2015 gaan focussen op: 
 implementeren van uniform preventiebeleid; 
 kwaliteitsverbeteringen in onze uitvoeringsorganisatie door gedragen keurmerken; 
 eenduidig kostenmodel producten en diensten van Wettelijke Taken;  
 ontwikkeling van regionale visies op dierenhulp. 
Tevens zal de vastgestelde marketingvisie in 2015 geïmplementeerd worden in de te voeren 
campagnes, lobby’s en communicatie. 
 
Voor de bedrijfsvoering ligt de focus op de implementatie van de fusie, de verdere standaardisatie van 
processen en procedures en werkmethoden van centrale (staf)diensten. Speciale aandacht is er voor 
onze vrijwilligers en medewerkers door heel Nederland.  
 
De lopende strategische planperiode sluiten we in 2015 af. Dan kan de balans worden opgemaakt van 
de geboekte resultaten. Aan de hand van een analyse van onze externe omgeving en de 
ontwikkelingen rondom dierenwelzijn zal in 2015 een nieuw strategisch plan voor de periode 2016 – 
2019 worden opgesteld. Daarbij is het van belang om alle (externe) belanghebbenden te betrekken.  
 
Er is speciale aandacht voor de wijze waarop de Dierenbescherming de beschikbare middelen wil 
inzetten voor de gewenste beleidsontwikkelingen en de kwalitatieve uitvoering van de (kern)taken. Dit 
alles passend in de doelstellingen die de organisatie Dierenbescherming graag wil realiseren.  
 
De Ledenraad heeft in haar vergadering van 27 juni 2015 in de begroting 2015 een exploitatietekort 
van € 8.063 vastgesteld. Op de volgende pagina treft u de begroting van 2015 en 2014 aan. 
 
. 
 
 
 
  

6.4.4  Toekomstvisie
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     (x € 1.000) 
 

Begroting  Begroting 

  
2015  2014 

BATEN 
    

Baten uit eigen fondsenwerving 
 

17.473 
 

19.340 

Baten uit acties derden 
 

1.864 
 

1.830 

Vergoedingen wettelijke taken en subsidies 
 

9.157 
 

9.289 

Baten uit beleggingen 
 

265 
 

494 

Opbrengsten dierenambulances en dierenopvangcentra 
 

8.029 
 

8.483 

Overige baten  
 

1.334 
 

1.695 

TOTAAL BATEN 
 

38.122 
 

41.131 
     
LASTEN 

    Besteed aan doelstellingen 
    Dierenhulp 
 

16.992 
 

19.010 

Toezicht dierenwelzijn 
 

4.885 
 

4.740 

Voorlichting 
 

5.708 
 

5.345 

Beleidsbeïnvloeding 
 

889 
 

1.264 

  
28.474 

 
30.359 

Werving baten 
    Kosten eigen fondsenwerving 
 

6.847 
 

3.070 

Kosten acties derden 
 

15 
 

656 

Kosten van beleggingen 
 

7 
 

3 

  
6.869 

 
3.729 

Beheer en administratie 
    Kosten beheer en administratie 
 

10.842 
 

8.861 

TOTAAL LASTEN 
 

46.185 
 

42.949 

     EXPLOITATIERESULTAAT 
 

-8.063 
 

-1.818 

     Resultaatbestemming     

Toevoeging / onttrekking aan:     

Continuïteitsreserve  -8.063  -1.818 

Bestemmingsreserves  -  - 

Bestemmingsfondsen  -  - 

Exploitatieresultaat  -8.063  -1.818 

     
 
 
 

Begroting
2015

Begroting
2014
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6.5 Enkelvoudig jaarverslag 2014  
6.5.1 Inleiding  
De steun van talloze Nederlanders maakt dat we nog steeds de grootste 
dierenbeschermingsorganisatie van het land zijn. Dat maakt ons sterk en daardoor kunnen we 
successen blijven noteren.  
 
Het resultaat 2014 is uitgekomen op een positief exploitatieresultaat van € 279.000. Begroot was een 
negatief exploitatieresultaat van € 1,8 miljoen. In dit resultaat waren eenmalige kosten opgenomen ten 
behoeve van het project 1DB. Dit project heeft geleid tot de fusie van alle twintig regionale 
verenigingen met de landelijke vereniging per 1 januari 2015. De kosten voor dit project zijn € 0,6 
miljoen lager uitgevallen dan begroot. Voorts zijn de toekenningen uit nalatenschappen € 0,6 miljoen 
hoger dan begroot uitgekomen. Tevens zijn de kosten voor het werven van baten in 2014 lager 
uitgevallen dan begroot door een terughoudend uitgavenbeleid. 
 

6.5.2 Algemene informatie 
De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (de Dierenbescherming) is een naar 
Nederlands recht opgerichte vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die voor de realisering van 
haar charitatieve doelstellingen door middel van fondsenwerving een beroep doet op de publieke 
offervaardigheid. De vereniging heeft haar zetel in Den Haag, Scheveningseweg 58.  
 
Per 1 januari 2015 zal de NVBD fuseren met de (lokale) verenigingen in het land, waardoor de 
Landelijke vereniging qua activiteiten uitgebreid zal worden. Dit jaarverslag bevat alleen informatie over 
de oude situatie van de Landelijke vereniging. 
 
De Dierenbescherming heeft een ANBI-status en draagt het keurmerk van het Centraal Bureau 
Fondsenwerving (CBF-Keur). Daarom legt de Dierenbescherming financiële en beleidsverantwoording 
in openheid en transparantie af in haar jaarverslag, waarbij zij rekening houdt met de richtlijnen van de 
VFI, met de Richtlijn Jaarverslaggeving 650 voor fondsenwervende instellingen, en met het CBF-Keur, 
waarin principes van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen opgenomen zijn. 
 
De Dierenbescherming houdt als goede-doelenorganisatie toezicht op goede besturing van haar 
organisatie en optimale besteding van haar middelen. Het is immers de bedoeling dat de gever de 
garantie heeft dat zijn geld goed en effectief wordt besteed aan de doelstellingen. Hiervoor handhaaft 
de Dierenbescherming de volgende voorschriften en regels: 
 de wet; 
 het Reglement CBF-Keur; 
 de codes en richtlijnen van de VFI, brancheorganisatie voor goede doelen; 
 de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (Code Wijffels); 
 de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RJ 650 voor fondsenwervende instellingen; 
 statuten en reglementen.  
 
Conform de Code Wijffels handhaaft de Dierenbescherming de scheiding tussen besturen, uitvoeren 
en toezicht houden. Conform het CBF-Keur leggen het bestuur en de Raad van Toezicht (RvT) jaarlijks 
een verantwoordingsverklaring af. 
 
De Dierenbescherming kent een RvT-model. De RvT houdt integraal toezicht op het bestuur en op het 
beleid en de algemene gang van zaken binnen de Dierenbescherming en de daarmee verbonden 
organisaties. Het toezicht (vooraf en achteraf) van de RvT op de bestuurder van de Landelijke 
vereniging wordt geregeld in de statuten en reglement van de Landelijke vereniging.  
 
Per 31 december 2014 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende personen: 
Anke Boomsma   Voorzitter 
Peter Kasteleyn   Vice-voorzitter 
Dinand Ekkel   Lid 
Erna Pieters   Lid 
Taco de Groot   Lid 
Lex Vriesendorp   Lid 
Gea Keijsers   Lid 
 
Peter Buisman is in december 2014 afgetreden als lid van de RvT. 
 

6.5  ENKELVOUDIG JAARVERSLAG 2014
6.5.1  Inleiding

6.5.2  Algemene informatie
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Een uitgebreid verslag van de werkzaamheden en activiteiten van de leden van de RvT treft u aan in 
het samengevoegde jaarverslag van de Dierenbescherming. 
 

6.5.3 Doelstelling, visie en beleid 
De Dierenbescherming gaat bij haar belangenbehartiging uit van de eigenwaarde van het dier, los van 
de nutswaarde die het dier voor mensen bezit. Dieren behoren met respect behandeld te worden als 
zelfstandige wezens met gevoelens, bewustzijn en integriteit. Daarnaast zijn vooral de gezondheid en 
het welzijn van het individuele dier van groot belang. Met dit uitgangspunt, de erkenning van de 
intrinsieke waarde of eigenwaarde van dieren, komt de Dierenbescherming actief op voor de belangen 
van alle dieren. Het doel is een diervriendelijke maatschappij waarin mens en dier in harmonie met 
elkaar leven. 
 
Visie en missie 
De Dierenbescherming heeft als visie dat de mens in de samenleving duurzame invulling geeft aan 
welzijn, gezondheid en integriteit van ieder dier en ziet het als haar missie om dieren te beschermen 
door het verlenen van noodhulp, het handhaven van welzijn en het beïnvloeden van de samenleving. 
 
Beleidsterreinen en kerntaken 
De Dierenbescherming heeft solide standpunten en zet zich daarvoor in. De standpunten hebben 
betrekking op de volgende beleidsterreinen: 
 Gezelschaps- en recreatiedieren, waaronder huisdierenbezit en opvang, agressieve honden, 

handel in exoten, dieren in dierentuinen, vermaak en sport met dieren; 
 Veehouderij, waaronder huisvesting, transport, bedwelmen en doden van varkens, runderen, 

pluimvee, vissen, konijnen, kalkoenen en struisvogels; 
 Dierproeven en biotechnologie, waaronder kloneren, genetische manipulatie, 

xenontransplantatie en patentering; 
 In het wild levende dieren, waaronder jacht en grote grazers. 
 
De Dierenbescherming behartigt de belangen van dieren in de vorm van vier kerntaken: 

1. Dierenhulp 
2. Toezicht dierenwelzijn 
3. Voorlichting 
4. Beleidsbeïnvloeding 

 
De landelijke vereniging faciliteert en ondersteunt alle regio’s in Nederland. Centraal worden fondsen 
geworven en wordt beleid ten aanzien van communicatie en voorlichting uitgewerkt. Op het gebied 
dierenhulp en dierenwelzijn wordt onderzoek gedaan, beleid vastgesteld en worden programma’s 
ontwikkeld. Voorts faciliteert de landelijke vereniging de regionale afdelingen en aan hen gelieerde 
stichtingen op het gebied van ondersteunende diensten, zoals ICT, juridische zaken, financiën en 
HRM. 
 
Voor een uitgebreid verslag van deze activiteiten verwijzen wij u naar het samengevoegde jaarverslag 
van de Dierenbescherming. 
 

6.5.4 Organisatievorm 
Per 31 december 2014 bestaat de NVBD uit een bestuurder / directeur, de heer Frank Dales, met 
daaronder vier groepen vertegenwoordigd door groepsmanagers. Bij steeds scherper en veeleisender 
richtlijnen en regelgeving professionaliseert de Dierenbescherming zich verder om haar kerntaken 
optimaal en meer uniform te kunnen uitvoeren. Dit wordt mogelijk door zich meer te richten op 
uniforme beleids- en planvorming.  
 
In het boekjaar 2014 had de NVBD gemiddeld 90,6 FTE in dienst (2013: 88,0).  
 
 
 
 
 
 
 
  

6.5.4  Organisatievorm

6.5.3  Doelstelling, visie en beleid
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6.5.5 Financieel verslag 
Algemeen 
De bedragen in dit verslag dienen te worden gelezen als x € 1.000. 
 
Toelichting op de balans 
De immateriële en materiële vaste activa betreffen met name activa die gebruikt worden voor de 
doelstellingen. De financiële vaste activa betreffen leningen vestrekt in het kader van de doelstelling. 
De beleggingen betreffen voornamelijk aandelen en obligaties. Het beheer van de effectenportefeuille 
is ondergebracht bij een vermogensbeheerder. De vorderingen betreffen met name de nog te 
ontvangen bedragen uit nalatenschappen en de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij 2014. De 
liquide middelen betreffen tegoeden bij banken. 
 
Het vermogen van de vereniging is toegenomen in 2014 door een gerealiseerd positief exploitatie-
resultaat. Zowel de bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen zijn verhoogd ten laste van de 
continuïteitsreserve. De bestemmingsreserves zijn verhoogd met het bedrag voor de reorganisatie in 
2015/2016, daarnaast is de reserve voor het project 1DB volledig vrijgevallen. De stijging van de 
bestemmingsfondsen wordt grotendeels verklaard door de stijging van de fondsen uit 
nalatenschappen. 
 
De overige schulden betreffen met name schulden aan gelieerde instellingen (met name aan Stichting 
De Dierenbescherming Beheer Onroerende Zaken) en contributiebijdragen die nog uitbetaald moeten 
worden aan de voormalig afdelingen. 
 
Toelichting op de exploitatie 2014 
De baten in 2014 zijn hoger dan begroot en hoger dan gerealiseerd in 2013. Dit wordt voor namelijk 
veroorzaakt door hogere baten uit nalatenschappen.  
 
De lasten in 2014 zijn lager dan begroot, dit betreft met name lagere kosten voor toezicht 
dierenwelzijn, lagere lasten beleidsbeïnvloeding en lagere lasten kosten fondsenwerving.  
De kosten toezicht dierenwelzijn betreffen de bijdrage in het verlies van de LID. De bijdrage is lager in 
2014 doordat de LID zelf meer baten heeft gerealiseerd. De lagere kosten voor beleidsbeïnvloeding 
worden veroorzaakt door minder directe lasten en minder doorberekende kosten van voornamelijk 
personeelkosten. De lagere lasten voor eigen fondsenwerving worden veroorzaakt door minder 
uitgaven voor werven nalatenschappen en kostenbesparingen (onder andere reductie van het aantal 
mailings).   
 
Beloningsbeleid  
De VFI heeft als onderdeel van de Code Goed Bestuur de richtlijn ‘Regeling voor Beloning Directeuren 
van Goede Doelen’ opgesteld. Deze regeling is in 2011 aangescherpt waarmee beoogd wordt om de 
beloning voor directeuren bij goede doelen transparant te maken en te normeren. De VFI heeft eind 
2013 besloten om wederom de normbedragen voor 2014 te bevriezen, zodat deze op het niveau van 
het jaar 2010 blijven. De ALV van december 2014 heeft besloten om de normbedragen voor het jaar 
2015 niet te indexeren. De remuneratiecommissie van de Dierenbescherming heeft bij de vaststelling 
van de beloning voor de directeur in 2014 rekening gehouden met de bovengenoemde regeling. 
 
Bezoldiging directie  
De RvT heeft op advies van de remuneratiecommissie het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de 
directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt 
periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie heeft in 2014 plaatsgevonden.  
 
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt de NVBD de 
Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI en de Code Wijffels.  
De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De 
weging van de situatie bij de NVBD vond plaats door de RvT. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-
score van 490 punten met een maximaal jaarinkomen van € 140.000 (betreft het jaarsalaris o.b.v. een 
fulltime aanstelling van 40 uur). 
 
De voor de toetsing aan VFI-maxima relevante werkelijke jaarinkomens van de directie bedroeg in 
2014 voor de heer F.C. Dales (1 FTE/12 maanden): € 138.000. Deze beloning bleef binnen VFI-
maxima.  
 
De hoogte en samenstelling van de bezoldiging wordt in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op 
de staat van baten en lasten. Naast het jaarinkomen maken ook betaalde sv- en pensioenpremies, 

6.5.5  Financieel verslag
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belaste vergoedingen en een uitkering bij beëindiging van het dienstverband deel uit van de 
bezoldiging. 
 
Vermogens- en beleggingsbeleid 
De treasury richtlijnen van de Dierenbescherming beschrijven de bepalingen ten aanzien van het 
cashmanagement en het vermogen- en beleggingsbeleid. 
 
In ons vermogens- en beleggingsbeleid vindt een integrale vertaling plaats van de uitgangspunten 
‘Reserves en Beleggingsbeleid’, ontleend aan de VFI-richtlijn ‘Financieel Beheer Goede doelen’ die in 
de eisen van het CBF-keur opgenomen zijn.  
 
De wijze waarop de Dierenbescherming het vermogen belegt, wordt voor een groot deel bepaald door 
het te bestemmen vermogen voor onze doelstellingen, activiteiten en de continuïteit van de 
organisatie. Tussen bestemmen en daadwerkelijk besteden van reserves en fondsen kan enige tijd 
verstrijken. Uitgaande van het in stand houden van de waarde van de hoofdsom en bescherming tegen 
inflatie, worden de gelden voor langere of kortere tijd beheerd. Het is een beleidskeuze om 
risicomijdend te beleggen.  
Ter bescherming tegen inflatie en garantie van de hoofdsom, wordt in de portefeuille rekening 
gehouden met een hogere weging voor obligaties, inflation notes en deposito’s. 
 
De andere belangrijke elementen uit ons beleggingsbeleid zijn: 
 het diervriendelijk en duurzaam beleggen uitgaande van de fasering van de realisatie van onze 

doelstelling in het meerjarenbeleidplan; 
 de instandhouding van de waarde van de hoofdsom en het beschermen tegen inflatie; 
 het streven naar een jaarlijks positief totaal rendement van tussen de 3 en 5 procent; 
 de opbrengst van de rendementen te gebruiken ter dekking van exploitatielasten; 
 bij de verdeling van de portefeuille over de beleggingscategorieën aandelen, obligaties en 

liquiditeiten, ter bekostiging van de doelstellingsactiviteiten flexibiliteit in te bouwen door rekening 
te houden met de termijn waar binnen over de beleggingen beschikt dient te kunnen worden; 

 het als een integraal onderdeel opnemen in ons handboek ‘Administratieve organisatie en Interne 
beheersing van het treasury en cashmanagement’; 

 het uitvoeren van het uitsluitingenbeleid ten aanzien van onder meer bontindustrie, 
milieugevaarlijke stoffen/bestrijdingsmiddelen, wapenindustrie, bio-industrie en dierproeven; 

 geen stemmen uitbrengen op aandeelhoudersvergaderingen; 
 de keuze voor de Rabobank als huisbankier en centraal vermogensbeheerder. 
 

6.5.6 Vooruitblik jaar 2015 
Het jaar 2015 zal voornamelijk in het teken staan van het samenvoegen van de activiteiten in de 
nieuwe, gefuseerde organisatie. Daarnaast zal er een efficiëntieslag worden gemaakt om de voordelen 
van de fusie te kunnen uitnutten. Dit betekent dat de landelijke vereniging zich meer zal richten op 
faciliterende taken zoals administratie, fondsenwerving en communicatie om de regio’s in het land te 
ondersteunen. 
 
De professionalisering heeft met name gevolgen voor de personeelskosten. Om op regionaal niveau 
alle uitvoeringswerkzaamheden te kunnen verrichten, zijn er betaalde krachten aanwezig voor het 
aansturen van de regionale activiteiten en op de werkvloer bij de dierenhulp in de dierenopvangcentra. 
In de gefuseerde landelijke vereniging zijn zowel de oude afdelingsactiviteiten alsook asielen en 
dierenambulances opgenomen. 
 
Daarnaast zal de Dierenbescherming in 2015 een voortrekker zijn in de keten van hulp aan dieren, 
onder andere door het inrichten van een keurmerkorganisatie voor kleinschalig dierenvervoer. Door 
beïnvloeding van personen en de maatschappij streeft de Dierenbescherming naar een 
diervriendelijker samenleving. Dit gebeurt zowel landelijk als regionaal door middel van diverse 
campagnes. Tenslotte is er aandacht voor de fondsenwerving, waarbij een hogere opbrengst van de 
kosten voor eigen fondsenwerving nagestreefd wordt. Met name de synergie tussen de landelijke 
vereniging en de regio’s in het land zal tot een optimale collecteorganisatie dienen te leiden. 
 
De uit de begroting 2014 voortvloeiende liquiditeitsbegroting laat in 2014 een negatief saldo zien. Dit 
komt door de uitgaven in het kader van de fusie tot één landelijke vereniging en door teruglopende 
ontvangsten vanwege een lager bedrag aan toegekende nalatenschappen in 2013. 
 
  

6.5.6  Vooruitblik jaar 2015
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Begroting 2015 
De begroting voor het jaar 2015 betreft de landelijke vereniging inclusief de gefuseerde regionale 
verenigingen. In de onderstaande tabel zijn voor het vergelijk de begrotingen van het jaar 2014 en 
2015 exclusief de regionale verenigingen opgenomen.  
 
In de begroting 2015 zijn de toekenningen van nalatenschappen behoudend opgenomen, conform 
interne vastgestelde richtlijnen.  
 

 
Begroting 

 
Begroting 

 
2015 

 
2014 

   
 

BATEN 
  

 
Baten uit eigen fondsenwerving 7.850 

 
10.265  

Baten uit acties derden 1.850 
 

1.800  
Baten uit beleggingen 33 

 
39  

Overige baten  141 
 

125 
TOTAAL BATEN 9.874 

 
12.229  

 
 

 
 

LASTEN  
 

 
Besteed aan doelstellingen  

 
 

Dierenhulp 2.855 
 

2.907  
Toezicht dierenwelzijn 500 

 
1.097  

Voorlichting 4.148 
 

3.027  
Beleidsbeïnvloeding 634 

 
1.189  

 
 

 
  

 
8.137 

 
8.220  

Werving baten  
 

 
Kosten eigen fondsenwerving 3.031 

 
2.829  

 
 

 
 

Beheer en administratie 
  

 
Kosten beheer en administratie 4.351 

 
2.978  

 
 

 
  

TOTAAL LASTEN 15.519 
 

14.027  

 
 

 
  

EXPLOITATIE RESULTAAT -5.645 
 

-1.798 

 
 

 
 

Resultaatbestemming 
  

 
Toevoeging/onttrekking aan: 

  
 

Continuïteitsreserve -5.645 
 

-1.798 
Bestemmingsreserves - 

 
            - 

Bestemmingsfondsen - 
 

            -    

 
 

 
  

Exploitatieresultaat -5.645 
 

-1.798 
 
 
  

Begroting
2015

Begroting
2014
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7.1 Samengevoegde jaarrekening 2014 
7.1.1 Samengevoegde balans  
Na resultaatbestemming 

(Per 31 december) 

   
2014  2013 

ACTIVA 
     Immateriële vaste activa 1  135  189  

Doelstellingen   -  -  

Bedrijfsmiddelen   135  189  
Materiële vaste activa 2 

 
32.427 

 
29.996  

Doelstellingen 
  

31.108 
 

27.566  

Bedrijfsmiddelen 
  

1.319 
 

2.430  
Financiële vaste activa 3 

 
380 

 
392  

Doelstellingen 
  

380 
 

316  

Overige leningen 
  

- 
 

76  

Beleggingen 4 
 

10.221 
 

9.757  
Voorraden 

  
221 

 
386  

Doelstellingen 
  

110 
 

154  

Bedrijfsmiddelen 
  

111 
 

232  
Vorderingen en overlopende 
activa  5 

 
13.981 

 
14.872  

Liquide middelen 6 
 

21.326 
 

23.583  

TOTAAL ACTIVA  
  

78.691 
 

79.175  

      

PASSIVA 
     Reserves 7 

 
58.306 

 
53.919  

          Continuïteitsreserve
  

19.503 
 

19.399  
          Bestemmingsreserves

  
38.803 

 
34.520  

Fondsen  8 
              Bestemmingsfondsen

  
6.854 

 
10.450  

   
65.160 

 
64.369  

Voorzieningen 9 
 

368 
 

333  
Langlopende schulden 10 

 
5.578 

 
5.481  

Kortlopende schulden en 
overlopende passiva 11 

 
7.585 

 
8.992  

TOTAAL PASSIVA 
  

78.691 
 

79.175  

 

7.1  SAMENGEVOEGDE JAARREKENING 2014
7.1.1  Samengevoegde balans

2014 2013
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7.1.2 Samengevoegde staat van baten en lasten 
 

   
Realisatie  

 
Begroting 

 
Realisatie  

   
2014 

 
2014 

 
2013 

BATEN 
       Baten uit eigen fondsenwerving 12 

 
20.646 

 
19.340  

 
18.654  

Baten uit acties derden 13 
 

1.933 
 

1.830  
 

1.860  
Vergoedingen wettelijke taken en 
subsidies 14 

 
9.244 

 
9.289  

 
10.298  

Baten uit beleggingen 15 
 

998 
 

494  
 

599  

Opbrengsten dierenambulances en 
dierenopvangcentra 

  
7.295 

 
8.483  

 
6.153  

Overige baten  16 
 

1.919 
 

1.695  
 

1.755  

TOTAAL BATEN 
  

42.035 
 

41.131  
 

39.319  

        

LASTEN 
       Besteed aan doelstellingen 
       Dierenhulp 
  

17.667 
 

19.010  
 

18.733  

Toezicht dierenwelzijn 
  

6.746 
 

4.740 
 

5.640  

Voorlichting 
  

3.943 
 

5.345 
 

3.533  

Beleidsbeïnvloeding 
  

1.370 
 

1.264 
 

1.252  

   
29.726 

 
30.359 

 
29.158  

Werving baten 
    

 
  Kosten eigen fondsenwerving 

  
3.630 

 
3.070  3.525  

Kosten acties derden 
  

29 
 

656  11  

Kosten van beleggingen 
  

15 
 

3 
 

21  

   
3.674 

 
3.729 

 
3.557  

Beheer en administratie 
    

 
  Kosten beheer en administratie 

  
7.868 

 
8.861 

 
7.216  

TOTAAL LASTEN 
  

41.268 
 

42.949 
 

39.931  

     
 

  
EXPLOITATIERESULTAAT 

  
767 

 
-1.818 

 
-612 

        Resultaatbestemming 
       Toevoeging/onttrekking aan: 
       Continuïteitsreserve 
  

79 
 

-1.818 
 

2.619  

Bestemmingsreserves 
  

4.283 
 

- 
 

1.636  

Overige reserves 
  

- 
 

- 
 

-752 

Bestemmingsfondsen 
  

-3.595 
 

- 
 

-4.114 

Exploitatieresultaat 
  

767 
 

-1.818 
 

-612 
 

 
  

7.1.2  Samengevoegde staat van baten en lasten

Realisatie 
2014

Begroting
2014

Realisatie
2013
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7.1.3 Samengevoegd kasstroomoverzicht 
Indirecte methode 
 
(Per 31 december) 
 2014  2013 
      
Exploitatieresultaat voor financiële baten en lasten 
(dividend en interest)  639   -884 
      
Aanpassingen voor:      
- afschrijvingen 2.006   2.289  
- boekverlies op buiten gebruik gestelde activa 12   230  
- mutatie voorzieningen (inclusief voorziening 
financiële vaste activa) 35   -387  
- ongerealiseerde koersresultaten -108   -173  
- mutatie voorraad 165   -21  
- mutatie vorderingen 857   665  
- mutatie kortlopende schulden  -1.421   573  
  1.546   3.176 
      
Kasstroom uit bedrijfsoperaties  2.185   2.292 
      
Ontvangen interest 431   459  
Ontvangen dividend 59   40  
Betaalde interest -314   -150  
Aankoop van beleggingen -1.686   -3.336  
Verkoop van beleggingen 1.011   3.270  
Afname langlopende deposito’s 319   834  
  -180   1.117 
      
Kasstroom uit operationele activiteiten  2.005   3.409 
      
Investeringen in (im)materiële vaste activa -4.494   -6.222  
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten  -4.494   -6.222 
      
Ontvangsten aan langlopende schulden 282   1.347  
Aflossingen langlopende schulden -184   -253  
Verstrekte leningen u/g -6   -440  
Ontvangen aflossingen leningen u/g 18   226  
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten  110   880 
      
Mutatie Dierenbescherming groep  122   -232 
      
Toename / afname geldmiddelen   -2.257   -2.165 

      
Mutatie liquide middelen      
Beginsaldo 1 januari  23.583   25.748 
Eindsaldo 31 december  21.326   23.583 
      
Mutatie boekjaar  -2.257   -2.165 
      

7.1.3  Samengevoegd kasstroomoverzicht

2014 2013
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Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Het resultaat betreft het 
resultaat vóór financiële baten en lasten. Dit als volgt opgebouwd: 
 
 Exploitatieresultaat: 767 Zie samengevoegde staat van en lasten 

(7.1.2) 
 

Af: Rentebaten obligaties 140 Zie toelichting op de samengevoegde 
staat van baten en lasten (7.1.6) 
 

 Overige rentebaten 101 Zie toelichting op de samengevoegde 
staat van baten en lasten (7.1.6) 
 

 Ontvangen dividend 59 Zie toelichting op de samengevoegde 
staat van baten en lasten (7.1.6) 
 

 Rente lening u/g 156 Zie toelichting op de samengevoegde 
staat van baten en lasten (7.1.6) 
 

Bij: Rente en kosten bank 328 Zie toelichting op de samengevoegde 
staat van baten en lasten (7.1.6) 

 Resultaat voor financiële baten en lasten 639  
 
De mutatie voorziening financiële vaste activa is opgenomen onder de mutatie voorzieningen. 
 
Toename voorzieningen 35 Zie toelichting op de samengevoegde 

balans (7.1.5) 
 

Afname voorziening financiële vaste 
activa 

- Zie toelichting op de balans (7.1.5) 

Per saldo toename voorzieningen 35  
 
Voor de mutatie van vorderingen en schulden is uitgegaan van de vorderingen en schulden exclusief 
de accruals voor interest. 
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7.1.4 Toelichting op de samengevoegde jaarrekening 
Algemeen 
De samengevoegde jaarrekening is op grond van RJ650.503 onderdeel van de toelichting op de 
enkelvoudige jaarrekening van de NVBD (hoofdstuk 7.2). Vanwege het inzicht van de 
Dierenbescherming als geheel, is ervoor gekozen om in dit hoofdstuk de samengevoegde jaarrekening 
als eerste te presenteren. 
Het doel van de samengevoegde jaarrekening is het verschaffen van inzicht in de financiële positie van 
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren. 
Deze jaarverslaggeving is ingericht conform de ‘Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen’ 
van de Raad voor de Jaarverslaggeving en de richtlijnen van het CBF-keur waarin principes van de 
Code Goed Bestuur voor Goede doelen opgenomen zijn. 
 
Verslaggevingsperiode 
De jaarrekening is opgesteld over het kalenderjaar 2014. 
 
Toegepaste standaarden 
De jaarrekening is ingericht volgens de Richtlijn ‘Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen’ van de 
Raad voor de Jaarverslaggeving RJ 650. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering 
van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. 
 
Continuïteit  
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 
 
Verbonden partijen 
Binnen de Dierenbescherming bestaan tussen entiteiten onderling verbindingen inzake onder meer: 
 bijdragen in exploitatietekorten; 
 het onderling uitlenen van werknemers; 
 het verrichten van stafdiensten op centraal niveau ten behoeve van entiteiten; 
 het doorberekenen van diverse kosten. 
 
Buiten de kring van de Dierenbescherming zijn geen andere verbonden partijen geïdentificeerd. 
Onderlinge verhoudingen en doorbelastingen zijn in de samengevoegde jaarcijfers geëlimineerd. 
 
Samengevoegde begroting 2014 
De begroting voor 2014, zoals opgenomen in de staat van baten en lasten, is de begroting die 
goedgekeurd is tijdens de Algemene Vergadering in december 2013. 
Voor een toelichting op de belangrijkste verschillen tussen de realisatie 2014 en goedgekeurde 
begroting 2014 wordt verwezen naar de financiële paragrafen in het samengevoegde jaarverslag. 
 
 
Grondslagen voor waardering van activa en passiva en resultaatbepaling 
Algemeen 
De activa en passiva zijn gewaardeerd op de nominale waarde, tenzij hierna anders vermeld.  
 
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 
economische voordelen ervan naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat 
de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen 
in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
 
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van 
een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend 
met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, 
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
 
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle 
of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, 
wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en 
verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva en resultaatbepaling

7.1.4  Toelichting behorende tot de samengevoegde jaarrekening
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aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of 
betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.  
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 
Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s met betrekking tot de transactie zijn 
overgedragen aan de gebruiker van de dienst. 
 
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de organisatie. Alle financiële 
informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal, tenzij anders vermeld. 
 
Het gebruik van schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 
afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden 
voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de 
schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 
 
Grondslagen voor samenvoeging  
De samengevoegde jaarrekening omvat de financiële gegevens van rechtspersonen die gezamenlijk 
onder één naam in de publiciteit treden en ook als zodanig een beroep doen op de publieke 
offervaardigheid. In de samengevoegde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en 
transacties geëlimineerd. 
 
De rechtspersonen, waarvan de financiële gegevens zijn opgenomen in deze jaarrekening, staan op 
de volgende pagina vermeld. 
 
Mutaties in de groep voor samenvoeging 2014 
Gedurende het boekjaar 2014 is de stichting Dierenhulp Dierenbescherming Nijmegen-Den Bosch 
(B68) opgericht.  
Per 1 januari 2014 is stichting Dierenbescherming Limburg (B55) gefuseerd met stichting Dierentehuis 
‘De Reddingsboei’ (B25) en met stichting Dierenambulance Noord-Limburg (niet gelieerd). Ook is per 1 
januari 2014 de stichting Dierenambulance Zuid-Holland Zuid (B28) gefuseerd met stichting 
Dierenambulance Rijnmond (niet gelieerd) en stichting Dierenhulpdienst Zwijndrecht (niet gelieerd). 
 
Dierenbescherming groep in 2015 
In 2015 zullen de stichtingen Dierenopvang Schagen e.o. en Dierenopvangcentrum Beilen geen deel 
meer uitmaken van de Dierenbescherming groep. Daarentegen zal de stichting Dierenambulance De 
Meren van de Dierenbescherming toetreden tot de Dierenbescherminggroep. 
  

Grondslagen voor samenvoeging
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Samenstelling 2014 van de in deze jaarrekening opgenomen entiteiten 
  
N00 NVBD N10 regio Noord-Holland Noord
L1 - Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren A101 - Noord-Holland Noord
L2 - LID B01 - Stg. Dierenasiel Alkmaar
L3 - S.B. Criellaertstichting B02 - Stg. Knaagdierencentrum Heiloo
L4 - Stg. DB Beheer Onroerende Zaken B37 - Stg. Dierenopvang Schagen e.o.
L5 - Stichting BLk B41 - Stg. Dierenopvangcentrum Waterland

B44 - Stg. tot expolitatie vanDOC kerbertasyl
N01 regio Groningen
A30 - Groningen e.o. N11 regio Amsterdam
B18 - Stg. Dierenthuis Oost-Groningen A07 - Amsterdam
B36 - Stg. Laetitiahoeve

N12 regio Noord-Holland Zuid
N02 regio Friesland A110 - Noord Holland Zuid
A105 - Friesland (ex Leeuwarden) B19 - Stg. Beheer DTH in Kennemerland
B24 - Stg. Thomassen-Verkouter B56 - Stichting Dierentehuis Amstelveen
B38 - Stg. Nomadenhof Sneek B57 - Stichting Dierenambulance Noord-Holland Zuid
B46 - Stg. Dierenasiel de Swinge B63 - Stichting Dieren Opvang Haarlemmermeer
B67 - Stichting Dierenopvang de Wissel

N13 regio Rijnland
N03 regio Drenthe A93 - Rijnland e.o.
A104 - Drenthe B17 - Stg. Dierentehuis "Midden Holland"
B12 - Stg. Provinciaal Drents Dierentehuis

N14 regio Haaglanden
N04 regio Noord-Overijssel A109 - Haaglanden
A98 - Noord-Overijssel
B21 - Stg. steunfonds DTH Edo Hammers N15 regio Rijnmond
B51 - Stg Dierenambulance Noord-Overijssel A58 - Rijnmond
B66 - Stg Dierenhulp Edo Hammers Kampen B26 - Stg. Dierenopvang Rijnmond

B28 - Stg. Dierenambulance Zuid-Holland Zuid
N05 regio Twente B30 - Stg. Zwerfkatten Rijnmond
A96 - Twente B32 - Stg. Dierenwelzijn Rijnmond e.o.
B04 - Stg. Dierenopvang DB Regio Almelo B40 - Stg. Dierentehuis Nieuwe Waterweg
B15 - Stg. DOC Enschede B59 - Stg. financiering Dierentehuis "Nieuwe Waterweg"
B20 - Stg. Dierenopvang Hengelo
B52 - Stg Dierenbescherming Dierenambulance Twente N16 regio Dierenwaarden

A106 - DierenWaarden
N06 regio Overgelder B23 - Stg. Dierentehuis Leerdam
A89 - Overgelder B62 - Stichting Asiel Gorinchem
B06 - Stg. Asiel "De Kuipershoek"
B07 - Stg. Gebouwen "kuipershoek" N17 regio Zeeland
B08 - Stg. Dierentehuis Arnhem e.o. A94 - Zeeland
B13 - Stg. Hof van Ede
B14 - Stg. steunfonds Overgelder van de NVBD N18 regio West en Midden Brabant
B47 - Stg. Ambulance DB OverGelder A103 - West- en Midden-Brabant
B60 - Stg. Vrienden van OverGelder B42 - Stg. regionale dierenopvang 't Honderdak

B43 - Stg. Dierenasiel Breda e.o.
N07 regio Nijmegen-Den Bosch
A100 - Nijmegen-Den Bosch e.o. N19 regio Brabant Zuid-Oost
B33 - Stg. Dierenasiel Tiel A14 - Brabant ZO
B68 - Stg dierenhulp DB Nijmegen DenBosch B09 - Stg. het Gerhard Beauveser Steunfonds

B34 - Stg. DOC "Doornakker"
N08 regio Utrecht
A111 - Regio Utrecht N20 regio Limburg
B39 - Stg.DierenbeschermingsCentrum Amersfoort A43 - Limburg
B53 - Stg. Dierenzorg Eemland B55 - Stg. Dierenbescherming Limburg

N09 regio Midden Nederland
A102 - Midden Nederland
B05 - Stg. DA Midden Nederland
B16 - Stg. Reg. DVC 'De Ark'
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Grondslagen voor balans 
Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden berekend 
als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische 
levensduur. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 
 

 Software  33% 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs verminderd met cumulatieve 
afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden berekend als een 
percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische 
levensduur. Op bedrijfsterreinen en op materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen 
op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden 
hierbij gehanteerd: 
 

 Gebouwen  2-3% 
 Verbouwing  10% 
 Inventaris  20% 
 Automatisering  33%  
 Vervoersmiddelen 20%  

 
Bijzondere waardeverminderingen  
Voor materiële en immateriële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er 
aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke 
indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare 
waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de 
realiseerbare waarde te bepalen voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald 
van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. 
 
Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroomgenererende eenheid) hoger is dan de 
realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil 
tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. 
Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren 
verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie 
aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief (of kasstroomgenererende 
eenheid) geschat. 
 
Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als 
sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare 
waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval 
wordt de boekwaarde van het actief (of kasstroomgenererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte 
realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als 
in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief (of 
kasstroomgenererende eenheid) zou zijn verantwoord. 
 
Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, vorderingen, geldmiddelen, 
leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. 
Financiële instrumenten (activa en verplichtingen) die worden aangehouden voor handelsdoeleinden 
worden gewaardeerd tegen reële waarde en wijzigingen in die reële waarde worden verantwoord in de 
staat van baten en lasten. In de eerste periode van waardering worden toerekenbare transactiekosten 
als last in de staat van baten en lasten verwerkt. Voor de waardering van overige financiële vaste 
activa, vorderingen en schulden wordt verwezen naar de betreffende toelichtingen hiernavolgend. 
 
Financiële vaste activa 
De leningen verstrekt in het kader van de doelstelling en bedrijfsvoering worden gewaardeerd op 
geamortiseerde kostprijs, zo nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. 
  

Grondslagen voor de balans
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Beleggingen 
De effecten worden gewaardeerd op de beurskoers per balansdatum. De gerealiseerde en 
ongerealiseerde koersverschillen worden in de staat van baten en lasten verantwoord onder ‘resultaat 
beleggingen’. Effecten die worden aangehouden tot einde looptijd zijn gewaardeerd op de 
geamortiseerde kostprijs.  
 
Voorraden 
De voorraden worden gewaardeerd op verkrijgingprijs, zo nodig onder aftrek van een voorziening voor 
incourante voorraden. De verkrijgingprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten. 
 
Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen worden tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd, zo nodig onder aftrek van een 
voorziening voor mogelijke oninbaarheid. De hoogte van de voorziening wordt door middel van 
individuele beoordeling bepaald. 
 
Voorzieningen 
Algemeen 
Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van: 

 een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het 
verleden; 

 waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; 
 het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig 

is. 
 
Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk 
geheel of gedeeltelijk door een derde worden vergoed. Bij afwikkeling van de voorziening wordt de 
vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd. 
 
Voorziening groot onderhoud 
Voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties e.d. wordt een voorziening 
gevormd. De toevoegingen aan de voorziening worden bepaald op basis van het geschatte bedrag van 
groot onderhoud en de periode die telkens verloopt tussen de werkzaamheden van groot onderhoud, 
een en ander zoals blijkend uit een meerjaren onderhoudsplan. De kosten van groot onderhoud 
worden verwerkt ten laste van de voorziening voor zover deze is gevormd voor de beoogde kosten. 
 
Bij afdelingen / asielen waar geen onderhoudsplan aanwezig is, wordt onderhoud ten laste gebracht 
van het jaar waarin het onderhoud plaatsvindt. 
 
Reorganisatievoorziening 
Een reorganisatievoorziening wordt getroffen als op balansdatum een gedetailleerd reorganisatieplan 
is geformaliseerd en uiterlijk op opmaakdatum van de jaarrekening de gerechtvaardigde verwachting 
van uitvoering van het plan is gewekt bij hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. Van een 
gerechtvaardigde verwachting is sprake als is gestart met de uitvoering van de reorganisatie, of als de 
hoofdlijnen bekend zijn gemaakt aan hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. 
  
Jubileumvoorziening 
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening 
betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is 
gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. 
 
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen  
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen 
onder kortlopende schulden. 
 
Pensioenpremies 
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode 
aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op 
balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum 
reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost 
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opgenomen, voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de 
toekomst verschuldigde premies. 
 
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen 
ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van 
die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen 
betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt 
beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst 
met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De 
voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. 
 
Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering opgenomen 
als de organisatie de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het 
overschot naar de organisatie zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

 
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
Baten 
Contributies worden als baten toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Giften en 
donaties worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn ontvangen. De baten uit nalatenschappen 
worden verantwoord in het jaar waarin de omvang ervan betrouwbaar kan worden vastgesteld.  
 
Voorlopige uitbetalingen op nalatenschappen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar 
waarin ze worden ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor zover deze niet eerder 
als baten zijn verantwoord. 
 
Voor een deel van de baten is een specifieke bestemming aangewezen door de geldgever. In die 
situaties wordt een bestemmingsfonds gecreëerd om aan deze wens tegemoet te kunnen komen. De 
kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.  
 
Subsidies van overheden worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit ontvangen baten, 
zodra er bedragen zijn ontvangen waarvan de tegenprestatie nog niet is geleverd / voorwaarden nog 
niet zijn ingevuld. Subsidies ter compensatie van door de Dierenbescherming gemaakte kosten worden 
systematisch als opbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen in dezelfde periode als die 
waarin de kosten worden gemaakt.  
Subsidies komen ten gunste van het jaar waarover de subsidietoekenning is gedaan, voor zover de 
aan deze subsidie gerelateerde activiteiten zijn verricht en waarvan de lasten in de resultatenrekening 
zijn verantwoord. 
 
Lasten 
De lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. 
 
 
Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld conform de indirecte methode. Voor een toelichting op de 
mutaties in het kasstroomoverzicht wordt verwezen naar de toelichting bij de staat van baten en lasten 
of de toelichting op de balans. Het resultaat is het exploitatieresultaat gecorrigeerd met de betaalde en 
ontvangen interest en dividend. 
  

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Kasstroomoverzicht
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7.1.5 Toelichting op de samengevoegde balans  
1. Immateriële vaste activa 
 31 december 

2014  
31 december 

2013 
    

Aanschafwaarde per 1 januari 273  110 
Af: afschrijving per 1 januari -84  -6 
Boekwaarde per 1 januari 189  104 
    
Investeringen  40  163 
Afschrijvingen -94  -78 
Mutatie boekjaar -54  85 
    
Aanschafwaarde per 31 december 313  273 
Af: afschrijvingen per 31 december -178  -84 
    
Boekwaarde per 31 december 135  189 

    
De immateriële vaste activa betreffen software en worden geheel gebruikt ten behoeve van de 
bedrijfsvoering. 
  

7.1.5  Toelichting op de samengevoegde balans

31 december
2014

31 december
2013
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2. Materiële vaste activa 

 

Doelstellingen  Bedrijfsvoering 

 

Totaal 

 

Totaal 
31-12-2014 31-12-2013 

        Aanschafwaarde per 1 januari 39.944 
 

5.220 
 

45.164 
 

40.116 
Mutatie groep 116  -  116  -296 
Investeringen 4.309  145  4.454  6.177 
Desinvesteringen -1.218  -31  -1.249  -833 
Reclassificatie 1.483  -1.483  -  - 
Aanschafwaarde per 31 
december 44.634  3.851  48.485  45.164 
        
Cumulatieve afschrijvingen per 1 
januari 

 
-12.188  -2.979  -15.167  -13.793 

Mutatie groep -52  -  -52  233 
Afschrijvingen in boekjaar -1.724  -188  -1.912  -2.211 
Desinvesteringen 1.068  5  1.073  603 
Reclassificatie -630  630  -  - 
Cumulatieve afschrijvingen per 
31 december -13.526  -2.532  -16.058  -15.168 
        

 
       

Boekwaarde per 31 december 31.108  1.319  32.427  29.996 

        
Bestaande uit:        
- gebouwen en terreinen 29.607  1.026  30.633  28.409 
- inventaris 790  199  989  970 
- vervoermiddelen 711  94  805  617 
        
Totaal materiële vaste activa 31.108  1.319  32.427  29.996 

 
De investeringen voor de doelstelling betreffen met name de nieuwbouw van het asiel in Breda, nieuwbouw 
en verbouwing van andere asielen (onder andere het asiel van De Ark) en de aanschaf van 
dierenambulances. De reclassificatie betreft activa die op basis van voortschreidend inzicht verplaatst is van 
activa ten behoeve van de doelstelling naar activa ten behoeve van de bedrijfsvoering, of andersom. 
 
3. Financiële vaste activa 

 

 

 

Totaal 

 

Totaal 
31-12-2014 31-12-2013 

 
 

    Stand per 1 januari  
 

421 
 

207 
Verstrekte leningen  6  440 
Ontvangen aflossingen / kwijtscheldingen  -18  -226 
      
   409  421 

Voorziening   
 

-29 
 

-29 

 
     

Stand per 31 december   380  392 

      
De Dierenbescherming verstrekt leningen aan niet gelieerde partijen in het kader van de doelstelling. 
Met deze partijen bestaat een intensieve samenwerking. De rentepercentages verschillen per 
verstrekte leningen en bij enkele leningen wordt geen rentevergoeding ontvangen.  
  

Doelstelligen Totaal
31-12-2014

Bedrijfsvoering Totaal
31-12-2013

Totaal
31-12-2014

Totaal
31-12-2013
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4. Beleggingen 31 december 
2014  

31 december 
2013 

    
Obligaties 6.073  5.476 
Aandelen 3.121  2.935 
Langlopende deposito’s 967  1.286 
Gebouwen 60  60 
    
    
Saldo beleggingen 10.221  9.757 

    
De Dierenbescherming voert een defensief, risicomijdend en beheerst vermogensbeleid. Het beheer 
van de beleggingen is ondergebracht bij meerdere vermogensbeheerders (voornamelijk bij de 
Rabobank (voorheen Schretlen & Co. N.V.), ABN AMRO en Triodos bank). Het streven is om een zo 
groot mogelijk deel van de aanwezige beleggingen onder te brengen bij de Rabobank. 
 
Op het effectendepot geadministreerd bij de Rabobank en haar dochtermaatschappij rust geen 
pandrecht. 
 
Overzicht van de effectenportefeuille 
 Aandelen 

 
Obligaties 

 
Totaal 

 
Totaal 

 2014 
 

2014 
 

2014 
 

2013 
 

       Beurswaarde per 1 januari  2.935  5.476  8.411 
 

8.164 
Bij: Aankopen  667  1.019  1.686 

 
3.336 

Af: Verkopen / aflossingen  -966  -556  -1.522 
 

-3.266 

 
     

  
 

     
  

 
2.636  5.939  8.575 

 
8.234 

Bij: Gerealiseerde koersresultaten 411  100  511 
 

4 
Ongerealiseerde koersresultaten 74  34  108 

 
173 

 
     

          
Beurswaarde per 31 december  3.121  6.073  9.194  8.411 

 
5. Vorderingen en overlopende activa 31 december 

2014  
31 december 

2013 
    
Te vorderen uit hoofde van nalatenschappen 8.759  7.164 
Bijdrage Nationale Postcode Loterij 1.800  1.800 
Debiteuren 1.417  1.557 
Te ontvangen subsidiegelden 320  320 
Te ontvangen rente 98  132 
Overige vorderingen en overlopende activa 1.587  3.899 
    
Saldo vorderingen en overlopende activa 13.981  14.872 

    
De vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar, met uitzondering van vorderingen uit 
nalatenschappen die, afhankelijk van afwikkeling, langer dan 12 maanden kunnen blijven staan. De 
vorderingen zijn beoordeeld op volwaardigheid en indien van toepassing is een voorziening voor 
oninbaarheid getroffen. 
 

31 december
2014

31 december
2013

Aandelen
2014

Obligaties
2014

Totaal
2013

Totaal
2014

31 december
2014

31 december
2013
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De te ontvangen bedragen uit hoofde van nalatenschappen zijn gestegen ten opzichte van eind 2013, 
dit is in lijn met de toename van de baten in 2014 ten opzichte van 2013. 
De overige vorderingen zijn gedaald ten opzichte van het boekjaar 2013, met name doordat in 2013 te 
ontvangen bijdragen inzake nieuwbouw opgenomen waren (€ 1,3 miljoen). Daarnaast was in 2013 nog 
€ 319 te ontvangen inzake btw nieuwbouw en vooruitbetaalde bedragen pensioen en btw. 
 
6. Liquide middelen 31 december 

2014  
31 december 

2013 
    
Tegoeden bij banken 20.321  22.782 
Kortlopende deposito’s 921  687 
Kasgeld 84  114 
    
    
Saldo liquide middelen 21.326  23.583 

    
Voor een bedrag van € 76 is een bankgarantie verstrekt. De overige tegoeden staan ter vrije 
beschikking aan de organisatie. 
 
7. Reserves 

       
 

Continuïteits- 
 

Bestemmings- 
 

Totaal 
 

Totaal 

 
reserve 

 
reserves 

 
2014 

 
2013 

        Stand per 1 januari  19.399  
 

34.520  
 

53.919  
 

50.472 
Mutatie groep 25  -  25  -56 
Uit resultaat verdeling 79 

 
4.283 

 
4.362 

 
 3.503 

 
       

Stand per 31 december 19.503  38.803  58.306  53.919 

        
Continuïteitsreserve 
De continuïteitsreserve van de Dierenbescherming heeft ten doel om de kosten werkorganisatie te 
kunnen dekken bij tegenvallende baten in enig jaar. De CBF norm voor de continuïteitsreserve is 
vastgesteld op maximaal 1,5 maal deze kosten. De Dierenbescherming streeft naar een factor 1,0.  
 
Ultimo 2014 is de verhouding 0,60 (2013: 0,62): continuïteitsreserve € 19.503 (2013: € 19.399) en 
kosten werkorganisatie € 32.349 (2013: € 31.112). Voor de komende jaren is beleid ontwikkeld om 
naar deze streefwaarde van factor 1 te groeien.  
 
Bestemmingsreserves  
De reserve financiering activa doelstelling en reserve financiering activa bedrijfsvoering zijn conform de 
‘Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen’ onder de bestemmingsreserves verantwoord.  
 
De Dierenbescherming streeft er naar om de hoogte van de reserve financiering activa ‘doelstelling’ 
gelijk te laten zijn aan de waarde van verstrekte leningen in het kader van de doelstelling en de 
boekwaarde van de (im)materiële vaste activa in het kader van de doelstelling. Hetzelfde geldt voor de 
reserve financiering activa ‘bedrijfsvoering’ in relatie tot de waarde van de verstrekte leningen in het 
kader van de bedrijfsvoering en de boekwaarde van de (im)materiële vaste activa in het kader van de 
bedrijfsvoering.  
 
Het verloop van de bestemmingsreserves is opgenomen op de volgende pagina. 
  

31 december
2014

31 december
2013

Totaal
2014

Bestemmings-
reserve

Continuïteits-
reserve

Totaal
2013
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        Stand per  Dotaties  Onttrekkingen  Stand per 

 
1 januari      31 december 

        Reserve financiering activa 
doelstelling 10.753  2.657  -1.820  11.589 
Reserve financiering activa 
bedrijfsvoering 4.834  892  -4.272  1.454 
Dierenbeschermingscentrum 
Limburg -  3.983  -  3.983 
Nieuwbouw Groningen 2.956  20  -  2.976 
Organisatiewijzigingen  30  2.820  -  2.850 
Nieuwbouw 
Dierenbeschermingscentrum 
Dierenwelzijn Rijnmond 3.500  -  -1.032  2.468 
Nieuwbouw/renovatie Eemland 2.125  -  -69  2.056 
Exploitatie Dierentehuis 
Waterland 2.189  -  -389  1.800 
Realisatie/exploitatie 
Dierenasiel Breda  893  609  -299  1.203 
Groot onderhoud / renovatie 
Dierenbescherming groep -  800  -  800 
Continuïteit Dierenambulance 
Zuid-Holland Zuid 400  400  -  800 
Nieuwbouw pension Noord-
Holland Noord 400  -  -  400 
Diverse reserves afdelingen en 
stichtingen 6.440  1.290  -1.307  6.423 

 
       

 34.520  13.471  -9.188  38.803 

        
Reserves financiering activa bedrijfsvoering c.q. doelstelling 
De reserve financiering activa doelstelling en reserve financiering activa bedrijfsvoering zijn conform de 
‘Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen’ RJ650 onder de bestemmingsreserves 
verantwoord. Deze reserve dient ter dekking van de met eigen middelen gefinancierde activa. Het 
totaal van de activa ten behoeve van de doelstellingen, dat gefinancierd is met eigen middelen per 
ultimo 2014, bedraagt € 25.910. Het totaal van de activa ten behoeve van de bedrijfsvoering, dat 
gefinancierd is met eigen middelen, bedraagt per ultimo 2014 € 1.454. 
 
Dierenbeschermingscentrum Limburg 
Na ingebruikname van het nieuwe pand in Limburg is het bestemmingsfonds overgeheveld naar de 
bestemmingsreserves. De jaarlijkse afschrijving wordt ten laste gebracht van deze reserve vanaf het 
moment dat de boekwaarde van het pand minus de financieringen lager is dan deze 
bestemmingsreserve. 
 
Nieuwbouw Groningen 
Deze bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van de nieuwbouw van een asiel in Zuidwolde en 
een asiel in Winschoten. 
 
Organisatiewijzigingen  
Deze bestemmingsreserve is gevormd voor de te maken kosten inzake de organisatiewijziging binnen 
de Dierenbescherming in 2015. 
 
Nieuwbouw Dierenbeschermingscentrum Dierenwelzijn Rijnmond 
Deze bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van de nieuwbouw van een 
dierenbeschermingscentrum in de regio Rijnmond. 
 
 
 

Stand per
1 januari

Dotaties Stand per
31 december

Onttrekkingen
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Nieuwbouw / renovatie Eemland 
Deze bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van modernisering van het asiel of eventuele 
nieuwbouw van het opvangcentrum. 
 
Exploitatie Dierentehuis Waterland 
Deze bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van de dekking van toekomstige 
exploitatieverliezen van het Dierentehuis Waterland. 
 
Realisatie / Exploitatie Dierenasiel Breda 
Deze bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van de dekking van toekomstige 
exploitatieverliezen van het Dierenasiel Breda.  
 
Groot onderhoud / renovatie Dierenbescherming groep 
Deze reserve is gevormd voor het toekomstige groot onderhoud aan de panden in eigendom van de 
Dierenbescherming, waarvoor geen voorziening gevormd kan worden als gevolg van het niet aanwezig 
zijn van een onderhoudsplan. 
 
Continuïteit Dierenambulance Zuid-Holland Zuid 
Deze bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van waarborging van de continuïteit van de 
stichting Dierenambulance Zuid-Holland Zuid.  
 
Nieuwbouw pension Noord-Holland Noord 
Deze bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van de nieuwbouw van een pension in de regio 
Noord-Holland Noord.  
 
Diverse reserves afdelingen en gelieerde stichtingen 
Dit betreft individueel kleinere bestemmingsreserves bij afdelingen en gelieerde stichtingen, die over 
het algemeen bestemd zijn voor het ondersteunen van de asielen (operationele diensten), verbetering 
van dierenhulp en de daarbij behorende ondersteunende diensten en voor geplande projecten voor 
nieuwbouw. 
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8. Bestemmingsfondsen 
Onder de bestemmingsfondsen wordt dat deel van het vermogen opgenomen dat een beperkte 
bestedingsmogelijkheid heeft, doordat een derde (de gever) deze beperking heeft aangegeven of 
doordat het geld werd ingezameld voor een specifiek doel.  
 

 
Stand per  Dotaties  Onttrekkingen  Stand per 

 
1 januari      31 december 

        
Fondsen uit nalatenschappen 1.193  757  -155  1.795 
Instandhoudingsdoelstellingen 
vaste uitkeringen  855  46  -  901 
Dierenambulance Groningen 494  -  -  494 
Fonds asielen 510  14  -38  486 
Dierenasiel Zuidwolde 378      378 
Nalatenschap dierenwelzijn 
regio Schoorl 346  -  -  346 
Nieuwbouw knaagdierenopvang 264  -  -  264 
Fonds ter verbetering 
kattenverblijven Amsterdam 249  -  -  249 
Continuering stichting tot 
exploitatie Kerbertasyl 208  -  -  208 
Bestemmingsfonds gemeente 
Deventer 197  -  -  197 
Bestemmingsfonds nieuw asiel  190  -  -  190 
Nalatenschap dierenwelzijn 
Gemeente Hollandse Kroon 145  -  -  145 
Exploitatie Asiel Den Bosch 138  -  -  138 
Stichting Zwerfkatten Rijnmond 135  -  -  135 
Bestemmingsfonds Tijen inzake 
ambulances 108  -  -  108 
Bestemmingsfonds verbouwing 156  -  -52  104 
Bouw 
Dierenbeschermingscentrum 
Limburg *) 3.983  -  -3.983  - 
Overige fondsen afdelingen 901  580  -765  716 

        

 
10.450 

 
1.397 

 
-4.993 

 
6.854 

        
*) Het beginvermogen van het fonds ’Bouw Dierenbeschermingscentrum Limburg’ is aangepast. Een bijdrage van  
€ 240 is in het verleden in één keer als bate verantwoord. Er blijkt echter sprake van een lening, waarvan de 
jaarlijkse aflossing geschonken wordt. De bate dient derhalve te worden toegerekend aan de looptijd van de lening. 
 
Fondsen uit nalatenschappen 
Het bedrag van dit fonds betreft voornamelijk het Fonds Yvonne Uitenbosch. Dit fonds betreft een 
nalatenschap welke ten goede komt aan mensen in de samenleving met een beperkt inkomen. Het 
gaat om de financiering van buitengewone medische kosten en/of operaties van hun huisdieren (in de 
breedste zin van het woord). In overeenstemming met de opdracht van de erflater is besloten dat dit 
fonds jaarlijks maximaal € 50 ter beschikking stelt. Een maximale bestaansduur van 25 jaar is als 
wenselijk aangegeven. In 2014 is op dit fonds geen beroep op gedaan. 
 
Het andere deel van de fondsen uit nalatenschappen zijn gevormd uit baten uit nalatenschappen 
waarbij erflaters specifieke bestemmingen hebben benoemd. Het betreft onder andere fondsen met de 
volgende bestemmingen: 
 dierenopvangcentra en asielen in het hele land; 
 opvang van thuisloze honden en katten in de provincie Groningen; 
 opvang, huisvesting en verzorging van zwerf- en afstandsdieren in Breda en omgeving; 
 ten gunste van afdeling Breda en/of projecten Breda. 
 

Stand per
1 januari

Dotaties Stand per
31 december

Onttrekkingen
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Fonds Instandhoudingsdoelstellingen en vaste uitkeringen  
Bij Stichting Thomassen-Verkouter (regio Friesland) is er sprake van een totaal fonds ten behoeve van 
het in stand houden van het dierenopvangcentrum in de gemeente Leeuwarden en het financieel 
ondersteunen van de Dierenbescherming afdeling Leeuwarden. 
 
Dierenambulance Groningen 
Dit fonds is gevormd ten behoeve van de Dierenambulance in de regio Groningen. 
 
Fonds Asielen 
Ultimo 2011 is het Fonds Asielen gevormd ter grootte van € 410. Uit dit fonds worden uitgaven gedaan 
ter ondersteuning van asielwerk. De onttrekking in het boekjaar betreft een gift aan het 
Dierenbeschermingscentrum in Amersfoort.  
 
Dierenasiel Zuidwolde 
Dit bestemmingsfonds is gevormd ter bekostiging van de nieuwbouw van het Asiel Zuidwolde. 
 
Nalatenschap dierenwelzijn regio Schoorl 
Deze nalatenschap is bestemd voor het verbeteren van het dierenwelzijn in de Regio Schoorl, 
voornamelijk voor het toezicht dierenwelzijn en opleidingen voor de vrijwilligers. 
 
Nieuwbouw knaagdierenopvang 
In de regio Noord-Holland Noord wordt de bouw van het nieuwe knaagdieren opvangcentrum 
voorbereid. Ten behoeve hiervan heeft de Dierenbescherming afdeling Noord-Holland Noord een 
bestemmingsfonds gevormd voor financiering van de nieuwbouw.  
 
Fonds ter verbetering kattenverblijven Amsterdam 
In 2012 is een nalatenschap ontvangen welke bestemd is voor de verbetering van de kattenverblijven 
in de regio Amsterdam.  
 
Continuering stichting tot exploitatie Kerbertasyl 
Dit fonds heeft tot doel de continuering van de stichting tot exploitatie Kerbertasyl. Eventuele 
toekomstige exploitatietekorten van het Kerbertasyl worden gedekt door dit fonds. 
 
Bestemmingsfonds gemeente Deventer 
Dit bestemmingsfonds is gevormd ter grootte van de bijdrage van de gemeente Deventer aan de 
verbouwing van het asiel in de regio Overgelder. De in dit fonds ondergebrachte gelden zullen worden 
bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten naar aanleiding van de verbouwing. 
 
Bestemmingsfonds nieuw asiel 
De Dierenbescherming afdeling Dierenwaarden heeft een gift verstrekt aan de stichting Dierentehuis 
Leerdam ten behoeve van de nieuwbouw van het asiel in Leerdam. 
 
Nalatenschap dierenwelzijn gemeente Hollandse Kroon 
Dit fonds moet worden besteed in de Gemeente Hollandse Kroon, voorheen gemeente Wieringermeer 
aan dierennoodhulp in het betreffende gebied.  
 
Exploitatie Asiel Den Bosch 
Het fonds is ter dekking van de exploitatiekosten voor het asiel in Den Bosch. Eventuele toekomstige 
exploitatietekorten van het asiel Den Bosch worden gedekt door dit fonds. 
 
Stichting Zwerfkatten Rijnmond 
Deze nalatenschap wordt gebruikt om het werk van de Stichting Zwerfkatten mogelijk te maken in de 
huidige omvang. De nalatenschap wordt beheerd door de stichting Dierenwelzijn Rijnmond. 
 
Bestemmingsfonds Tijen inzake ambulances 
De in dit fonds ondergebrachte gelden zullen worden bestemd voor de financiering van aankoop 
dierenambulances in de regio Overgelder. 
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Bestemmingsfonds verbouwing 
Dit bestemmingsfond is gevormd vanuit een bijdrage van de gemeente ten behoeve van de 
verbouwing van het dierenopvangcentrum De Doornakker. De jaarlijkse afschrijvingslasten van het 
dierenopvangcentrum worden ten laste gebracht van dit fonds. 
 
Bouw Dierenbeschermingscentrum Limburg 
Dit fonds is ontstaan uit ontvangen baten voor de bouw van een Dierenwelzijnscentrum in Limburg. Het 
centrum is in januari 2014 officieel in gebruik genomen. Na ingebruikname zijn de gelden van het fonds 
overgeheveld naar de bestemmingsreserve Dierenbeschermingscentrum.  
 
Overige fondsen uit nalatenschappen (afdelingen en stichtingen) 
Het merendeel van de bestaande fondsen bij afdelingen en asielen betreft de ondersteuning van 
verenigingen en/of gelieerde stichtingen bij het uitvoeren van dierenhulp, waaronder dierenopvang en 
dierenambulances. 
 
9. Voorzieningen 

        Stand per  Dotaties  Onttrekkingen 
/ vrijval 

 Stand per 

 

1 januari      31 december 

        
Voorziening reorganisatie 38 

 
56  -18  76 

Voorziening jubilea 63  45  -4  104 
Groot onderhoud 232  85  -129  188 
  

 
     

 
       

 
333 

 
186 

 
-151 

 
368 

        
Voorziening reorganisatie 
De reorganisatievoorziening betreft een op de CAO gebaseerde wachtgeldregeling van twee voormalig 
medewerkers. 
 
Voorziening jubilea 
De jubileumvoorziening heeft betrekking op uitkeringen aan medewerkers op basis van de duur van 
het dienstverband, en is grotendeels langlopend. 
 
Groot onderhoud 
De voorziening groot onderhoud is gevormd voor het toekomstig groot onderhoud aan de panden en 
installaties, en is nagenoeg geheel langlopend. 
 
10. Langlopende schulden  31 december 

2014  
31 december 

2013 
    
Leningen o/g in het kader van doelstelling *) 5.578  4.894 
Overige leningen o/g  -  347  
    
    
Saldo langlopende schulden 5.578  5.481 

    
*) Het saldo van de Leningen o/g per ultimo 2013 is aangepast. Een bijdrage aan de nieuwbouw van het asiel in 
Limburg van € 240 is in het verleden in één keer als bate verantwoord. Er blijkt echter sprake van een lening, 
waarvan de jaarlijkse aflossing geschonken wordt. 
 
De leningen o/g betreffen hypothecaire leningen, achtergestelde leningen, overige leningen en 
financial lease. Het grootste gedeelte van de leningen o/g betreft hypothecaire leningen ter financiering 
van de dierenbeschermingscentra, bijvoorbeeld een lening van BNG voor stichting Dierenopvang 
Haarlemmermeer (€ 2.010), een lening van de Rabobank aan stichting Dierenbescherming Limburg  
(€ 983) en een lening van de gemeente Enschede aan DOC Enschede (€ 434).  
 

Stand per
1 januari

Dotaties Stand per
31 december

Onttrekkingen
/ vrijval

31 december
2013

31 december
2014
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Daarnaast heeft de Dierenbescherming leningen ontvangen van gemeenten voor het uitvoeren van 
haar activiteiten. Dit betreft een lening van de gemeente Gorinchem (€ 414) en gemeente Vlaardingen 
(€ 360). Tevens heeft de Dierenbescherming gelden ontvangen van overige partijen. 
 
De rentepercentages variëren per lening en sommige leningen zijn renteloos. Met name op de 
hypothecaire leningen wordt afgelost, maar op sommige leningen rust geen aflossingsverplichting. 
Voor sommige leningen zijn zekerheden verstrekt, met name hypothecaire zekerheid op de panden. 
 
11. Kortlopende schulden en overlopende passiva 31 december 

2014  
31 december 

2013 
    
Vooruit ontvangen contributies 1.517  1.538 
Schulden aan leveranciers 1.734  2.391 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 866  720 
Te betalen personeelskosten 838  1.053 
Overige schulden en overlopende passiva 2.630  3.290 
    
    
Saldo kortlopende schulden en overlopende passiva 7.585  8.992 

    
De afname van te betalen personeelskosten wordt voornamelijk verklaard doordat ultimo 2013 een 
ontslagvergoeding opgenomen was onder deze post, ultimo 2014 is hier geen sprake van.  
 
De afname van de overige schulden en overlopende passiva wordt voornamelijk verklaard doordat in 
2013 toegezegde bijdrage nieuwbouw en te betalen bouwkosten opgenomen was. In 2014 zijn beiden 
panden in gebruik genomen en is er geen schuld meer per eind 2014.  
 
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen  
Met de Stichting Nationale Postcodeloterij is door de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van 
Dieren een overeenkomst gesloten met een looptijd tot en met 31 december 2015, waarin de 
Dierenbescherming als beneficiant wordt aangemerkt. De afgelopen jaren heeft de Dierenbescherming 
uitkeringen ontvangen van € 1,8 miljoen per jaar. Voor de resterende looptijd wordt een jaarlijks bedrag 
in die orde van grootte verwacht. 
 
De Dierenbescherming heeft per ultimo boekjaar een huurverplichting van € 801 voor het jaar 2015.  
De grootste verplichting betreft het huur pand aan de Scheveningseweg 58 in Den Haag, gehuurd door 
de NVBD (€ 344). Het huurcontract heeft een looptijd van 5 jaar en eindigt op 28 februari 2016. In 
februari 2015 is door de NVBD de huurovereenkomst opgezegd, zodat het contract beëindigd wordt 
per 28 februari 2016.  
 
De Dierenbescherming least zowel personenauto’s als dierenambulances. De totale leaseverplichting 
per ultimo boekjaar betreft € 89. De leaseverplichting (exclusief voorschot brandstofkosten) bedraagt  
€ 79 in 2015, € 41 in 2016, € 36 in 2017, € 23 in 2018 en € 8 in 2019. De looptijd van de 
leasecontracten is maximaal 5 jaar. 
  
De Dierenbescherming is lid van het Europese Eurogroup For Animals dat zich vooral richt op het 
leggen van contacten met en informeren van Europarlementariërs. Het lidmaatschap is jaarlijks 
opzegbaar, en dient uiterlijk 6 maanden voor afloop van het kalenderjaar te worden opgezegd. De 
kosten van het lidmaatschap bedragen 1,5% van de totale lasten van de Vereniging per jaar (de 
contributie) voor het jaar 2015 bedraagt dit € 178. 
 
  

31 december
2013

31 december
2014
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7.1.6 Toelichting op de samengevoegde staat van baten en lasten  
12. Baten eigen fondsenwerving 
 2014  2014  2013 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 
      
Nalatenschappen en legaten 10.999  9.269  7.429 
Giften en fondsenwervende acties 3.091  3.155  4.940 
Contributies 4.699  4.365  4.440 
Overige baten uit eigen fondsenwerving 1.857  2.551  1.845 
      
Totaal baten eigen fondsenwerving 20.646  19.340  18.654 

      
Nalatenschappen en legaten 
 2014  2014  2013 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 
      
NVBD 6.780  6.000  3.963 
Afdelingen en asielen 4.061  3.119  3.351 
Landelijke Inspectiedienst 158  150  115 
      
Totaal nalatenschappen en legaten 10.999  9.269  7.429 

      
De gerealiseerde baten uit nalatenschappen zijn vrijwel bij alle entiteiten hoger dan begroot en hoger 
dan in 2013.  
 
Giften en fondsenwervende acties 
 2014  2014  2013 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 
      
Overig Algemene giften 1.760  1.800  1.617 
Fondsen Fonds inspectie 38  -  39 
 Acties afdelingen / asielen 1.293   1.355  3.284 
      
Totaal giften en fondsenwervende acties 3.091  3.155  4.940 

      
De afname van baten acties afdelingen / asielen wordt verklaard door hogere bijdragen in 2013 voor 
de nieuwbouw voor het dierenbeschermingscentra in Limburg en Breda. Beide centra zijn in 2014 in 
gebruik genomen.

7.1.6  Toelichting op de samengevoegde baten en lasten

2013
Realisatie

2014
Begroting

2014
Realisatie

2013
Realisatie

2014
Begroting

2014
Realisatie

2013
Realisatie

2014
Begroting

2014
Realisatie
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Contributies 
 2014  2014  2013 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 
      
Contributies leden 4.557  4.191  4.263 
Contributies jeugdleden 142  174  177 
      
Totaal contributies 4.699  4.365  4.440 

      
Aantal leden per jaareinde (x 1.000):      
Totaal volwassen leden 115    114 
Jeugdleden 7    8 
 122    122 
 
Overige baten uit eigen fondsenwerving 
 2014  2014  2013 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 
      
Collecten 1.246  1.210  1.179 
Verkoop goederen 163  53  231 
Overige baten fondsenwerving 448  1.288  435 
      
Totaal overige baten uit eigen fondsenwerving 1.857  2.551  1.845 

      
De overige baten fondsenwerving zijn bij alle entiteiten hoger dan begroot. De gerealiseerde baten 
liggen in lijn met voorgaand jaar. Alleen de verkoop van goederen blijft achter. Dit komt doordat de 
verkoop van artikelen via de webshop is verminderd.  
 
13. Baten uit acties van derden 
 2014  2014  2013 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 
      
Nationale Postcode Loterij – reguliere bijdrage 1.800  1.800  1.800 
RVO 45  -  - 
TNR 16  -  - 
Vriendenloterij (voorheen Sponsor Bingo Loterij) 12  -  14 
Overige acties derden 60  30  46 
      
Totaal baten uit acties derden 1.933  1.830  1.860 

      
De Nationale Postcode Loterij heeft de Dierenbescherming in 2010 bijdragen toegekend die uitgekeerd 
worden in de periode 2011 tot en met 2015. Er is geen bedrag genoemd door de Nationale Postcode 
Loterij, maar de Dierenbescherming heeft in de jaren 2011 tot en met 2014 jaarlijks een bedrag van  
€ 1.800 ontvangen. De overige bijdragen uit acties derden betreffen incidenteel ontvangen bijdragen 
en zijn derhalve beperkt begroot. 
  

2013
Realisatie

2014
Begroting

2014
Realisatie

2013
Realisatie

2014
Begroting

2014
Realisatie

2013
Realisatie

2014
Begroting

2014
Realisatie
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14. Vergoedingen wettelijke taken en subsidies 
 2014  2014  2013 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 
      
Bijdragen lokale overheden 7.529  7.689              8.486  
Centrale overheid (inspectiewerk) 1.600  1.600              1.600  
Projectbijdragen  115  -  118 
Bijdragen overig  -  -  94  
      
Totaal vergoedingen wettelijke taken en subsidies 9.244  9.289  10.298 

      
Bijdrage lokale overheden 
De bijdrage lokale overheden betreft de bijdrage voor het verrichten van de wettelijke taken. Deze 
wettelijke taken betreffen die activiteiten waar de gemeenten verantwoordelijk voor zijn, zoals opvang 
van verloren dieren. De Dierenbescherming verricht deze activiteiten voor de gemeenten.  
 
Centrale overheid (inspectiewerk) 
De LID (Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming) ontvangt jaarlijks een bijdrage van € 1.600 van 
het ministerie van Economische Zaken voor het inspectiewerk. Deze subsidie wordt verstrekt op basis 
van het Convenant samenwerking dierhandhaving.  
 
Projectbijdragen 
Op incidentele basis ontvangt de Dierenbescherming subsidiegelden voor projecten. In 2014 is een 
bedrag van het ministerie van Economische Zaken ontvangen inzake het project Ketenmanagement. 
Dit project zal in 2015 afgerond worden. In 2013 is een subsidie ontvangen ten behoeve van het 
project Dierenhulpverlening. 
 
15. Baten uit beleggingen 
 2014  2014  2013 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 
      
Ontvangen dividend 59  125  40  
Rente obligaties 140  237              222  
Overige rentebaten  101  79                 160  
Gerealiseerde koersresultaten 180  -40  4 
Ongerealiseerde koersresultaten  518   93  173 
      
Totaal baten uit beleggingen 998  494  599 

      
De lagere baten uit dividenden en rente obligaties dan begroot, wordt verklaard doordat een groot 
gedeelte van de effectenportefeuille gedurende het boekjaar verkocht is. De hogere baten 
gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten wordt verklaard door hogere beurskoersen 
gedurende het boekjaar aan het einde van het boekjaar. 
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16. Overige baten 
 2014  2014  2013 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 
      
Bijdragen  Beter Leven Keurmerk 858  878  748 
Rente banktegoeden 156  181  244             
Overige baten 905  636  763 
      
Totaal overige baten 1.919  1.695  1.755 

      
De toename van de baten van Stichting Beter Leven Keurmerk wordt verklaard door een stijging van 
het aantal deelnemers aan het keurmerk alsmede de stijging van het aantal dieren dat met een Beter 
Leven Keurmerk is verkocht.  

 

2013
Realisatie

2014
Begroting

2014
Realisatie
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Directe kosten eigen fondsenwerving 
 2014  2014  2013 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 
      
Ledenwerving 862  870  951 
Werving giften particulieren 214  360  303             
Werving door afdelingen / asielen 163  196  232 
Ledenbehoud 185  220  181 
Collectekosten 166  103  101 
Werving nalatenschappen 152  230  197 
Ledenadministratie 51  35  44 
Sponsorwerving 28  75  10 
        
      
Totaal directe kosten eigen fondsenwerving 1.821  2.089  2.019 

      
De daling van de kosten voor werving giften particulieren en ledenbehoud is het gevolg van diverse 
kostenbesparingen en een reductie van het aantal mailings. Daarnaast zijn er minder projecten 
uitgevoerd zoals begroot, doordat er een onderbezetting qua medewerkers was. 
 
De kostenwerving nalatenschappen zijn lager dan begroot en lager dan in 2013 doordat het aantal 
dossiers lager was dan begroot c.q. vorig boekjaar. Tevens zijn de notariskosten lager omdat niet 
iedere schenking verplicht middels een notariële akte vastgelegd moet worden.  
 
De kosten voor collecten zijn gestegen doordat in het boekjaar meer activiteiten verricht zijn om de 
collectebaten te verhogen. De hogere kosten van de collecte heeft geleid tot hogere 
collecteopbrengsten. 
 
Personeelskosten 
 2014  2014  2013 
 Realisatie  Begroting  Realisatie 
      
Salarissen 15.187  18.332  14.043 
Sociale lasten 2.824  1.365  2.496             
Pensioenpremies 1.174  383  1.169 
Ontvangen ziekengeld -473  -  -422 
Overige personeelskosten 2.247  1.296  2.639 
      
Totaal personeelskosten 20.959  21.376  19.925 

      
De salariskosten (inclusief sociale lasten en pensioenpremies) zijn gestegen ten opzichte van het 
boekjaar 2013. Dit wordt verklaard door de stijging van het aantal werknemers in dienst bij de 
Dierenbescherming (439 per eind 2014 ten opzichte van 415 per eind 2013). De stijging wordt onder 
andere veroorzaakt doordat 2014 het eerste jaar is dat de asielen in Limburg en Breda in gebruik zijn 
genomen. Daarnaast zijn de personeelskosten hoger door de extra inhuur van externe medewerkers 
als gevolg van het project 1DB. 
 
De personeelskosten zijn lager dan begroot, doordat in de begroting ook salariskosten opgenomen 
waren voor nog in te vullen vacatures. Een aantal van deze vacatures zijn niet ingevuld in 2014. 
Daarnaast is de inhuur van externe medewerkers lager dan begroot voor 1DB. 
 
De overige personeelskosten betreffen voornamelijk de kosten voor inhuur van externe medewerkers 
en reis- en verblijfkosten van werknemers. De kosten van de inhuur van externe medewerkers was 
hoger in 2014 door project 1DB. 
 

2013
Realisatie

2014
Begroting

2014
Realisatie

2013
Realisatie

2014
Begroting

2014
Realisatie
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Bezoldigingen en vergoedingen  
 
Bezoldiging directie 
 

Naam  F.C. Dales  
Functie  Algemeen directeur  
   
Dienstverband   

Aard (looptijd)  
Contract voor 

onbepaalde tijd 
 

uren  40  
part-time percentage  100%  

periode  
1 januari t/m 31 

december 
 

   
Bezoldiging 2014 2013 
   
Jaarinkomen    
  bruto loon/salaris 124 117 
  vakantietoeslag 10 9 
  eindejaarsuitkering, 13e  4 4 
  variabel jaarinkomen  - 7 
Totaal  138  137 
   
SV lasten (wg deel)  9  8 
Belastbare vergoedingen/bijtellingen  11  11 
Pensioenlasten (wg deel)  16 15 
Overige beloningen op termijn  -  - 
Uitkeringen beëindiging dienstverband  - - 
   
Totaal bezoldiging 174  171 

   
Het jaarinkomen van de individuele directieleden (in loondienst) blijft binnen het maximum van € 140 (1 
FTE/12 mnd) volgens de VFI Beloningsregeling. Voor een toelichting op het beleid en de 
uitgangspunten voor de directiebezoldiging verwijzen we naar paragraaf 6.4.  
 
Toelichting 
De totale bezoldiging laat een kleine stijging zien ten opzichte van het jaar 2013. Dit wordt voornamelijk 
verklaard door hogere sociale en pensioenlasten. 
De belastbare vergoeding en bijtelling betreffen vrijwel geheel de bijtelling wegens privé gebruik van de 
bedrijfsauto. De pensioenlast betreft het werkgeversdeel van de aan het pensioenfonds verschuldigde 
premie.  
 
Aan de directieleden zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. 
 
Nevenfuncties van de algemeen directeur/bestuurder zijn:  
 bestuurslid VFI 
 bestuurslid Eurogroup for Animals 
 lid Nationaal Comité advies dierproevenbeleid 
 lid Raad van Toezicht Stichting de Wielborgh 
 
Vergoedingen aan de leden van de Raad van Toezicht 
In 2014 hebben de leden van de RvT tezamen een bedrag van totaal € 1 (2013: € 6) ontvangen voor 
de door hen gemaakte reis-, verblijf- en representatiekosten. De leden ontvangen geen bezoldiging 
voor hun toezichthoudende rol. 
 
Aan de leden van de Raad van Toezicht zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.  
  

2014 2013
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7.2 Enkelvoudige jaarrekening 2014 
7.2.1 Enkelvoudige balans 
Na resultaatbestemming 

    
 

  
  

31 december 2014  31 december 2013 

ACTIVA 
   

 
  

    
 

         
Immateriële vaste activa  1  135   189  
       
Materiële vaste activa 

   
 

  Bedrijfsmiddelen 2 
 

110  
 

210  

   
  

  Financiële vaste activa 
  

  
  Leningen in kader van doelstelling 3 

 
631  

 
744  

   
  

  Beleggingen 4 
 

1.115  
 

854  

   
  

  Voorraden 
  

111  
 

225  

   
  

  Vorderingen en overlopende activa  5 
 

8.821  
 

8.062  

   
  

  Liquide middelen 6 
 

4.455  
 

3.783  

    
 

  TOTAAL ACTIVA  
  

15.378  
 

14.067  

    
 

  
    

 
  PASSIVA 

   
 

  
    

 
  Reserves en fondsen 

   
 

  Reserves 7 
  

 
   - Continuïteitsreserve 

 
1.819 

 
 3.442  

  - Bestemmingsreserves 
 

4.614 
 

 3.112  
 

   
6.433  

 
6.554  

Fondsen  8 
 

  
   - Bestemmingsfondsen 

  
2.064  

 
1.664  

   
  

  
   

8.497  
 

8.218  

   
  

  Voorzieningen 9 
 

168  
 

101  
       
Langlopende schulden 10  201   - 

   
  

  Kortlopende schulden en 
overlopende passiva 11 

 
6.512  

 
5.748  

   
  

  TOTAAL PASSIVA 
  

15.378  
 

14.067  

 
 

  
 

   
  

7.2  ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014
7.2.1  Enkelvoudige balans

31 december 201331 december 2014
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7.2.2 Enkelvoudige staat van baten en lasten 

        
  

 Realisatie 
 

Begroting 
 

Realisatie 

  
 2014 

 
2014 

 
2013 

    
 

   BATEN 
       Baten uit eigen fondsenwerving 12 

 
10.834  10.265 

 
7.887  

Baten uit acties derden 13 
 

1.890  1.800 
 

1.831  
Subsidies van overheden 14 

 
115  - 

 
118  

Baten uit beleggingen 15 
 

125  39 
 

115  
Overige baten  16 

 
174  125 

 
170  

   
   

 
  

TOTAAL BATEN 
  

13.138  12.229 
 

10.121  

   
   

  LASTEN 17 
 

   
  Besteed aan doelstellingen 

  
   

  Dierenhulp 
  

3.005  2.907 
 

2.703  
Toezicht Dierenwelzijn 

  
610  1.097 

 
1.062  

Voorlichting 
  

2.904  3.027 
 

2.347  
Beleidsbeïnvloeding 

  
964  1.189 

 
899  

   
   

 
  

   
7.483  8.220 

 
7.011  

Werving baten 
  

   
  Kosten eigen fondsenwerving 

  
2.394  2.829 

 
2.476  

Kosten acties derden 
  

-  - 
 

-  
Kosten van beleggingen 

  
-  - 

 
5  

   
   

 
  

   
2.394  2.829 

 
2.481  

Beheer en administratie 
  

   
  Kosten beheer en administratie 

  
2.982  2.978 

 
2.342  

   
   

 
  

TOTAAL LASTEN 
  

12.859  14.027 
 

11.834  

   
   

  
   

   
 

  
 

  
   

  EXPLOITATIE RESULTAAT 
  

279  -1.798 
 

-1.713 

        
Resultaatbestemming 

  
   

  Toevoeging/onttrekking aan: 
  

   
  Continuïteitsreserve 

  
-1.623  -1.798 

 
-1.175 

Bestemmingsreserves 
  

1.502  - 
 

853  
Overige reserves 

  
-  - 

 
-752 

Bestemmingsfondsen 
  

400  - 
 

-638 

   
   

 
  

   
     

Exploitatieresultaat 
  

279 
 

-1.798 
 

-1.713 
 
 
 
 

7.2.2  Enkelvoudige staat van baten en lasten

2013
Realisatie

2014
Begroting

2014
Realisatie
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7.2.3 Enkelvoudig kasstroomoverzicht 
Indirecte methode 
 
 2014  2013 
      
Exploitatieresultaat vóór financiële baten en lasten 
(dividend en interest)  288   -1.766 
      
Aanpassingen voor:      
- afschrijvingen 207   239  
- mutatie voorzieningen (inclusief voorziening 
financiële vaste activa) 54   - 369  
- ongerealiseerde koersresultaten -40   6  
- mutatie voorraad 114   35  
- mutatie vorderingen -797   1.896  
- mutatie kortlopende schulden  761   - 683  
  299   1.124 
      
Kasstroom uit bedrijfsoperaties  587   -642 
      
Ontvangen interest 113   103  
Ontvangen dividend 7   -  
Betaalde interest -88   - 50  
Aankoop van beleggingen -312   - 840  
Verkoop van beleggingen 91   1.004  
      
  -189   217 
      
Kasstroom uit operationele activiteiten  398   -425 
      
Investeringen in (im)materiële vaste activa -53   - 191  
      
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten  -53   -191 
      
Ontvangsten aan langlopende schulden 201   -  
Verstrekte leningen u/g -209   -450  
Aflossingen langlopende schulden -   -  
Ontvangen aflossingen leningen u/g 335   161  
      
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten  327   -289 
      
Toename / afname geldmiddelen   672   -905 

      
Mutatie liquide middelen      
Beginsaldo 1 januari  3.783   4.688 
Eindsaldo 31 december  4.455   3.783 
      
Mutatie boekjaar  672   -905 
      

 
 

7.2.3  Enkelvoudig kasstroomoverzicht

2014 2013
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Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Het resultaat betreft het 
resultaat vóór financiële baten en lasten. Dit als volgt opgebouwd: 
 
 Exploitatieresultaat: 279 Zie Staat van baten en lasten (7.2.2) 

 
Af: Rentebaten obligaties 15 Zie toelichting op de staat van baten en 

lasten (7.2.6) 
 

 Overige rentebaten 35 Zie toelichting op de staat van baten en 
lasten (7.2.6) 
 

 Ontvangen dividend 7 Zie toelichting op de staat van baten en 
lasten (7.2.6)  
 

 Rente lening u/g 25 Zie toelichting op de staat van baten en 
lasten (7.2.6) 
 

Bij: Rente en kosten bank 91 Zie toelichting op de staat van baten en 
lasten (7.2.6) Zie toelichting op de staat 
van baten en lasten (7.2.6) 

 Resultaat voor financiële baten en lasten 288  
 
De mutatie voorziening financiële vaste activa is opgenomen onder de mutatie voorzieningen. 
 
Toename voorzieningen 67 Zie toelichting op de balans (7.2.5) 

 
Afname voorziening financiële vaste 
activa 

13 Zie toelichting op de balans (7.2.5) 

 
Per saldo toename voorzieningen 

 
54 

 

 
Voor de mutatie van vorderingen en schulden is uitgegaan van de vorderingen en schulden exclusief 
de accruals voor interest. 
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7.2.4 Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 
Algemeen 
De financiële verantwoording van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (hierna: 
‘NVBD’) heeft uitsluitend betrekking op de vereniging zelf. Deze financiële verantwoording  is opgesteld 
conform artikel 23 lid 3 van de statuten van de vereniging.  
Om te voldoen aan de criteria voor het CBF-Keur, zal naast dit document een samengevoegde 
jaarrekening 2014 worden opgesteld, waarin behalve de financiële verantwoording van de NVBD de 
financiële gegevens van de afdelingen en de gelieerde instellingen zijn opgenomen.  
 
Verslaggevingsperiode 
De jaarrekening is opgesteld over het kalenderjaar 2014. 
 
Toegepaste standaarden 
De jaarrekening is ingericht volgens de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen van de 
Raad voor de Jaarverslaggeving RJ 650.  
 
Verbonden partijen 
De Stichting Landelijke Inspectiedienst (hierna: ‘LID’) is verbonden aan NVBD. De NVBD staat garant 
voor de eventuele tekorten van de LID. De bestuurder van de NVBD is tevens bestuurder van de LID. 
De NVBD voert de administratie voor de LID en stelt huisvesting en infrastructuur (ICT en telefonie) ter 
beschikking aan de LID. Daarnaast maakt de LID gebruik van diverse faciliteiten van de NVBD. Voor 
deze terbeschikkingstelling betaalt de LID een jaarlijks vast te stellen vergoeding van ca. € 120. Deze 
vergoeding is gebaseerd op werkelijke, marktconforme, prijzen, zonder winstopslag. Ook worden 
enkele medewerkers, tegen vergoeding, over en weer gedetacheerd. 
 
Daarnaast voert de NVBD de administratie en biedt zij facilitaire diensten aan Stichting Beter Leven 
keurmerk (hierna: ‘SBLk’), Stichting De Dierenbescherming Beheer Onroerende Zaken (hierna: 
‘SDDBOZ’) en aan Stichting Bartolomeus Criellaert. De vergoeding voor SBLk bedraagt € 90 op 
jaarbasis. Deze vergoeding is gebaseerd op reële uurtarieven en betaalde bedragen aan externe 
partijen en is tot stand gekomen na onderling overleg tussen de NVBD en SBLk. 
De NVBD staat garant voor de tekorten van de gelieerde Stichting tot Exploitatie van het 
Dierenbeschermingscentrum in Amersfoort (hierna: ‘DBCA’) voor de periode januari tot en met 
december 2015. Tevens staat de NVBD garant voor de exploitatieverliezen van de SDDBOZ. 
 
 
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
Algemeen 
De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij hierna anders vermeld. Alle 
genoemde bedragen luiden in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld.  
 
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 
economische voordelen ervan naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het 
waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die 
economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. 
 
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van 
een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend 
met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, 
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
 
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle 
of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, 
wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en 
verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan 
aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of 
betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.  
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 
Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s met betrekking tot de transactie zijn 
overgedragen aan de gebruiker van de dienst. 

7.2.4  Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening
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Het gebruik van schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat de bestuurder oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van de grondslagen en de 
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke 
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen 
in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening 
gevolgen heeft. 
 
 
Grondslagen voor de balans 
Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd 
met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De 
jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de 
toelichting op de balans is gespecificeerd. De economische levensduur en de afschrijvingsmethode 
worden aan het einde van elk boekjaar opnieuw beoordeeld. Op software wordt 33% per jaar 
afgeschreven. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens 
de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op materiële 
vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet 
afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd: 
 

Inventaris  20% 
Verbouwing  10% 
Automatisering  33% 
Vervoersmiddelen 20% 

 
De materiële vaste activa worden aangemerkt als activa ten behoeve van bedrijfsvoering. 
 
Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, vorderingen, geldmiddelen, 
leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. 
Financiële instrumenten (activa en verplichtingen) die worden aangehouden voor handelsdoeleinden 
worden gewaardeerd tegen reële waarde en wijzigingen in die reële waarde worden verantwoord in de 
staat van baten en lasten. In de eerste periode van waardering worden toerekenbare transactiekosten 
als last in de staat van baten en lasten verwerkt. Voor de waardering van overige financiële vaste 
activa, vorderingen en schulden wordt verwezen naar de betreffende toelichtingen hiernavolgend. 
 
Financiële vaste activa 
Leningen in het kader van de doelstelling 
De leningen verstrekt in het kader van de doelstelling worden tegen geamortiseerde kostprijs 
gewaardeerd, zo nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. 
 
Beleggingen 
De effecten worden gewaardeerd op de beurskoers per balansdatum. De gerealiseerde en 
ongerealiseerde koersverschillen worden in de staat van baten en lasten verantwoord onder ‘resultaat 
beleggingen’. Effecten die worden aangehouden tot einde looptijd zijn gewaardeerd op de 
geamortiseerde kostprijs.  
 
Voorraden 
De voorraden worden gewaardeerd op verkrijgingprijs, zo nodig onder aftrek van een voorziening voor 
incourante voorraden. De verkrijgingprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten. 
 
Vorderingen en overlopende activa 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief de 
transactiekosten. De reële waarde op het moment van de transactie is gelijk aan de kostprijs. 
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Na eerste verwerking worden de vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zo nodig 
onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. De hoogte van de voorziening wordt 
door middel van individuele beoordeling bepaald. 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen hetzij nominale waarde van de uitgave die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om verplichtingen en verliezen af te wikkelen, hetzij de contante waarde van die 
uitgaven. 
 
Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van: 
 een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het 

verleden; en 
 waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en 
 het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is. 
Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk 
geheel of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de 
vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd. 
 
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen  
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen 
onder kortlopende schulden. 
 
Pensioenpremies 
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode 
aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op 
balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum 
reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost 
opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de 
toekomst verschuldigde premies. 
 
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen 
ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van 
die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen 
betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt 
beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst 
met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De 
voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. 
 
Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering opgenomen 
als de onderneming de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het 
overschot naar de onderneming zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
 
 
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
Baten 
Contributies worden als baten toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Giften en 
donaties worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn ontvangen. De baten uit nalatenschappen 
worden verantwoord in het jaar waarin de omvang ervan betrouwbaar kan worden vastgesteld.  
 
Voorlopige uitbetalingen op nalatenschappen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar 
waarin ze worden ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor zover deze niet eerder 
als baten zijn verantwoord. 
Voor een deel van de baten is een specifieke bestemming aangewezen door de geldgever. In die 
situaties wordt een bestemmingsfonds gecreëerd om aan deze wens tegemoet te kunnen komen. De 
kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.  
 
Subsidies komen ten gunste van het jaar waarover de subsidietoekenning is gedaan voor zover de aan 
deze subsidie gerelateerde activiteiten zijn verricht en waarvan de lasten in de resultatenrekening zijn 
verantwoord. 
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Lasten 
De lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.  
 
 
Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld conform de indirecte methode. Voor een toelichting op de 
mutaties in het kasstroomoverzicht wordt verwezen naar de toelichting bij de staat van baten en lasten 
of de toelichting in de balans. Het resultaat is het exploitatieresultaat gecorrigeerd met de betaalde en 
ontvangen interest. 
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7.2.5 Toelichting op de enkelvoudige balans 
1. Immateriële vaste activa 
 31 december 

2014  
31 december 

2013 
    

Aanschafwaarde per 1 januari 273  110 
Af: afschrijving per 1 januari -84  -6 
Boekwaarde per 1 januari 189  104 
    
Investeringen  40  163 
Afschrijvingen -94  -78 
Mutatie boekjaar -54  85 
    
Aanschafwaarde per 31 december 313  273 
Af: afschrijvingen per 31 december -178  -84 
    
Boekwaarde per 31 december 135  189 

    
Alle immateriële vaste activa worden gebruikt voor de bedrijfsvoering. 
 
2. Materiële vaste activa 
 31 december 

2014  
31 december 

2013 
    

Aanschafwaarde per 1 januari 1.509  1.598 
Af: afschrijving per 1 januari -1.299  -1.255 
Boekwaarde per 1 januari 210  343 
    
Investeringen  13  28 
Desinvesteringen -  -117 
Afschrijvingen -113  -44 
Mutatie boekjaar -100  -134 
    
Aanschafwaarde per 31 december 1.522  1.509 
Af: afschrijvingen per 31 december -1.412  -1.299 
    
Boekwaarde per 31 december 110  210 

    
De materiële vaste activa bestaan per jaareinde uit de volgende 
activa:    
Inventaris en inrichting 106  201 
Vervoermiddelen 4  9 
    
 110  210 

    
Alle materiële vaste activa worden gebruikt voor de bedrijfsvoering. De investeringen in 2014 betreft de 
aanschaf van enkele onderdelen van de ICT infrastructuur.  
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3. Leningen in het kader van de doelstelling 31 december 
2014  

31 december 
2013 

    
Stand begin boekjaar 784  495 
Bij: verstrekte leningen 209  450 
Af: ontvangen aflossingen -335  -161 
    
 658  784 
Af: Voorziening -27  -40 
    
    
Saldo leningen in het kader van de doelstelling 631  744 

    
Het grootste gedeelte van de leningen u/g betreft leningen aan gelieerde entiteiten. Het totaal van de 
verstrekte leningen aan niet gelieerde entiteiten bedraagt ultimo boekjaar € 33.  
 
Het rentepercentage dat wordt gerekend, varieert tussen de 0% en 4%. Op alle leningen rust een 
aflossingsverplichting.  
 
4. Beleggingen 31 december 

2014  
31 december 

2013 
    
Aandelen 295  278 
Obligaties 820  576 
    
    
Saldo beleggingen 1.115  854 

    
De beleggingen vinden plaats conform het beleggingsstatuut van de Dierenbescherming. 
 
Overzicht van de effectenportefeuille 
 Aandelen 

 
Obligaties 

 
Totaal 

 
Totaal 

 2014 
 

2014 
 

2014 
 

2013 
 

       Beurswaarde per 1 januari  278  576  854 
 

1.023  
Bij: Aankopen  105  207  312 

 
      840    

Af: Verkopen / aflossingen  -119  -  -119 
 

-1.033    

 
     

 
  

 
264  783  1.047 

 
830  

 
     

  Bij: Gerealiseerde koersverschillen 28  -  28 
 

          29    
Mutatie ongerealiseerde koersverschillen 3  37  40 

 
-6  

 
     

 
  

        
Beurswaarde per 31 december  295  820  1.115  854  

 
  

31 december
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31 december
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31 december
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2014
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2014
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2014
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5. Vorderingen en overlopende activa 31 december 
2014  

31 december 
2013 

    
Te vorderen uit hoofde van nalatenschappen 6.385  5.516 
Nationale Postcode Loterij 1.800  1.800 
Rekening courant gelieerde instellingen 217  279 
Te ontvangen rente 29  67 
Nog te ontvangen omzetbelasting 10  13 
Overige vorderingen en overlopende activa 380  387 
    
    
Saldo vorderingen en overlopende activa 8.821  8.062 

    
De vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar, met uitzondering van vorderingen uit 
nalatenschappen die, afhankelijk van afwikkeling, langer dan 12 maanden kunnen blijven staan. De 
vorderingen zijn beoordeeld op volwaardigheid en indien van toepassing is een voorziening voor 
oninbaarheid getroffen. 
 
Te vorderen uit hoofde van nalatenschappen  
Per 31 december 2014 waren bij de NVBD 194 dossiers van nalatenschappen in behandeling, die 
financieel nog niet (volledig) waren afgewikkeld.  
 
Vordering Nationale Postcode Loterij (NPL) 
De NVBD ontvangt de bijdrage van de NPL jaarlijks achteraf.  
 
Rekening-courant gelieerde instellingen 
Dit betreft de rekening-courant met de LID. Er is geen rekening-courant overeenkomst er is geen 
aflossingsschema overeengekomen. Er wordt geen rente berekend en er zijn geen zekerheden 
gesteld. 
 
6. Liquide middelen 31 december 

2014  
31 december 

2013 
    
Tegoeden bij banken 4.454  3.782 
Kasgeld 1  1 
    
    
Saldo liquide middelen 4.455  3.783 

 
Voor een bedrag van € 76 is een bankgarantie verstrekt. De overige tegoeden staan ter vrije 
beschikking aan de organisatie. 
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31 december
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31 december
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7. Reserves 
       

 
Continuïteits- 

 
Bestemmings- 

 
Totaal 

 
Totaal 

 
reserve 

 
reserves 

 
2014 

 
2013 

        Stand per 1 januari  3.442  
 

3.112  
 

6.554  
 

7.628  
Resultaat verdeling  -1.623  1.502  -121  -1.074 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
       

Stand per 31 december 1.819  4.614  6.433  6.554 

        
Continuïteitsreserve 
De continuïteitsreserve van de Dierenbescherming heeft ten doel om de kosten werkorganisatie te 
kunnen dekken. De hoogte van de continuïteitsreserve mag als norm van het CBF maximaal 1,5 maal 
deze kosten bedragen. De Dierenbescherming hanteert met goedkeuring van de Raad van Toezicht 
een maximum van 1,0 om daardoor het te besteden bedrag aan de doelstellingen zo hoog mogelijk te 
houden.  
 
Ultimo 2014 bedraagt de verhouding 0,18 (continuïteitsreserve € 1.819, kosten werkorganisatie 
€ 10.040). Onder kosten werkorganisatie vallen alle lasten die niet direct aan de kerntaken worden 
toegerekend. In 2013 was deze verhouding 0,39. 
 
Bestemmingsreserves 
De reserve financiering activa ‘doelstelling’ en reserve financiering activa ‘bedrijfsvoering’ zijn conform 
de ‘Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen’ RJ650 onder de bestemmingsreserves 
verantwoord. De hoogte van de reserve financiering activa ‘doelstelling’ is gelijk aan de waarde van 
verstrekte leningen in het kader van de doelstelling exclusief de leningen die gedekt zijn door de 
leningen o/g. De hoogte van de reserve financiering activa ‘bedrijfsvoering’ is gelijk aan de boekwaarde 
van de materiële en immateriële vaste activa.  
 
In onderstaand overzicht zijn de bestemmingsreserves nader toegelicht. 
 

        Stand per  Dotaties  Onttrekkingen  Stand per 

 
1 januari      31 december 

        Organisatiewijzigingen 30  
 

2.819  - 
 

2.849 
Project Dierenhulpverlening 244  

 
-  -244 

 
- 

Project Dierkeur 97 
 

-  -97 
 

- 
Project Oude Pekela 10  

 
-  -10 

 
- 

Project 1DB 1.588 
 

-   -1.588 
 

- 
Jubilea regio’s -  290  -  290 
Onderhoudskosten regio’s -  800  -  800 
Reserve immateriële vaste 
activa 189  40  -94  135 
Reserve materiële vaste activa 210   13  -113  110 
Reserve financiële activa 744  21  -335  430 
        

 
       

 3.112   3.983  -2.481  4.614  
 
Organisatiewijzigingen 
Deze bestemmingsreserve is gevormd voor de te maken kosten inzake de organisatiewijziging in 2015. 
 
Project Dierenhulpverlening  
In 2011 is het project Dierenhulpverlening gestart. Dit project is een samenwerkingsverband tussen de 
ministeries van Economische Zaken en Veiligheid & Justitie en de Dierenbescherming. Het project 

Totaal
2013

Continuïteits-
reserve

Bestemmings-
reserve

Totaal
2014

Stand per  
1 januari

Dotaties Ontrekkingen Stand per
31 december
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beoogt een kwaliteitskeurmerk voor dierenambulances te realiseren. Het project wordt door deze 
partijen gefinancierd. De afronding van het project heeft in 2014 plaats gevonden. 
 
Project Dierkeur 
Als spin-off van het project Dierenhulpverlening is in 2014 de Stichting DierKeur opgericht. Uit het 
resterend budget van het project Dierenhulpverlening is een bedrag van € 97 door bovengenoemde 3 
partijen ter beschikking gesteld om de stichting en het keurmerk op te starten. 
 
Project Oude Pekela 
Dit project betreft een lokaal initiatief gericht op het signaleren en stoppen van geweld tegen dieren en 
mensen. Dit initiatief wordt vanuit de stuurgroep dierenpolitie landelijk gesteund, waarbij de nadruk ligt 
op private partijen. 
 
Project 1DB 
Ter voorbereiding op de fusie van alle lokale verenigingen met de NVBD per 1 januari 2015 is een 
bedrag gereserveerd van € 1.588 voor alle extra kosten die gemaakt moeten worden in het kader van 
de fusie. Dit bedrag is opgenomen in de begroting 2014. In 2014 is een bedrag van € 989 besteed en 
het restant is vrijgevallen ten behoeve van de continuïteitsreserve. 
 
Reserve jubilea regio’s 
Ten behoeve van de kosten van jubilea in de regio’s is een bestemmingsreserve gevormd. 
 
Reserve onderhoudskosten regio’s 
Deze bestemmingsreserve is gevormd voor het verwachte toekomstige onderhoud bij gelieerde 
entiteiten die geen onderhoudsvoorziening hebben gevormd als gevolg van het ontbreken van een 
actueel meerjaren onderhoudsplan. 
 
Reserve immateriële, materiële en financiële vaste activa 
Deze bestemmingsreserves zijn gevormd voor vaste activa die met eigen middelen gefinancierd 
worden. De omvang van deze reserves is gelijk aan de boekwaarde van de (im)materiële vaste activa. 
 
8. Bestemmingsfondsen 
Onder de bestemmingsfondsen wordt dat deel van de reserves opgenomen dat een beperkte 
bestedingsmogelijkheid heeft. Deze beperkte bestedingsmogelijkheid wordt veroorzaakt doordat een 
derde (de gever) deze beperking heeft aangegeven of doordat het geld werd ingezameld voor een 
specifiek doel.  
 
Bestemmingsfondsen 

        Stand per  Dotaties  Onttrekkingen  Stand per 

 

1 januari      31 december 

Fonds Asielen (D&T) 510   14  -38  486 
Fonds Pedigree Asielhonden 67   -  -  67 
Fonds professionalisering 
ambulances (WDKS) 64   -  -39  25 
Fonds FoPro 145   250  -395  - 
Fondsen uit nalatenschappen 878   757  -149  1.486 
        

 
       

 
1.664  

 
1.021 

 
-621 

 
2.064 

        
Fonds Asielen (groep Dierenbeleid,-hulp &Toezicht) 
Ultimo 2011 is het Fonds Asielen gevormd vanuit groep D&T ter grootte van € 410. Uit dit fonds 
worden uitgaven gedaan ter ondersteuning van asielwerk. De onttrekking betreft een gift aan het 
Dierenbeschermingscentrum in Amersfoort.  
 
Fonds Pedigree asielhonden  
Door Pedigree is bij de verkoop van hondenvoer actie gevoerd ten behoeve van asielhonden. Dit is ten 
gunste gekomen van de aan de Dierenbescherming gelieerde asielen. 
 
 

Stand per  
1 januari

Dotaties Ontrekkingen Stand per
31 december
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Fonds professionalisering ambulances (WDKS) 
Het Fonds Wilhelmina Davyt-Keuchenius (WDKS) is ontstaan uit een gift van Stichting Wilhelmina 
Davyt-Keuchenius en is in de huidige vorm bestemd voor de professionalisering van ambulances en 
diensten, waarop ook de Federatie Dierenambulance Nederland (FDN) bij goede projectbeschrijvingen 
een beroep kan doen. In 2014 zijn meerdere bedragen onttrokken uit dit fonds ter (mede) financiering 
van dierenambulances. 
 
Fonds FoPro  
In 2011 is het fonds Professionalisering gevormd. Doel van dit fonds is het ondersteunen in het 
professionaliseren van de afdeling binnen de regio. De commissie FoPro toetst ingediende aanvragen 
en adviseert de bestuurder over uitgaven uit dit fonds. In 2014 is in totaal € 395 goedgekeurd en 
uitgekeerd waardoor het fonds per jaareinde totaal afgewikkeld is. Er zullen geen nieuwe dotaties aan 
dit fonds toegevoegd worden. 
 
Fondsen uit nalatenschappen 
In onderstaande tabel is een nadere specificatie opgenomen van de fondsen uit nalatenschappen: 
 

        Stand per  Dotaties  Onttrekkingen  Stand per 

 

1 januari      31 december 
Fonds op naam ‘Yvonne 
Uitenbosch’ 662  

 
-  -  662 

Overige fondsen uit 
nalatenschappen 216   757  -149  824 
        

        
 878   757  -149  1.486 

 
Voor wat betreft de dotatie in ‘Fondsen uit nalatenschappen’ is de mutatie in het toegezegde erfdeel 
verantwoord. Deze kan als gevolg van aanpassingen ook negatief zijn. Onder onttrekkingen zijn de 
uitgaven verantwoord die ten laste van deze fondsen zijn gedaan en eventuele waardeveranderingen 
betreffende onroerend goed. Van de stand per 31 december is € 804 daadwerkelijk ontvangen. Het 
resterend saldo is onderdeel van de vorderingen uit nalatenschappen. 
 
Fonds Yvonne Uitenbosch 
Het Fonds Yvonne Uitenbosch betreft een nalatenschap welke ten goede komt aan mensen in de 
samenleving met een beperkt inkomen. Het gaat om de financiering van buitengewone medische 
kosten en/of operaties van hun huisdieren (in de breedste zin van het woord). In overeenstemming met 
de opdracht van de erflater is besloten dat dit fonds jaarlijks maximaal € 50 ter beschikking stelt. Een 
maximale bestaansduur van 25 jaar is als wenselijk aangegeven. In 2014 is hier geen beroep op 
gedaan. 
 
Overige fondsen uit nalatenschappen 
De overige fondsen zijn gevormd uit baten uit nalatenschappen waarbij erflaters specifieke 
bestemmingen hebben benoemd. Het betreft fondsen ten behoeve van: 
- Dierenopvangcentra en asielen in het hele land; 
- opvang van thuisloze honden en katten in de provincie Groningen; 
- opvang, huisvesting en verzorging van zwerf- en afstandsdieren in Breda en omgeving; 
- ten gunste van afdeling Breda en/of projecten Breda 
- activiteiten in de regio Schoorl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand per  
1 januari

Dotaties Ontrekkingen Stand per
31 december
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9. Voorzieningen 
        Stand per  Dotaties  Onttrekkingen  Stand per 

 

1 januari      31 december 

        
Reorganisatie 38 

 
57  -18  77 

Jubilea 63 
 

33  -5  91 
  

 
     

 
       

 
101 

 
90 

 
-23 

 
168 

        
Het saldo van de voorziening reorganisatie betreft de afwikkeling van een wachtgeldregeling voor twee 
medewerkers.  
 
Tevens is een voorziening gevormd voor de verwachte toekomstige uitkeringen uit hoofde van jubilea.  
 
10. Langlopende schulden  31 december 

2014  
31 december 

2013 
    
Lening Dierenbescherming afdeling Amsterdam  201  -  
    
    
Saldo langlopende schulden 201  - 

    
In 2014 heeft de NVBD een lening ontvangen van de Dierenbescherming afdeling Amsterdam om deze 
vervolgens als lening te kunnen verstrekken aan Stichting Dierenbescherming Limburg ter financiering 
van het pand. De rente bedraagt 3% per jaar en er is een recht van hypotheek als zekerheid gesteld 
(te vestigen op het pand in Born). 
 
11. Kortlopende schulden en overlopende passiva 31 december 

2014  
31 december 

2013 
    
Rekening-courant gelieerde instellingen  2.215  1.683  
Vooruit ontvangen contributies 1.517  1.538  
Nog te betalen vakantiedagen en -gelden 748  656  
Nog te betalen contributies 2014 aan afdelingen 742  - 
Schulden aan leveranciers 511  992  
Belastingen en premies sociale verzekeringen 344  293  
Nog te betalen pensioenpremies -  71  
Overige schulden en overlopende passiva 435  515  
    
    
Saldo kortlopende schulden en overlopende passiva 6.512  5.748 
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Rekening-courant gelieerde instellingen 
Per 31 december 2014 heeft de NVBD de volgende rekening-courant posities: 
 
Stichting De Dierenbescherming Beheer Onroerende Zaken  1.383 
Schulden uit hoofde van nalatenschappen 475 
Stichting van Bartholomeus Criellaert  286 
Stichting tot Exploitatie van het Dierenbeschermingscentrum in 
Amersfoort (‘DBCA’) 38 
Dierenbescherming regio Midden Nederland 21 
Ida Zilverschoon 12 
  
Totaal saldo rekening-courant gelieerde instellingen 2.215 

 
Er is een rekening-courant overeenkomst opgesteld tussen NVBD en SDDBOZ waarin een 
rentevergoeding van 3% op jaarbasis is opgenomen. Er zijn geen zekerheden gesteld en er is geen 
aflossing schema overeengekomen. Er zijn geen rekening-courant overeenkomsten opgesteld voor de 
overige rekening-courant posities. 
 
Nog te betalen contributies 2014 aan afdelingen 
Dit bedrag betreft de (eind)afrekening van de contributiebaten 2014 aan de afdelingen. In voorgaande 
jaren werd de (eind)afrekening uitbetaald aan de afdelingen. Doordat de NVBD per 1 januari 2015 is 
gefuseerd met de afdelingen, is besloten om de contributiegelden niet uit te betalen. 
 
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen  
Met de Stichting Nationale Postcodeloterij is door de NVBD een overeenkomst gesloten met een 
looptijd tot en met 31 december 2015, waarin de Dierenbescherming als beneficiant wordt aangemerkt. 
De afgelopen jaren heeft de Dierenbescherming uitkeringen ontvangen van € 1,8 miljoen per jaar. Voor 
de resterende looptijd wordt een jaarlijks bedrag in die orde van grootte verwacht. 
 
De NVBD heeft een huurovereenkomst afgesloten voor het pand Scheveningseweg 58 in Den Haag. 
De huurverplichting inclusief servicekosten voor 2015 bedraagt € 344. Het huurcontract heeft een 
looptijd van 5 jaar en eindigt op 28 februari 2016. In februari 2015 is door de NVBD de 
huurovereenkomst opgezegd, zodat het contract beëindigd wordt per 28 februari 2016. Aan de 
verhuurder van het pand is door de bank een garantie afgegeven ter waarde van € 76. Ter zekerheid 
voor de bank zijn de tegoeden op één spaarrekening verpand.  
 
De Vereniging is lid van de Eurogroup For Animals dat zich vooral richt op het leggen van contacten 
met en het informeren van Europarlementariërs. Het lidmaatschap is jaarlijks opzegbaar en dient 
uiterlijk 6 maanden voor afloop van het kalenderjaar te worden opgezegd. De kosten van het 
lidmaatschap bedragen 1,5% van de totale lasten van de landelijke vereniging per jaar, voor 2015 
bedraagt dit € 178.  
 
Er worden 14 bedrijfsauto’s geleased. Deze contracten hebben een einddatum variërend van 2015 tot 
en met 2019. De jaarlijkse leaseverplichting (exclusief voorschot voor brandstofkosten) bedraagt in: 
 
Leasekosten in 2015 79 
Leasekosten in 2016 41 
Leasekosten in 2017 36 
Leasekosten in 2018 23 
Leasekosten in 2019 8 
  
  
Totale leaseverplichting per 31 
december 2014 187 
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7.2.6 Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten  
12. Baten eigen fondsenwerving 
 2014  2014  2013 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 
      
Nalatenschappen en legaten 6.780  6.150  4.078 
Giften en fondsenwervende acties 1.760  1.905  1.657 
Contributies 2.267  2.210  2.130 
Verkoop goederen 27  -  22 
         
      
Totaal baten eigen fondsenwerving 10.834  10.265  7.887 

      
Nalatenschappen en legaten 
De baten uit nalatenschappen en legaten zijn conform de interne richtlijnen van de Dierenbescherming 
conservatief begroot. De Dierenbescherming heeft veel activiteiten verricht om het nalaten aan de 
organisatie te promoten. Voor het jaar 2014 heeft dit geleid tot een hoger bedrag aan nalatenschappen 
en legaten dan begroot en dan gerealiseerd in 2013. 
 
Giften en fondsenwervende acties 
Het totaalbedrag aan giften is in 2014 hoger dan het vorig boekjaar, maar lager dan begroot. De lagere 
dan begroot is het gevolg van onderbezetting van werknemers waardoor minder fondsenwervende 
acties uitgevoerd zijn dan gepland voor 2014.  
 
Contributies 
 2014  2014  2013 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 
      
Contributies leden 4.544  4.500  4.243 
Contributies jeugdleden 142  -  177 
Af: contributies t.b.v. afdelingen -2.419  -2.290  -2.289 
         
      
Totaal contributies 2.267  2.210  2.130 

      
Aantal leden per jaareinde (x 1.000):      
Totaal volwassen leden 115    114 
Jeugdleden 7    8 
 122    122 
 
Ondanks dat het ledenaantal daalt, is wel het contributiebedrag per lid verhoogd. Dit komt doordat in 
2014 activiteiten zijn ondernomen om de contributiebaten per lid te verhogen. 
 
Verkoop goederen 
Dit betreft de omzet van de interne webshop. De verkoop van goederen laat een dalende trend zien. 
De netto omzet van de voorraad bedroeg € 48 (2013: 74) en de inkoopwaarde bedroeg € 21 (2013:  
€ 52). 
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13. Baten uit acties derden 
 2014  2014  2013 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 
      
Nationale Postcode Loterij  1.800  1.800  1.800 
RVO 45  -  - 
Vriendenloterij 12  -  14 
Overige 33  -  17  
         
      
Totaal aandeel acties derden 1.890  1.800  1.831 

      
De NVBD heeft naast de bijdrage van de NPL enkele andere baten uit acties van derden ontvangen. 
Deze bijdragen zijn incidenteel en niet begroot. 
 
14. Subsidies van overheden 
 2014  2014  2013 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 
      
Subsidie project Ketenmanagement 115  -  - 
Bijdrage project Convenant Dierenhulpverlening -  -  118 
         
      
Totaal subsidies van overheden 115  -  118 

      
In 2013 heeft de NVBD een bijdrage ontvangen van het ministerie van Economische zaken en van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie ten behoeve van het project Dierenhulpverlening. Dit project is in 
2013 geheel afgerond, waardoor er geen baten meer in 2014 ontvangen zijn. In 2014 is subsidie 
ontvangen voor het project Ketenmanagement. Het project loopt tot april 2015. 
 
15. Resultaat beleggingen 
 2014  2014  2013 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 
      
Rente obligaties 15  4  32 
Overige rentebaten 35  35  60 
Ontvangen dividend 7  -  - 
Gerealiseerde koersverschillen effecten 28  -  29 
Ongerealiseerde koersverschillen 40  -  - 6  
      
      
Totaal resultaat beleggingen 125  39  115 
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16. Overige baten 
 2014  2014  2013 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 
      
Rente leningen u/g 25  11  12 
Overige baten 149  114  158 
      
      
Totaal overige baten 174  125  170 

      
De overige baten betreffen met name de ontvangen bijdragen van de LID en BLK voor de verrichte 
werkzaamheden van de NVBD voor beide entiteiten. Daarnaast zijn hierin de opbrengsten van 
cursussen van de Gehoorzame Huishond opgenomen. 
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Directe kosten eigen fondsenwerving 
 2014  2014  2013 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 
      
Ledenwerving 862  870  951  
Werving giften particulieren 214  360  303  
Ledenbehoud 185  220  181  
Werving nalatenschappen 152  230  197  
Sponsorwerving 28  75  10  
Ledenadministratie 51  35  44  
      
      
Totaal directe kosten eigen fondsenwerving 1.492  1.790  1.686 

      
Werving giften particulieren / ledenbehoud 
De daling van de kosten voor werving giften particulieren is het gevolg van diverse kostenbesparingen en een 
reductie van het aantal mailings. Daarnaast zijn er minder projecten uitgevoerd zoals begroot, doordat er een 
onderbezetting qua medewerkers was. 
 
Werving nalatenschappen 
De kosten zijn lager dan begroot en lager dan in 2013, doordat het aantal dossiers lager was dan begroot c.q. 
vorig boekjaar. Tevens zijn de notariskosten lager omdat niet iedere schenking verplicht middels een notariële 
akte vastgelegd moet worden.  
 
Personeelskosten 
 2014  2014  2013 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 
      
Salarissen 5.056  5.120  5.002  
Sociale lasten  712  858  607  
Pensioenpremies 492  550  480  
Doorberekend aan gelieerde instellingen -732  - 628  -969 
Ontvangen ziekengeld -85  -  -54 
Overige personeelskosten 735  526  363 
      
      
Totaal personeelskosten 6.178  6.426  5.429 

      
Gemiddelde bezetting in FTE (NVBD) 77,5    78,3 
Gemiddelde bezetting in FTE (afdelingen) 13,1    9,7 
      
Bezetting per jaareinde in FTE (NVBD) 78,9    75,2 
Bezetting per jaareinde in FTE (afdelingen) 13,7    7,8 
 
Salarissen 
De personeelskosten betreffen de kosten van de werknemers van de NVBD en de kosten van werknemers 
gedetacheerd bij afdelingen. De groep afdelingen betreft medewerkers in dienst van afdelingen die gedurende 
een vooraf bepaalde periode door de NVBD worden betaald. Voor de personeelskosten van deze groep is een 
reserve gevormd in het fonds regionalisering / professionalisering (FoPro) en worden kosten doorbelast via de 
regeling kosten voor gemene rekening. De afdelingen hebben in 2014 gezamenlijk € 250 bijgedragen in het fonds 
FoPro, welke verantwoord is onder de post ‘doorberekend aan gelieerde instellingen’.  
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Doorbelaste personeelskosten aan gelieerde instellingen 
Een aantal werknemers is in dienst bij de NVBD, maar verrichten werkzaamheden voor afdelingen en gelieerde 
stichtingen. Deze kosten worden deels doorberekend en deels gedekt  vanuit het fonds professionalisering 
(FoPro). De doorbelasting is licht hoger dan begroot als gevolg van het uitputten van het fonds 
professionalisering.  
 
Pensioenen 
De NVBD heeft op vrijwillige basis het pensioen ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds PFZW 
(pensioenfonds Zorg & Welzijn). Het betreft een middelloonregeling. 
 
Overige personeelskosten 
 2014  2014  2013 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 
      
Uitzendkrachten en interim management 293  420  242  
Reis- en verblijfkosten 122  5  151 
Dotatie reservering vakantiedagen 93  -  - 
Kosten salarisadministratie 79  27  19 
Vrijval voorziening  -  -  -139 
Overige personeelskosten 148  74  90 
         
      
Totaal overige personeelskosten 735  526  363 

      
Uitzendkrachten en interim management 
In de begroting is onder deze post de inhuur van extra medewerkers opgenomen (onder andere voor de 
werkzaamheden inzake 1DB) en de kosten inzake verzuim. De realisatie van 2014 is lager dan begroot door 
minder inhuur van extra medewerkers. De hogere kosten in 2014 ten opzichte van 2013 wordt verklaard door de 
extra inhuur inzake 1DB. 
 
Reis- en verblijfkosten 
De daling van de reis- en verblijfkosten in 2014 ten opzichte van 2013 wordt voornamelijk verklaard door de 
daling van de zakelijke reiskosten. In de begroting van 2014 is hier al rekening mee gehouden, maar is niet 
behaald. 
 
Dotatie reservering vakantiedagen 
Dit bedrag betreft de mutatie van de reservering vakantiedagen in de balans. Per ultimo 2014 is de reservering in 
de balans verhoogd met € 92, terwijl per ultimo 2013 geen verhoging of verlaging van deze reservering benodigd 
was. 
 
Bezoldigingen en vergoedingen  
Met uitzondering van de directeur worden de werknemers van de landelijke vereniging beloond conform de CAO 
Ziekenhuizen. 
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Bezoldiging directie  
 

Naam  F.C. Dales  
Functie  Algemeen directeur  
   
Dienstverband   

Aard (looptijd)  
Contract voor 

onbepaalde tijd 
 

uren  40  
part-time percentage  100%  

periode  
1 januari t/m 31 

december 
 

   
Bezoldiging 2014 2013 
   
Jaarinkomen (€ x 1.000)   
  bruto loon/salaris 124 117 
  vakantietoeslag 10 9 
  eindejaarsuitkering, 13e  4 4 
  variabel jaarinkomen  - 7 
Totaal  138  137 
   
SV lasten (wg deel)  9  8 
Belastbare vergoedingen/bijtellingen  11  11 
Pensioenlasten (wg deel)  16 15 
Overige beloningen op termijn  -  - 
Uitkeringen beëindiging dienstverband  - - 
   
Totaal bezoldiging 174  171 

   
Het jaarinkomen van de individuele directieleden (in loondienst) blijft binnen het maximum van € 140 (1 FTE/12 
mnd) volgens de VFI Beloningsregeling. Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de 
directiebezoldiging verwijzen we naar 6.5.5 van het enkelvoudig jaarverslag.  
 
Toelichting 
De totale bezoldiging laat een kleine stijging zien ten opzichte van het jaar 2013. Dit wordt voornamelijk verklaard 
door hogere sociale en pensioenlasten. De belastbare vergoeding en bijtelling betreffen vrijwel geheel de bijtelling 
wegens privé gebruik van de bedrijfsauto. De pensioenlast betreft het werkgeversdeel van de aan het 
pensioenfonds verschuldigde premie.  
 
Aan de directieleden zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. 
 
Nevenfuncties van de algemeen directeur/bestuurder zijn:  
 bestuurslid VFI 
 bestuurslid Eurogroup for Animals 
 lid Nationaal Comité advies dierproevenbeleid 
 lid Raad van Toezicht Stichting de Wielborgh  
 
Vergoedingen aan de leden van de Raad van Toezicht 
In 2014 hebben de leden van de RvT tezamen een bedrag van totaal € 1 (2013: € 6) ontvangen voor de door hen 
gemaakte reis-, verblijf- en representatiekosten. De leden ontvangen geen bezoldiging voor hun 
toezichthoudende rol. 
 
Aan de leden van de Raad van Toezicht zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.  
 
  

2014 2013
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Autokosten 
 2014  2014  2013 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 
      
Leasekosten (inclusief brandstof) 164  156  181 
         
      
Totaal autokosten 164  156  181 

      
 
Huisvestingskosten 
 2014  2014  2013 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 
      
Huur 339  359  356  
Schoonmaakkosten 51  51  50  
Overige huisvestingskosten 16  19  15  
         
      
Totaal huisvestingskosten 406  429  422 

      
De huurlasten betreffen de huur van het pand in Den Haag.  
 
Overige algemene kosten 
 2014  2014  2013 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 
      
Advieskosten 548  435  122  
Automatiseringskosten 497  529  283  
Afschrijvingskosten 207  219  239  
Juridische kosten 141  311  52  
Rente en kosten bank 91  58  50 
Verzekeringskosten 91  77  83 
Bestuurskosten 54  17  14  
Algemene ledenvergadering 17  18  11  
Overige algemene kosten 155  393  325  
      
      
Totaal overige algemene kosten 1.801  2.057  1.179 

      
Advieskosten 
De advieskosten zijn hoger dan begroot, met name door de kosten voor het opstellen van de business case op 
basis waarvan de Algemene Vergadering heeft besloten om in te stemmen met de fusie van alle verenigingen per 
1 januari 2015. Ten opzichte van het jaar 2013 zijn de begrote en gerealiseerde kosten in 2014 hoger omdat in 
2014 rekening is gehouden met extra advieskosten inzake 1DB. 
 
Automatiseringskosten 
In 2014 zijn meer werknemers van gelieerde stichtingen opgenomen in het netwerk van de NVBD. Als gevolg 
hiervan is hardware aangeschaft (thin clients) en zijn de automatiseringslasten hoger dan in 2013 (onder andere 
de licentiekosten). In de begroting was rekening gehouden met een toename van de automisteringskosten. 
 
Juridische kosten 
De werkelijke uitgaven voor de juridische kosten inzake 1DB is lager dan begroot. Door de fusie per 1 januari 
2015 zijn de gerealiseerde en de begrote kosten in 2014 hoger dan in 2013. 
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Rente en kosten bank 
De rente en kosten bank betreffen onder andere de rente op rekening-courant van gelieerde stichtingen. De 
stijging van deze kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere rekening-courant stand van de SDDBOZ. 
 
Bestuurskosten 
De bestuurskosten zijn hoger dan begroot, doordat er in 2014 meer vergaderingen zijn geweest inzake 1DB. 
Tevens zijn er extra kosten gemaakt voor de Algemene Vergaderingen waarin de bestuurders voor de fusie 
ingestemd hebben met de fusie per 1 januari 2015.  
 
Overige algemene kosten 
De daling van de overige algemene kosten in 2014 ten opzichte van 2013 wordt verklaard doordat lagere 
accountant- en administratiekosten in 2014 en in 2014 is een ontvangen terugbetaling inzake betaalde kosten van 
het maken van televisieprogramma’s in de jaren 2009 – 2012. 
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Raad van Toezicht, 
Den Haag,  30 september 2015 
 
 
Mevrouw Anke Boomsma 
voorzitter     ____________________________ 
 
 
Mevrouw Erna Pieters 
lid      ____________________________ 
 
 
De heer Taco de Groot 
lid     ____________________________ 
 
 
De heer Dinand Ekkel 
lid      ____________________________ 
 
 
De heer Peter Kasteleyn 
lid     ____________________________ 
 
 
De heer Lex Vriesendorp 
lid     ____________________________ 
 
 
Mevrouw Gea Keijsers 
lid     ____________________________ 
 
 
 
 
De bestuurder, 
 
De heer Frank Dales 
Algemeen directeur/bestuurder  ____________________________ 
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8.1 Gebeurtenissen na balansdatum 
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die een effect hebben op de jaarrekening 2014 van de NVBD. 
 

8.2 Resultaatverdeling 2014 
Baten waarvoor het bestuur of de Raad van Toezicht een specifieke bestemming heeft gegeven, worden 
toegevoegd aan een bestemmingsreserve en bestedingen worden ten laste van de bestemmingsreserve 
gebracht. 
Baten waarvoor een derde een beperkte bestedingsmogelijkheid heeft aangegeven, worden  
toegevoegd aan een bestemmingsfonds en bestedingen van deze gelden worden aan dit fonds  
onttrokken. 
Het saldo dat resteert na verwerking van de mutaties in de bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves, wordt 
toegevoegd of onttrokken aan de continuïteitsreserve. 
 
De bestuurder vraagt de leden van de Ledenraad en de Raad van Toezicht in te stemmen met het verdelen van 
het resultaat over 2014 als volgt: 
 
Verwerking exploitatiesaldo 
  
Dotatie bestemmingsreserve Organisatiewijziging 2.819 
Onttrekking bestemmingsreserve project Dierenhulpverlening -244 
Onttrekking bestemmingsreserve project Dierkeur -97 
Onttrekking bestemmingsreserve project Oude Pekela -10 
Dotatie bestemmingsreserve jubilea regio’s 290 
Dotatie bestemmingsreserve onderhoudskosten regio’s 800 
Onttrekking bestemmingsreserve project 1DB -1.588 
Onttrekking bestemmingsreserve financiële vaste activa -314 
Onttrekking bestemmingsreserve materiële vaste activa -100 
Onttrekking bestemmingsreserve immateriële vaste activa -54 
Onttrekking bestemmingsfonds Asielen -24 
Onttrekking bestemmingsfonds FoPro -145 
Onttrekking bestemmingsfonds stichting Wilhelmina Davyt-Keuchenius -39 
Dotatie fondsen uit nalatenschappen 608 
Onttrekking continuïteitsreserve -1.623 
  
  
Exploitatieresultaat 2014 279 

 
  

8.1  Gebeurtenissen na balansdatum

8.2  Resultaatverdeling 2014
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8.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  

Aan: De Raad van Toezicht van De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren  

 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van De Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Dieren te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 
december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen 
een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  
 
Verantwoordelijkheid van de Directie  
De Directie van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, 
beide in overeenstemming met de Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen. De Directie is 
tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het 
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg 
van fraude of fouten.  
 
Verantwoordelijkheid van de accountant  
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische 
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van 
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.  

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk 
van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s 
dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het 
maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die 
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het 
opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit 
van de interne beheersing van de vereniging. Een controle omvat tevens het evalueren van de 
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van 
de door de Directie gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de 
jaarrekening.  

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.  
 
Oordeel  
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het 
vermogen van De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren per 31 december 2014 en van 
het resultaat over 2014 in overeenstemming met de Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen. 
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Verklaring betreffende het jaarverslag 
Op basis van onze werkzaamheden overeenkomstig de Nederlandse controlestandaard 720 vermelden 
wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, 
voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 
‘Fondsenwervende instellingen’ is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij 
dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 

  

Den Haag, 30 september 2015  

KPMG Accountants N.V. 

 

 

 

H. Visser RA  
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ONVERMOEIBAAR DOOR!
Zonder de steun van onze vrijwilligers, medewerkers, leden, donateurs en partners 
hadden we niet zoveel kunnen realiseren. In de anderhalve eeuw dat de Dieren-
bescherming bestaat hebben we veel bereikt, maar overbodig zijn we nog lang niet. 
Uiteraard zullen we in de toekomst blijven klaarstaan voor alle dieren die onze hulp 
nodig hebben. Hopelijk kunnen we bij ons volgende jubileum zeggen dat….

Er een einde is gekomen aan de huidige vee-industrie en er bij  
het houden van dieren rekening wordt gehouden met hun 
natuurlijke behoeften. Plezierjacht definitief verboden is.  
Er een huisdierenlijst is die voor alle diersoorten aangeeft of ze 
geschikt zijn om als huisdier te houden, of niet. Het dumpen van 
huisdieren en impulsaankopen echt verboden zijn. Mensen die 
een dier verwaarloosd of mishandeld hebben een houdverbod 
krijgen. Er een nog veel strikter beginselverbod is voor het doen 
van dierproeven. Niet alleen honden maar ook katten gechipt en 
geregistreerd moeten worden. De productie en het gebruik van 
genetische gemanipuleerde dieren op EU-niveau verboden is.  
Er een verbod is op solitaire huisvesting van paarden.


