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1. EEN NIEUW TIJDPERK BEGINT
Inleiding door directie
Nadat we in 2014 terugblikten op de rijke historie van onze 150-jarige vereniging, was er vrijwel 
meteen het besef dat we in 2015 afscheid zouden nemen van vele tradities,  structuren en conven-
ties. Dat is een uitdaging, is spannend, maar het werkt tegelijkertijd verfrissend. We kijken terug op 
een jaar waarin harde noten zijn gekraakt, teleurstellingen en frustraties werden verwerkt, maar 
bovenal op een jaar waarin ruimte is gecreëerd. Ruimte voor een nieuwe Dierenbescherming die 
klaar is voor de toekomst.  

In goede handen
Onder leiding van voormalig algemeen 

directeur/bestuurder Frank Dales hebben 

we ‘eenheid in bestuur’ gerealiseerd.  

Op 1 januari 2015 was de fusie tot één 

 vereniging, tot één Dierenbescherming 

een feit; de twintig autonome afdelings

besturen hebben hun taken en bevoegd

heden overgedragen aan de bestuurder 

van de Dierenbescherming. Ook 28 stich

tingsbesturen van asielen en dierenambu

lances hebben dat in 2015 gedaan, in de 

overtuiging dat hun dierenopvang of 

ambulance in goede handen is. 

Door deze herschikking van bestuurlijke 

structuren kunnen we nu daadkrachtiger 

sturen op kwaliteit en sneller inspelen op 

maatschappelijke ontwikkelingen. De 

overgang van 48 besturen heeft vanzelf

sprekend ingrijpende gevolgen gehad op 

het gebied van financiën, HRM en aan

sturing van activiteiten. Er is in 2015 veel 

inzet geweest om dit in goede banen te 

 leiden. Niet alleen door de beroepskrach

ten, maar ook door de talloze vrijwilligers, 

die we hiervoor zeer erkentelijk zijn. 

Reorganisatie
In 2015 werd de basis gelegd voor de 

omvorming van de twintig afdelingen 

naar vier regio’s en de transformatie van 

het oude Verenigingsbureau naar een 

nieuw Service Centrum. De start van de 

nieuwe orga nisatie stond in de agenda op 

1 december 2015. Doordat de nieuwe 

organisatie structuur echter ook een ande

re invulling van de aard en omvang van de 

beroeps formatie vroeg, is deze datum drie 

maanden opgeschoven. Zorgvuldigheid 

moest immers leidend zijn in de fase waar

in vaak emotionele gesprekken zijn 

gevoerd met enorm betrokken mede

werkers die boventallig werden. Ook de 

invulling van de nieuwe functies, deels 

uiteraard met bestaand  personeel, vergde 

meer tijd dan voorzien.

In september vernam de buitenwereld dat 

uiteindelijk ruim 35 van de ongeveer 130 

fte bij de Vereniging zouden ver dwijnen. 

Er was begrip voor het in de media uit

gedragen standpunt dat de  overhead 

 simpelweg te duur was geworden: “Als we 

nu niet ingrijpen, moeten we straks bezui

nigen op onze directe hulp aan dieren en 

dat mag natuurlijk nooit gebeuren.”

Resultaten
Tijdens deze roerige periode ging het werk 

gewoon door. Dat is onder meer te zien 

aan de resultaten die we in 2015 boekten 

en waarover u verderop in dit verslag meer 

in detail leest. Ze bewijzen in ieder geval 

dat onze medewerkers en vrij willigers 

zich, ook in voor henzelf moei lijke tijden, 

onvermoeid blijven inzetten voor een 

beter dierenwelzijn in Nederland. 

Uitdagingen
Voor ons ligt een toekomst vol uit

dagingen. De veehouderij moet nog 

 stukken diervriendelijker en het Beter 

Leven keurmerk blijft daarbij een prachtig 

stuk gereedschap. Overlast die door men

sen gevoeld kan worden door in het wild 

levende dieren dient anders opgelost te 

worden dan door afschot van deze dieren. 

Handel en fok van gezelschapsdieren moet 

beter gereguleerd en de opvang van dieren 

kan nog professioneler. Ook de preventieve 

kant van dierenbescherming moet meer 

 aandacht krijgen. Voorkomen is altijd 

beter dan ingrijpen en handhaving achter

af. Ondanks de bezuinigingen die bij de 

reorganisatie zijn door gevoerd, blijft een 

gezonde bedrijfsvoering een belangrijk 

aandachtspunt.

Wat niet verandert, is dat we een speler 

zijn van formaat die meetelt in de samen

leving en bereid is tot dialoog. Wanneer 

nodig zullen we de confrontatie niet 

 schuwen. Met een frisse organisatie, die 

klaarstaat voor een nieuw tijdperk!

Peter Verdaasdonk &  

FemkeFleur Lamkamp, directie
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2. DIT ZIJN WIJ
Met een achterban van 123.000 leden, 5.000 vrijwilligers, 28.000 collectanten 
en 43.000 donateurs is de Dierenbescherming de grootste organisatie in 
Nederland die opkomt voor de belangen 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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Met dit uitgangspunt, de erkenning van  

de intrinsieke waarde of eigenwaarde van 

dieren, komt de Dierenbescherming actief 

op voor de belangen van alle dieren.  

We streven naar een diervriendelijke 

 maatschappij, waarin mens en dier in 

 harmonie met elkaar leven.

Ons uitgangspunt
De Dierenbescherming heeft de afgelopen 

jaren hard gewerkt aan de interne organi

satie. Dat was nodig om onze taken effi

ciënter en effectiever te kunnen uitvoeren. 

Hoewel de organisatorische inrichting is 

veranderd, sluiten de huidige visie en 

 missie nog steeds aan. Ons uitgangspunt is 

dat de mens in de samenleving duurzame 

invulling geeft aan welzijn, gezondheid en 

integriteit van ieder dier en het is onze 

missie om dieren te beschermen door het 

verlenen van noodhulp, het handhaven 

van welzijn en het beïnvloeden van de 

samenleving. Onze collectieve en intrin

sieke waarden zijn betrouwbaarheid, daad

kracht en betrokkenheid.

De Dierenbescherming heeft duidelijke 

standpunten en zet zich daarvoor in.  

De standpunten hebben betrekking op  

de  volgende beleidsterreinen:

• Gezelschaps en recreatiedieren

• Veehouderij

• In het wild leven dieren

Bescherming en Beïnvloeding
De Dierenbescherming bereikt haar missie 

met twee kernprocessen: Bescherming en 

Beïnvloeding. Het is de mix van deze twee 

processen die ons werk succesvol maakt. 

Onder de noemer Bescherming komen we 

op voor individuele dieren die in de knel 

zitten of dreigen te komen. Onze dieren

De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren is de grootste organisatie van ons land die 
opkomt voor de belangen van alle dieren. Bij onze belangenbehartiging gaan we altijd uit van de 
eigenwaarde van het dier, los van de nutswaarde die het 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.  

hulp bestaat uit vervoer, opvang, bemidde

ling naar een nieuwe eigenaar en diverse 

hulpprojecten. Als het fout dreigt te gaan, 

zet de Dierenbescherming in op preven

tieve dierenhulp gericht op het verbeteren 

van de omstandigheden bij de eigenaar. 

Als dierenmishandeling of verwaarlozing 

is vastgesteld, treedt de Stichting Lande

lijke Inspectiedienst Dierenbescherming 

als tweedelijns handhaver op in concrete 

gevallen. Onder de noemer Beïnvloeding 

werkt de Dierenbescherming samen met 

bedrijfsleven, overheid, politiek en andere 

NGO’s (NietGouvernementele Organi saties) 

om een diervriendelijker samen leving te 

bewerkstelligen. Met voorlichting en 

 edu catie stimuleren we consumenten en 

huisdierbezitters om ook in het belang van 

het dier te handelen.

2.1 MISSIE, VISIE, STRATEGIE
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3. RESULTATEN 
Het jaar 2015 stond in het teken van grote veranderin-
gen in de organisatie. Om een nog steviger vuist voor 
dierenwelzijn te maken, hebben we onze krachten 
gebundeld. Maar het allerbelangrijkste is nog wel dat 
we weer een heleboel dieren hebben kunnen helpen. 
En dat is natuurlijk waar we het allemaal voor doen.
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Dierenopvang is een heel mooi, maar 

moeilijk vak. Onze medewerkers en vrijwil

ligers 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 vertrouwde omgeving 

en op een plek terechtkomen waar alles 

anders ruikt en klinkt. Als Dierenbescher

ming doen we er daarom alles aan om het 

asielverblijf voor de dieren zo aangenaam 

mogelijk te maken, onder meer met 

 trainingen en intensieve begeleiding. 

Duurzaam dierenopvangcentrum
Het dierenopvangcentrum Spijkenisse is 

in 2015 nieuw gebouwd. Op 8 april 2015 

ging de eerste paal – een groene nota bene 

– de grond in en zeven maanden later,  

op zaterdag 31 oktober 2015 werd het 

 officieel geopend. Het asielgedeelte heeft 

(inclusief de quarantaine) een opname

capaciteit van 24 honden en 42 katten.  

In het dierenpensiongedeelte kunnen  

3.1 OPVANGCENTRA
Dieren opvangen en verzorgen
Jaarlijks raken tienduizenden honden en katten hun thuis kwijt, omdat ze verdwalen, worden 
 gedumpt of omdat er door omstandigheden niet meer voor ze kan worden gezorgd. Een deel van 
deze dieren wordt liefdevol opgevangen in één van onze asielen. 

30 honden en 24 katten terecht. Het 

opvang centrum heeft dierverblijven die 

voldoen aan de meest recente inzichten op 

het gebied van dierenwelzijn. Zo zijn de 

ligplaatsen van de honden verwarmd met 

vloerverwarming en is er veel aandacht 

besteed aan hokverrijking. Het is tevens 

het eerste nieuwe energie neutrale asiel in 

Nederland. Zo maakt het opvangcentrum 

gebruik van aardwarmte voor de verwar

ming, zijn er zonnepanelen geplaatst en 

komt er een windturbine. De bodem onder 

het opvangcentrum bevat namelijk energie 

in de vorm van aardwarmte. Door gebruik 

te maken van zogenaamde Groene Palen 

kan deze aan de aarde onttrokken worden. 

De Groene Paal is een aanvulling op de 

 heipaal waardoor deze een dubbele functie 

krijgt: hij is niet alleen constructief, maar 

dient ook als warmtewisselaar.

Keurmerk Opvang
De Dierenbescherming heeft in 2015 een 

nieuw keurmerk ontwikkeld; Keurmerk 

Opvang. Hiermee beogen we een profes

sioneel niveau van dierenwelzijn in de 

bedrijfsvoering bij tijdelijke opvang van 

dieren. De uitvoering van het keurmerk  

is in handen van de onafhankelijke 

 certi ficerende instelling Verin, die de 

 toets ingen uitvoert en het keurmerk 

 verleent. Alle dierenopvangcentra van de 

 Dieren bescherming moeten in 2016 het 

keurmerk aanvragen. Asielen die niet ver

bonden zijn aan de Dierenbescherming 

kunnen het ook aanvragen. Met de 

 invoering van het keurmerk komt de oude 

erkenningsregeling van de Dierenbescher

ming te vervallen.

Niet alleen het publiek maar ook gemeen

ten zijn gebaat bij het nieuwe keurmerk. 

In Nederland is de opvang van zwervend 

aangetroffen huisdieren een taak van 

gemeenten, maar die besteden deze meestal 

uit. Bij een dierenopvang met het Keurmerk 

Opvang hebben gemeenten de garantie dat 

de opvang goed geregeld is.

•  De Dierenbescherming heeft  
33 dierenopvangcentra, 1 zwerf
kattenopvang, 2 knaagdierenopvang 
en 1 vogelopvang.

•  In 2015 vingen we 5.302 honden, 
15.585 katten en 3.419 knaagdieren 
en konijnen op.

•  De website Ikzoekbaas.nl werd door 
1.329.542 unieke bezoekers bezocht 

Toelichting op cijfers: de cijfers van 2015 
vertonen een ander beeld dan de opvang-
cijfers van 2014. Dit is te verklaren doordat 
de cijfers van dertien erkende asielen (die 
niet tot de Dierenbescherming behoren) 
en vier asielen die in 2014 zelfstandig zijn 
verdergegaan, niet meer zijn opgenomen. 

IN CIJFERS
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Niet kostendekkend
Waar de Dierenbescherming de wettelijke 

taak van gemeenten om te zorgen voor 

opvang van zwerfdieren uitvoert, wordt 

daarvoor een vergoeding betaald. De doel

stelling was om voor deze dienstverlening 

kostendekkende vergoedingen te ont

vangen in 2015. Deze doelstelling is niet 

behaald en de Dierenbescherming neemt 

dus nog steeds een deel van de kosten  

op zich. Er is veel contact geweest met 

gemeenten om ze te wijzen op hun ver

plichting om zorg te dragen voor zwerf

dieren en er zijn successen geboekt door 

verbeterde contracten af te sluiten. Maar 

uit een inventarisatie van alle gemeente

lijke contracten blijkt dat er nog een lange 

weg te gaan is voordat alle gemeenten 

 kostendekkende vergoedingen betalen. 

De opvang van afstandsdieren is geen 

 wettelijke taak; de kosten daarvan draagt 

de Dierenbescherming zelf. 

Docasoft
De Dierenbescherming heeft in 2015 

 besloten om in haar asielen te gaan 

 werken met een nieuw registratiesysteem, 

Docasoft. Bedoeling is dat op termijn  

niet alleen regionaal, maar ook landelijk 

gegevens beschikbaar komen – denk 

 bijvoorbeeld aan aantallen ziektedagen  

en gemiddelde verblijfsduur van dieren – 

waarop beleid waar nodig bijgestuurd  

kan worden.

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 een uitgebreide intake 

plaats. We vragen mensen onder meer 

naar hun levensstijl, wensen en verwach

tingen. Zo kunnen we meedenken over 

welk dier bij ze past. De Dierenbescher

ming vindt het belangrijk dat er een goede 

match gemaakt wordt, omdat de dieren 

die in de opvangcentra zitten al eens hun 

thuis verloren hebben. 

Bemiddeling
De Dierenbescherming heeft afspraken 

met RVO.nl, onderdeel van het ministerie 

van Economische Zaken, om honden die 

in beslag of bewaring zijn genomen over te 

nemen en te herplaatsen nadat ze door 

Justitie zijn vrijgegeven. In 2015 ging het 

om 250 honden. Intern wordt hiertoe 

samengewerkt met zestien dierenopvang

centra, de coördinatie ligt bij het loket 

Bemiddeling. Voor circa de helft van de 

honden wordt binnen twee weken een 

 eigenaar gevonden. De Dierenbescherming 

ondersteunt RVO ook bij de bemiddeling 

van pony’s, paarden, varkens en geiten naar 

een volgende eigenaar. Dit gebeurt even

eens door het loket Bemiddeling. In 2015 

ging het om 56 dieren. In alle gevallen gaat 

het om moeilijker te plaatsen dieren en 

daarmee ook om veel werk. Desondanks 

worden goede resultaten geboekt.

Zwerfkatten 
De Dierenbescherming zet zich ook in om 

het zwerfkattenprobleem beheersbaar te 

maken. Met de TNRmethode (Trap, Neuter, 

Release) worden zwerfkatten gevangen en 

na castratie/sterilisatie weer losgelaten op 

een veilige plek. Bij vangacties zijn 6190 

katten gevangen, waarvan 1820 kittens die 

na socialisatie geplaatst zijn in een gezin. 
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Duurzaam vervoer
De Dierenbescherming wil graag verduur

zamen. Echter, niet al onze werkzaam

heden lenen zich hiervoor. Dierenvervoer 

is bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel 

van goede zorg aan dieren, maar overstap

pen naar een volledig elektrisch wagen

park is helaas niet haalbaar vanwege het 

vaak spoedeisende karakter. Dankzij de 

toekenning van een extra schenking van 

de Nationale Postcode Loterij van bijna  

€ 2,7 miljoen komen we nu wel dichter in 

de buurt van ons groene ideaal. 

Groen ideaal
Met deze schenking zijn dertig elektrische 

Dierentransporters en zeven Animal 

 Rescue Vehicles aangeschaft. De Dieren

transporters gebruiken we als het gaat om 

ritten die vooraf ingepland kunnen wor

den, bijvoorbeeld naar gespecialiseerde 

opvangcentra. De auto’s zijn op 24 locaties 

door het hele land gestationeerd en ze 

3.2 DIERENAMBULANCES
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. Jaarlijks gaat het om duizenden 
 dieren: honden, katten, konijnen en knaagdieren, maar ook kleine in het wild levende dieren zoals 
vogels en egels. Is medische zorg niet nodig? Dan rijden we naar een asiel, waar de dieren worden 
opgevangen, totdat er een nieuwe eigenaar voor ze gevonden is. 

 rijden op de zon: op zes locaties zijn in 

totaal 624 zonnepanelen geplaatst. Deze 

panelen leveren voldoende energie op om 

alle dertig auto’s te laten rijden. De Animal 

Rescue Vehicles zijn speciaal ingericht voor 

het  vervoer van grote aantallen dieren tege

lijk. Denk bijvoorbeeld aan het ophalen  

van dieren uit het huis van een dieren

verzamelaar. Dit is veel veiliger en efficiën

ter dan heen en weer rijden met een ander 

ver voer middel. Daarnaast kan stress voor de 

dieren op deze manier in sterke mate 

beperkt worden. De Animal Rescue Vehicles 

zijn verspreid over het land gestationeerd. 

Met het toevoegen van de 37 wagens vanuit 

het Nationale Postcode Loterij project, is het 

wagenpark van de Dierenbescherming met 

meer dan 35% uitgebreid. Komende jaren 

zal de inzet van het wagenpark geoptimali

seerd worden. 

Vervoer op rijkswegen
Met Rijkwaterstaat, de Federatie 

 Dierenambulances Nederland en de 

 Dierenbescherming is in 2015 verder 

gewerkt aan een samenwerking die als 

doel heeft professioneel vervoer van 

gewonde dieren op rijkswegen te organi

seren. De samenwerking is niet financieel 

van aard, maar gericht op wederzijdse 

dienstverlening. In het 1e kwartaal 2016 

zal de intentieovereenkomst hiervoor 

 worden ondertekend.

Keurmerk
In 2015 behaalden weer enkele van onze 

ambulanceorganisaties het Keurmerk 

Diervervoer. Hiermee komt de teller te 

staan op tien vestigingsplaatsen waar de 

ambulances voldoen aan alle criteria van 

dit keurmerk. Vanuit twintig plaatsen 

wordt de inzet van de dierenambulances 

en dierenvervoerauto’s gecoördineerd. 

Burgers weten ons te vinden met hun 

 meldingen of vragen. Niet alle telefoontjes 

leiden tot de inzet van een dierenambu

lance, vaak kan volstaan worden met voor

lichting over het natuurlijke gedrag van 

dieren of voorlichting over hulp die de 

mensen zelf kunnen bieden aan dieren.

•  Veel dierenambulances van de 
 Dierenbescherming zijn 24 uur per 
dag, 7 dagen per week bereikbaar

•  We beschikken over 20 vestigings
plaatsen, 50 dierenambulances,  
35 dierenvervoer auto’s, 30 elek
trische Dierentransporters en  
7 Animal Rescue Vehicles

•  Er waren 135.000 telefoontjes, 
65.000 ritten en 60.000 dieren die 
werden geholpen

IN CIJFERS
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3.3 INSPECTIE EN PREVENTIE
Dierenleed voorkomen en bestrijden
Districtsinspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) 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. Is er geen kans op verbetering, dan wordt het dier weggehaald 
en herplaatst.

In 1986 werd de Stichting Landelijke 

 Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) 

opgericht. Bij het bestrijden van dierenleed 

werkt de LID tegenwoordig vaak samen  

met de dierenpolitie. Meldingen van 

 dierenmishandeling en verwaarlozing die 

bij het landelijke meldnummer 144 binnen

komen, 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 kun

nen de eigenaar bijvoorbeeld dwingen om 

een dierenarts te bezoeken of de huisves

ting van een dier in orde te maken. Ook 

kan in overleg met RVO.nl, onderdeel van 

het ministerie van Economische Zaken, 

worden besloten om een dier bij de 

 eigenaar weg te halen.

Veel aandacht
Dierenwelzijn leeft volop bij het publiek. 

Via gerichte communicatie probeert de LID 

het publiek te betrekken bij het inspectie

werk en de problematiek rondom dieren

welzijn in Nederland. De LID heeft in 2015 

veel mediaaandacht gekregen voor haar 

werk en ook in communicatieuitingen  

via de eigen media (website, social media) 

en in campagnes van de Diere nbescher

ming stond de dienst en haar werk  regel  

matig centraal.

Stabiel jaar
De LID blikt terug op een stabiel jaar.  

Met een gezonde en goed toegeruste dienst 

kan adequaat de gewenste ondersteuning 

worden geboden. De inzet van drie 

 gedetacheerden vanuit de politie leidde 

aantoonbaar direct tot verminderde werk

druk en een toename in de aanpak van 

dieren verwaarlozing en mishandeling. Er 

is een toename van 43% van het aantal 

inspecties ter plaatse. In het hele land heeft 

de LID dierenwelzijn letterlijk in het vizier. 

De aan zichzelf gestelde ‘productiviteits

norm’ van de LID is hiermee in 2015 ruim

schoots behaald. 

Nieuwe wetgeving
Het jaar 2015 werd ook gekenmerkt door 

een ambitieuze en geslaagde inzet op 

routine controles bij dierenwinkels, 

 tuincentra en honden en kattenpensions. 

De inspecteurs gaan na of de nieuwe wet

geving wordt toegepast. Daartoe dienen ze 

goed opgeleid en geëquipeerd te zijn.  

Naast de permanente educatie voor alle 

inspecteurs is geïnvesteerd in individuele 

‘maatwerkopleidingen’ en was er extra veel 

aandacht voor kennisborging door lezingen 

over dierspecifieke onderwerpen. De inspec

teurs hebben ook technisch nieuwe midde

len gekregen om de controles zo efficiënt 

en effectief mogelijk uit te voeren. De LID 

heeft ondanks de geringe omvang van haar 

organisatie in alle gremia binnen de hand

havingsketen continu deelgenomen aan 

overleggen en voor een bijdrage gezorgd. 

Ook onze cijfers staven het beeld van een 

jaar waarin hard is gewerkt en aantoonbaar 

met succes dierenleed is aangepakt.

Preventie
Wanneer meldpunt 144 meldingen ont

vangt waarop niet hoeft te worden gehand

haafd maar preventieve aandacht wel 

wenselijk lijkt, wordt het Vertrouwensloket 

van de Dierenbescherming ingezet. In 2015 

werden ruim 1.100 meldingen opgepakt. Bij 

de afhandeling daarvan zijn de vrijwillige 

medewerkers preventie van alle regio’s 

betrokken. Circa 150 meldingen werden  

in tweede instantie teruggezet naar 

 meldnummer 144 voor beoordeling door  

de politie/Landelijke Inspectiedienst 

Dieren bescherming. Bij de 970 preventie

meldingen ging het in 679 gevallen om 

zorgen over de algemene verzorging van 

dieren en in 140 gevallen om specifiek 

huisvesting. Binnen die laatste categorie is 

het terugzetten naar 144 het meest aan de 

orde. De bezetting van het Vertrouwens

loket Dierenbescherming stond in 2015 

regelmatig onder druk, maar zal in 2016 

stabiel zijn. Bij de opvolging van de 

 meldingen is de inzet van de vrijwillige 

medewerkers preventie van grote waarde. 

Zij hebben direct contact met de burger of 

zorgen voor afhandeling op afstand. De 

Dierenbescherming beoogt in deze con

tacten vaak een mentaliteitsverandering. 

Om toegerust te zijn op hun taak volgen 

de vrijwillige medewerkers preventie een 

Leergang Medewerker Preventie. Deze 

werd in 2015 twee keer georganiseerd; 

 landelijk in het voorjaar en in het najaar 

in de regio Friesland/Groningen. 

•  De LID behandelde 3.817 dossiers, 
waarbij 5.015 inspecties ter plaatse 
zijn uitgevoerd (+ 43% t.o.v. 2014). 

•  Van deze inspecties was het dieren
welzijn in 1.451 gevallen zodanig 
 aangetast dat er een strafrechtelijke  
of bestuursrechtelijke maatregel is 
genomen. In de meeste gevallen wer
den er via het bestuursrecht meerdere 
maatregelen opgelegd om het dieren
welzijn te verbeteren. 

•  Er zijn in 205 situaties dieren in 
 bewaring genomen. In totaal ging het 
om 1.005 in totaal, waaronder 190 
katten en 336 honden.

IN CIJFERS
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3.4 BETER LEVEN KEURMERK 
Beter leven voor steeds meer dieren
‘Hoe meer sterren hoe diervriendelijker.’ De boodschap bij het Beter Leven keurmerk is kort, helder 
en blijkt steeds meer mensen over de streep te trekken om hun consumptiegedrag te veranderen. 
Want ook in 2015 bleef het door de Dierenbescherming geïntroduceerde Beter Leven keurmerk zeer 
succesvol en werden opnieuw mijlpalen gerealiseerd. We zijn er nog niet, maar een veehouderij die 
diervriendelijker is komt steeds dichterbij.

Het Beter Leven keurmerk is één van de 

meest bekende keurmerken in de voedings

sector. Samen met het EKOkeurmerk wordt 

het Beter Leven keurmerk het vaakst 

genoemd door consumenten. Producten 

met het Beter Leven keurmerk worden dan 

ook inmiddels door vrijwel alle supermark

ten aangeboden. Niet langer gaat het daar

bij alleen om vers vlees, maar ook om 

allerlei verwerkte producen, zoals soepen, 

snacks en salades. Tevens introduceerde het 

merk Yarrah honden en kattenvoer met 

het Beter Leven keurmerk. 

Overstap naar Beter Leven
De supermarktketens Jumbo en Plus stap

ten in 2015 over van gewoon vers varkens

vlees naar vers varkensvlees met het Beter 

Leven keurmerk met één ster. En Lidl 

maakte in 2015 als eerste supermarkt 

bekend helemaal over te stappen op het 

Beter Leven keurmerk. Dat gaat in fases 

gebeuren, waarbij in 2018 75% procent  

van de vleesproducten het keurmerk zou 

moeten dragen. Daarna onderzoekt Lidl 

hoe en wanneer de volledige omschakeling 

kan plaatsvinden. Ook zijn er diverse merk

houders bij vleeswaren (Kips en Stegeman) 

en in de foodservice (BP Wild Bean Café) die 

overschakelen naar producten met het Beter 

Leven keurmerk. En foodservicebedrijven, 

zoals bedrijfsrestaurants en tankstations, 

vervangen gaandeweg hun snacks en brood

jes door diervriendelijker versies met het 

Beter Leven keurmerk. De doelstelling om 

het aandeel verwerkte producten met 5% uit 

te breiden is in 2015 ruimschoots gehaald.

Overstap diervriendelijker productie
Een ander succes is de aankondiging van 

Albert Heijn om in 2016 alle vleeswaren 

met regulier varkensvlees te vervangen 

door varkensvlees met één ster van het 

Beter Leven keurmerk. Hiermee ontstaat 

een aantrekkelijker aanbod voor de consu

ment en blijft het diervriendelijker houden 

van varkens rendabel voor boeren, die hun 

dieren best meer ruimte en afleiding willen 

bieden, maar wél hun boterham moeten 

kunnen verdienen. Ook boeren die willen 

overstappen naar diervriendelijker produc

tie wordt het nu makkelijker gemaakt. Hoe 

meer je van een geslacht varken gebruikt, 

hoe aantrekkelijker dat tenslotte is. Zeker 

als het gaat om diervriendelijker geprodu

ceerde dieren. Tot nu toe werd slechts een 

kwart van een varken dat werd gehouden 

volgens de criteria voor één ster van het 

Beter Leven keurmerk gebruikt voor  

vers vlees. De rest ging een sterrenloze 

 toekomst tegemoet in het buitenland. 

 Jammer, want zo verdien je je geld niet 

terug. Door de stap van Albert Heijn zal 

85% van het vlees in Nederland tegen een 

meerprijs kunnen worden verkocht. In de 

vleeshandel wordt dit principe van zoveel 

mogelijk van een dier gebruiken ‘vierkants

verwaarding’ genoemd.

Nieuwe Beter Leven-projecten
In 2015 zijn twee projecten gestart met 

 subsidie van het ministerie van Econo

mische Zaken: een uitbreiding van het  

Beter Leven keurmerk met milieucriteria 

en een Beter Leven keurmerk voor zuivel. 

Beide projecten worden uitgevoerd in 

samenwerking met Natuur & Milieu.

•  In 2015 steeg het aantal productie
dieren dat diervriendelijker werd gehou
den in de veehouderij met 3 miljoen 
naar ruim 20 miljoen dieren. Dat is een 
groei van 17% vergeleken met 2014. 

•  Het ging om ruim 2 miljoen varkens, 
906.000 leghennen, 17 miljoen vlees
kuikens, 16.000 runderen en 254.000 
kalveren. 

IN CIJFERS
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3.5 VEE-INDUSTRIE
Strijd tegen dieren als productiemiddel
In ons land worden meer dan 400 miljoen landbouwhuisdieren 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.

Dieren worden weggestopt in krappe hok

ken, 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 weghalen van hoorns. Dieren worden 

dus aangepast aan de ongeschikte leef

omstandigheden, in plaats van andersom. 

Er moet in de intensieve veehouderij let

terlijk en figuurlijk meer ruimte komen 

voor dierenwelzijn. Bij de huisvesting en 

verzorging dienen natuurlijk gedrag en 

behoeften van dieren centraal te staan. 

Transport moet worden beperkt tot maxi

maal acht uur en eigenlijk zouden dieren 

zo dicht mogelijk bij de boerderij waar ze 

zijn geboren moeten worden geslacht om 

onnodig vervoer te voorkomen.

Campagne tegen kalvertransport
Eind 2015 heeft de Dierenbescherming 

een campagne tegen lange afstandstrans

porten van kalveren uit OostEuropa en 

Ierland gevoerd. In samenwerking met  

het tvprogramma EenVandaag werd een 

reportage uitgezonden waarin schokkende 

beelden van kalvertransporten werden 

getoond en becommentarieerd. Deze 

 beelden waren in opdracht van de Dieren

bescherming door stichting Eyes on 

 Animals gemaakt. Vervolgens pub liceerden 

we ons achtergrondrapport en startten de 

campagne waarbij het publiek werd opge

roepen een petitie te steunen. Dat gebeurde 

in een maand tijd 42.532 keer. De kalver

sector staat onder grote druk om met aan

voer van kalveren over lange  standen te 

stoppen. Mede naar  aanleiding van onze 

campagne heeft de NVWA (Nederlandse 

Voedsel en Waren autoriteit) de export 

over lange afstanden van kal veren opge

schort en controleert zij importen streng, 

omdat gebleken is dat het niet mogelijk is 

de kalfjes onderweg te drenken.

Weidegang
In 2015 is door de Dierenbescherming ook 

veel aandacht besteed aan weidegang voor 

melkkoeien. Er is overleg geweest met  

de zuivelsector en bij de politiek werd aan

gedrongen op behoud en herstel van het 

aantal koeien dat weidegang krijgt. De 

Dierenbescherming stelde een rapport op 

over de melkveehouderij en het belang 

van weidegang, met een overzicht van 

 zuivelproducten in de supermarkten die 

afkomstig zijn van koeien die wel of geen 

weidegang krijgen. Het rapport is aan

geboden aan het Convenant Weidegang 

met als oogmerk de marktpartijen ertoe  

te bewegen meer werk te maken van het 

produceren en aanbieden van zuivel

producten met weidegang. Onze directeur 

heeft in 2015 op speciale uitnodiging deel

genomen aan een ronde tafelgesprek van 

Friesland Campina met Koningin Máxima 

bij een boer in Friesland, waarbij hij ook 

de onder druk staande weidegang naar 

voren bracht. 

Nota vogelgriep
Naar aanleiding van de uitbraak van een 

hoog pathogene vogelgriep in de pluim

veesector eind 2014, heeft de Dieren

bescherming een nota uitgebracht met 

een 10puntenplan voor het weerbaarder 

maken van de pluimveesector tegen 

 vogelgriep, door bijvoorbeeld uitlopen 

onaantrekkelijker te maken voor water

vogels, griepvaccins te ontwikkelen en 

pluimveebedrijven niet te vestigen in 

waterrijke gebieden. Deze nota is onder

werp van gesprek geweest in de Tweede 

Kamer en heeft een dialoog op gang 

gebracht tussen de Dierenbescherming en 

de pluimveesector om in de toekomst zoveel 

mogelijk nieuwe uitbraken te voorkomen. 

Samenwerkingen
De Dierenbescherming nam in 2015 deel 

aan de Uitvoeringsagenda Duurzame 

 Veehouderij, waarin vertegenwoordigers 

van bedrijfsleven, het ministerie van 

 Economische Zaken, provincies, banken  

en maatschappelijke organisaties samen

werken om de veehouderij integraal te 

 verduurzamen. Met de varkens en de 

pluimveesector zijn verder diverse over

leggen gevoerd ter begeleiding van projec

ten om te stoppen met castratie en staart 

couperen bij varkens en snavelkappen  

bij hennen en het doden van ééndags

haantjes. Samen met boerenorganisatie 

LTO, Brandweer Nederland, het Verbond 

van Verzekeraars, de overheid en de koepel 

van dierenartsen KNMvD is ook in 2015 

verder gewerkt aan de uitvoering van het 

plan van Aanpak Stalbranden.
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3.6 IN HET WILD LEVENDE DIEREN
Alternatieven voor afschot
Dieren in het wild komen regelmatig in de problemen doordat ons land is aangepast aan menselijke 
behoeftes. Leefgebieden zijn verkleind of in kwaliteit achteruitgegaan en daarom moeten dieren van 
het ene naar het andere gebied trekken om voedsel te zoeken. Ze vormen daarbij soms een gevaar 
voor de verkeersveiligheid of kiezen een verkeerde plek om te grazen. De meest voor de hand 
liggende oplossing lijkt dan doodschieten.

De Dierenbescherming lobbyt bij de 

 overheid voor een diervriendelijke aanpak 

bij conflicten tussen mensen en dieren  

in het wild. Wij vinden dat dieren in het 

wild alleen bij ondraaglijk lijden mogen 

worden afgeschoten, zoals dat in de 

 Oostvaardersplassen gebeurt. Om die 

reden lobbyen we bij gemeenten en grond

eigenaren om hen ervan te overtuigen dat 

proactief jagen – zoals in de meeste natuur

gebieden in Nederland gebeurt – dier

onvriendelijk is en bovendien niet werkt. 

Actief op zoek
We lobbyen niet alleen, maar gaan  

ook actief op zoek naar diervriendelijke 

 alternatieven. Soms samen met 

 wetenschappers, andere dierenwelzijns

organisaties of pioniers uit bijvoorbeeld de 

visserijsector. Een alternatief kan zijn het 

plaatsen van een hek of slimme inrichting 

van het landschap, zodat de ene plek aan

trekkelijker is voor dieren dan de andere. 

Commentaar op plannen
De Dierenbescherming heeft in 2015 naar 

meerdere provincies reacties gestuurd op 

faunabeheerplannen en afschot en bestrij

dingsplannen voor in het wild levende 

 dieren. Denk aan ganzen, verwilderde 

 katten, reeën, damherten, muizen en vos

sen. Ons uitgangspunt is altijd preventie 

en alternatieve verjagingsmethoden; hier 

moet in de plannen van de provincies en 

gemeenten veel meer aandacht aan wor

den besteed. Een aantal van onze adviezen 

is overgenomen. Afschot van verwilderde 

katten is in zowel ZuidHolland als Noord

Brabant in 2015 verboden. In de provincie 

Gelderland is bij het doden van ganzen 

het nekbreekmiddel van de baan.

Ganzenactie
In 2015 is een landelijke ganzenactie 

gehouden. Vooral de voorlichting richting 

publiek en politiek was succesvol. De poli

tiek staat weliswaar nog steeds het doden 

van ganzen toe, maar bleek ook bereid om 

alternatieven (beter) te onderzoeken. Zo 

zal een landelijke proef met laserstralen 

worden gestart om ganzen te verjagen.

Petitie afschot damherten
Een actie waarin we het publiek via  

onze website, social media en op locatie 

opriepen om ‘nee’ te zeggen tegen het 

afschot van damherten in de Amsterdamse 

Waterleidingduinen, leverde ruim  

17.000 handtekeningen op. Deze zijn 

 overhandigd aan de gemeente Amsterdam. 

Ook spraken we op diverse bijeenkomsten 

in en werd inhoudelijke informatie aan

geleverd met argumenten tegen het afschot.

Nieuwe wet
Ook in 2015 is veel informatie verstrekt  

en gelobbyd bij de Tweede Kamer voor  

een betere invulling van de Wet Natuur

bescherming. We werden verder uit

genodigd om in te spreken bij een 

hoorzitting in de Eerste Kamer over  

deze wet, die uiteindelijk is aangenomen 

met enkele voor de  Dierenbescherming 

positieve wijzigingen.
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3.7 HANDEL EN FOK
Paardenmarkten en hondenhandel onder de loep
Dat het welzijn van dieren die louter voor de productie van bijvoorbeeld vlees of melk worden 
 gehouden flink onder druk staat, wordt gelukkig steeds meer erkend. Maar ook wanneer het niet 
gaat om zogeheten ‘productiedieren’ of vee, zijn er nogal wat misstanden, vooral bij de handel in  
en het fokken met gezelschapsdieren en dieren die voor recreatiedoeleinden of de sport worden 
gehouden. Denk bijvoorbeeld aan paarden.

Om ook hier de welzijnsproblemen 

 adequaat en structureel het hoofd te kun

nen bieden heeft de Dierenbescherming in 

2015 het programma Handel & Fok in de 

steigers gezet. Binnen dit programma zijn 

de pijlen vooralsnog met name gericht op 

paardenwelzijn in algemene zin en meer 

specifiek op paardenmarkten, het (door)

fokken van rashonden op uiterlijke 

 kenmerken en de misstanden binnen de 

internationaal opererende hondenhandel.

Protocol Paardenmarkten 
In 2015 heeft de Dierenbescherming  

het initiatief genomen om met de deel

nemende organisaties in het Protocol 

 Paardenmarkten te praten, aangezien er te 

weinig vorderingen waren geboekt. Het 

doel was om het protocol aan te scherpen 

en daarmee het welzijn van paarden op 

markten te verbeteren. De dieren worden 

nog steeds veel te veel blootgesteld aan 

harde muziek, kermislawaai en hordes 

luidruchtige mensen. Daarnaast staan de 

paarden vaak langdurig zonder eten en 

drinken, dicht op elkaar gepakt en op een 

ongeschikte ondergrond en kunnen ze 

zichzelf en elkaar zo gemakkelijk ver

wonden. Zeker bij grotere paardenmarkten 

bestaat er verder een risico op het ver

spreiden van besmettelijke ziekten. Ook de 

manier waarop de handelaren, kopers  en 

bezoekers met de dieren omgaan, laat 

vaak te wensen over. Toen bleek dat er 

geen draagvlak was voor aanscherping van 

het protocol, maakten we bekend dat we 

uit het Protocol Paardenmarkten stapten. 

Gelijktijdig werd overleg opgestart met bij 

paardenmarkten betrokken gemeenten en 

het ministerie van Economische Zaken 

over de ontstane situatie.

Maatregelen
Naar aanleiding van onze kritiek op de 

organisatie van paardenmarkten, heeft de 

overheid aangekondigd dat er een regeling 

wordt ontwikkeld voor exportverzamel

plaatsen, die de export van paarden 

 verbiedt als deze worden aangeboden op 

markten die puur als ‘vermaak’ worden 

gehouden. Ook bereidt het ministerie van 

Economische Zaken een aantal andere 

maatregelen voor om het welzijn van 

 paarden op markten te verbeteren.

Keurmerk Paardenwelzijn
De rol van de Dierenbescherming in de 

paardensector is steviger geworden. Zo zijn 

we bijvoorbeeld betrokken bij de verdere 

ontwikkeling van het Keurmerk Paarden

welzijn. Door dit keurmerk kan de huis

vesting en het welzijn van paarden verder 

worden verbeterd. 

Hondenfokkerij
De Dierenbescherming heeft een kritische 

rol bij de uitvoering van het plan Fairfok 

van de Raad van Beheer op Kynologisch 

gebied en stemt haar visie af met het 

ministerie van Economische Zaken. De 

Raad van Beheer, die stambomen afgeeft, 

meent met Fairfok de problemen die het 

eenzijdig fokken op raskenmerken bij 

 honden veroorzaken het hoofd te kunnen 

bieden. De Dierenbescherming is uiter

mate kritisch en houdt de ontwikkelingen 

en vorderingen scherp in de gaten. Daar

naast werd de illegale en malafide honden

handel in 2015 uitgebeeld in de vorm van 

handelsstromen en cijfers. Hieruit bleek 

dat de handel een complex en internatio

naal karakter heeft. 
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3.8 VOORLICHTING EN EDUCATIE
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.

Wij geloven in ‘jong geleerd is oud 

gedaan’. Daarom vertellen we de jeugd 

hoe je diervriendelijk leeft en handelt.  

Dat deden we in 2015 onder meer met 

onze jeugdclub Kids for Animals, door 

gastlessen te geven op scholen en door 

leuke, leerzame activiteiten, zoals kompas

tochten door het bos en dierenEHBO voor 

onze jeugdleden te organiseren. 

Campagnes
Het algemeen publiek lichten we voor 

door middel van onze campagnes en via 

communicatiemiddelen zoals leden

magazine DIER, Facebook, Twitter, de 

 digitale nieuwsbrief Dierenm@il en onze 

websites. Met onze campagne tegen 

 kalvertransport, die we in december 2015 

voerden, zetten we bijvoorbeeld een vrij 

onbekend dierenwelzijnsprobleem op de 

kaart bij het algemene publiek (42.532 

mensen ondertekenden onze brief aan de 

kalversector). Hiermee bewerkstelligden 

we dat er vragen werden gesteld in de 

Tweede Kamer en dat de NVWA (Neder

landse Voedsel en Warenautoriteit) de 

export van kalfjes aan banden legde. Andere 

onderwerpen van campagne waren de 

opvang van asieldieren en het inspectiewerk. 

De campagnes dragen niet alleen bij aan 

onze doelstellingen op het vlak van voorlich

ting, maar ook aan die op het vlak van 

reputatie, het bewerkstelligen van donatie

voorkeur en leden en giftenwerving.

Verantwoord huisdierbezit
Op verschillende plekken in het land 

 werden in 2015 cursussen georganiseerd 

voor het algemeen publiek, vaak in het 

licht van verantwoord huisdierbezit. Te 

denken valt aan de cursus dierenEHBO  

en kattengedrag. Ook op onze social 

 mediakanalen delen we een aantal keren 

per week tips om bijvoorbeeld op een 

goede manier met je (huis)dier om te  

gaan of om op een diervriendelijke manier 

te consumeren.

Gehoorzame Huishond
De doelstelling van de Gehoorzame 

 Huishondscholen is goed dierenwelzijn 

door zoveel mogelijk baashond combi

naties op te voeden via een unieke trai

ningsmethode. Cursisten leren via deze 

methode, die volledig is afgestemd op het 

gedrag van de hond, hoe ze hun dier op 

een verantwoorde manier kunnen opvoe

den tot een plezierige huisgenoot. Tijdens 

de lessen leren we mensen te signaleren 

wat hun dier nodig heeft en per hondbaas 

combinatie wordt bekeken welke oefen

methode het beste werkt. In 2015 had  

de Dierenbescherming elf Gehoorzame 

Huishondscholen en werden er 850 cur

sisten begeleid. De cursisten zijn of 

 worden lid van de Dierenbescherming. 
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3.9 BEÏNVLOEDING
Lobby voor dierenwelzijn
Naast de directe hulp aan dieren, lobbyen we ook om dierenwelzijn te verankeren in de wet. Door 
goede kaders, voorkom je immers dierenleed in bijvoorbeeld de vee-industrie en bij dierproeven.  
We lobbyen op landelijk niveau, maar ook in Europa, bij de provincies en gemeenten.

Op nagenoeg alle onderwerpen op het 

gebied van dierenwelzijn die in de Eerste 

en Tweede Kamer worden behandeld, 

geven we onze visie en dragen we zoveel 

mogelijk oplossingen aan. Hiertoe  

wordt contact met Kamerleden en 

 Europarlementariërs onderhouden. 

Provinciale verkiezingen
Voor de Provinciale Statenverkiezingen in 

maart 2015 heeft de Dierenbescherming 

voorlichting gegeven aan het publiek over 

het thema dierenwelzijn in de verkiezings

programma’s van de politieke partijen. 

Daarnaast is een Nota Provinciaal 

 Dierenwelzijnsbeleid gemaakt en 

 verspreid onder nieuwe statenleden. 

Circussen
Een van de grootste successen op het 

 terrein van politieke beïnvloeding, is het 

verbod op wilde dieren in het circus, dat 

per 15 september 2015 in werking trad. De 

Dierenbescherming heeft door de jaren 

heen veel bemoeienis gehad met dit 

onderwerp, zowel richting landelijke 

 politiek als lokale overheden via onze 

regio’s. We ondersteunden daarin ook  

het werk van de stichting Wilde Dieren  

De Tent Uit. 

Pleidooi voor weidegang
Ook is in 2015 tijdens een Ronde Tafel 

Gesprek in de Tweede Kamer opgeroepen 

tot maatregelen om het welzijn van 

 melkkoeien te verbeteren en weidegang  

te behouden en uit te breiden. Dit om  

te voorkomen dat de melkveehouderij  

tot veeindustrie en de koe tot wegwerp

artikel verwordt.

Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer
De Dierenbescherming maakt verder deel 

uit van de Eerlijke Bank en Verzekerings

wijzer. Op initiatief van de Dieren

bescherming en in samenwerking met 

Bont voor Dieren werd onder meer  

een praktijkonderzoek gestart naar inves

teringen van banken en verzekeraars in 

bont en exotisch leer.
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3.10 ORGANISATIEVERANDERING
Samen sterk voor dierenwelzijn
Na de juridische eenwording op 1 januari stond het jaar 2015 voor de Dierenbescherming in het 
teken van het creëren van ruimte. Ruimte voor de Dierenbescherming van de toekomst. Onder meer 
door het herschikken van bestuurlijke structuren en een aangepaste regio-indeling, kunnen we 
samen efficiënter en effectiever werken aan onze doelstellingen. 

Eén vereniging
Op 1 januari 2015 fuseerde de Dieren

bescherming tot één vereniging. Om de 

bestuurlijke eenheid en daadkracht te 

bevorderen, werd al in 2008 een start 

gemaakt met de fusie van 87 kleine 

 afdelingen, met als doel de vorming van 

twintig afdelingen in 2012. Eind 2014 

 hebben de besturen van deze twintig 

 afdelingen – bestaande uit vrijwilligers – 

het besluit genomen om te fuseren tot één 

vereniging. Het jaar 2015 stond in het 

teken van het harmoniseren van de ver

schillen tussen de afdelingen, bijvoorbeeld 

op het gebied van HRM, financiën en 

administratie. De centrale ondersteunende 

diensten werden opnieuw ingericht om 

 efficiënt te kunnen werken.

Eenheid bestuur asielen en 
dierenambulances
In het verleden werden de asielen en 

 dierenambulances bestuurd door vrij

willigers. In 2015 hebben 28 regionale 

stichtingsbesturen hun taak overgedragen 

aan de bestuurder van de Dierenbescher

ming. In de loop van het jaar gaven nog 

eens negen stichtingsbesturen aan hetzelf

de te willen doen. Deze asielen en dieren

ambulances worden nu op het gebied van 

HRM en financiën ondersteund door de 

centrale diensten en aangestuurd door de 

regiomanagers. Het personeel en de vrij

willigers in de asielen en ambulances kun

nen zich daardoor volledig richten op hun 

kerntaak: de hulpverlening aan dieren. 

Zelfstandig verder
Na gesprekken met stichtingsbesturen  

om de gevolgen van de overdracht van 

taken te bespreken, hebben acht besturen 

besloten om zelfstandig verder te gaan en 

afscheid te nemen van de Dierenbescher

ming. Bij vier stichtingen was dit traject in 

2015 nog niet afgerond, vier andere zijn 

daadwerkelijk verzelfstandigd (Dieren

opvangcentrum Schagen e.o., Provinciaal 

Drents Dieren tehuis, Nomadenhof Sneek 

en Dierentehuis Arnhem). Van acht stich

tingsbesturen was nog niet duidelijk of  

ze zich blijvend verbinden aan de Dieren

bescherming. Twee stichtingen hebben 

een besluit tot opheffing genomen en één 

stichting is opgeheven (Regionale Dieren

opvang H’Onderdak).

Reorganisatie
Door de veranderingen in de verenigings

structuur was ook een reorganisatie nood

zakelijk. Het jaar 2015 stond in het teken  

van de voorbereiding hiervan. De geplande 

realisatiedatum van 1 december 2015 werd 

niet gehaald vanwege de grote omvang: op  

1 maart 2016 ging de nieuwe organisatie 

van start. Overigens vielen asielen en 

ambulances buiten de reorganisatie. Bij 

het ontwerp van de nieuwe organisatie  

is uitgegaan van bundeling van krachten 

en de noodzaak tot bezuinigingen op 

 (personeels)kosten. Er is gekozen voor de  

 vorming van vier regio’s met een personeels

formatie waarmee alle taken efficiënt uitge

voerd kunnen worden. In november zijn alle 

werknemers ingelicht over hun positie bin

nen de organisatie. Ondanks de onrust die 

dit met zich meebracht, zijn medewerkers 

gewoon door gegaan met hun werk om 

 dieren te beschermen. Een aantal doel

stellingen voor het jaar 2015 is doorgescho

ven naar 2016, omdat het niet zinvol was 

om plannen te ontwikkelen terwijl de 

 toekomstige situatie nog onzeker was. 

Meerjarenstrategie
In drie interactieve sessies met ver

tegenwoordigers uit alle geledingen is 

gesproken over de strategie van de Dieren

bescherming in de komende drie jaren. 

Maatschappelijke ontwikkelingen zijn 

meegenomen in de gedachtenvorming over 

de toekomst: de samenleving verandert en 

daar moet de Dierenbescherming op inspe

len om op te kunnen blijven komen voor de 

belangen van de dieren. De hoofdpunten  

uit deze  sessies zijn vastgelegd in de 

Meerjaren strategie 20162019.

Vrijwilligersbeleid
In 2015 is het vrijwilligersbeleid geactuali

seerd. Uitgangspunt is dat vrijwilligers

werk vrijwillig is, maar niet vrijblijvend. 

Dat verdraagt het thema  dierenwelzijn 

ook niet; een betrouwbare en deskundige 

inzet is noodzakelijk. Dat betekent dat de 

Dierenbescherming eisen aan haar vrij

willigers stelt, maar ook veel teruggeeft. 

Eén van de doelen voor 2015 was om met 

alle vrijwilligers een overeenkomst af te 

sluiten, die duidelijk maakt wat we van 

elkaar mogen verwachten. Op het einde 

van het jaar had 80% van de vrijwilligers 

deze overeenkomst ondertekend. Nieuwe 

vrijwilligers krijgen deze nu standaard 

aan geboden. Als gevolg van de eenwording 

zijn de reiskosten vergoedingen voor 

 vrijwilligers geharmoniseerd, met inacht

neming van een goede overgangsregeling.

 

Vrijwilligers in de prijzen
Het project Dieren Utrecht en Ouderen 

(DUO) kreeg in 2015 de Ida Zilverschoon 

Prijs. DUO heeft als doel om ouderen zo 

lang mogelijk van het gezelschap van hun 

huisdier te laten genieten. Als de zorg voor 

de dieren moeilijker wordt en het sociale 

netwerk kleiner, bieden de vrijwilligers 

van DUO ouderen en hun dieren onder

steuning. Daarnaast werd Jeannette 

 Kromkamp van Dierenambulance 

 OverGelder door het RTL4programma 

Kanjers van Goud verkozen tot Kanjer van 

Goud. Ze ontving een cheque ter waarde 

van c 25.000, die ten goede is gekomen 

aan het werk van de dierenambulance.
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3.11 FONDSENWERVING
Maximaal marktaandeel voor meer dierenwelzijn
Om toekomstbestendig te zijn, is het van belang dat de Dierenbescherming op brede schaal, vanuit 
een strategische analyse, succesvol fondsen werft. Zowel op landelijk als regionaal niveau moeten 
fondsenwervende activiteiten sterk worden ingezet. We streven een maximaal marktaandeel na door 
organisaties en mensen met hart voor dieren te stimuleren in financiële zin bij te dragen aan meer 
dierenwelzijn. 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 Dieren-
bescherming is erop gericht om maximaal 25% van de opbrengsten uit te geven aan wervingskosten.

Focus Fondsenwerving 2015
• Uitbouw grote en loyale achterban

• Vergroten inkomsten collecte en fonds

aanvragen

• Behalen financiële inkomstentargets

• Nationale Postcode Loterij (NPL) behou

den als grote giftgever en samenwerking 

verloopt naar wederzijdse tevredenheid

Succesvol fondsenwervingsjaar
Het jaar 2015 was een succesvol jaar voor 

fondsenwerving. De financiële doelstelling 

is ruimschoots gehaald (meer dan 40% 

boven target), de Nationale Postcode Loterij 

is behouden als grote giftgever, we zijn 

nieuwe duurzame relaties aangegaan én 

onze betalende achterban stijgt nog steeds. 

Ledenwerving
Het aantal leden van de Dierenbescher

ming nam jarenlang gestaag af, net als bij 

vele andere natuur en milieuorganisaties. 

Om deze krimp tegen te gaan, hebben  

we sinds 2013 extra geïnvesteerd in leden

werving en streven we ernaar om een 

groei van de achterban te realiseren. Met 

succes, want sinds medio 2013 zien we een 

lichte groei. We sloten 2015 af met 123.809 

leden, waarvan 17.036 nieuwe leden (in 

2014 waren dit er 14.446). Dit is 15% onder 

het gestelde ambitieuze target, maar wel 

een recordaantal sinds vele jaren. We 

 hebben dan ook diverse succesvolle 

 ledenwervende acties gedaan.  

De grootste waren:

• Ledenwerfteams bij dierenwinkels, 

 winkelcentra en evenementen

• Een speciale Dierenbeschermingsuitzen

ding bij het tvprogramma Tijd voor Max

• Telemarketing: bellen van ‘warme leads’ 

zoals petitieondertekenaars, adoptanten 

van asieldieren en melders bij onze 

 dierenambulances

 • Online marketingacties om leads en 

leden te genereren rondom onze campagnes

Ledenbehoud en contributie
In 2015 hebben we een effectief leden

behoudprogramma uitgevoerd en is het 

target voor contributieinkomsten met € 

c 400.000 overschreden. Dit komt door 

succesvolle upgradeacties waarmee de 

klantwaarde is verhoogd, instroom van 

nieuwe leden en een effectief loyaliteits

programma. Dankzij de investering in 

ledenwerving en de behoudstrategie is de 

instroom van leden hoger dan de uitstroom.

Giftenwerving
Ongeveer twee derde van de giften ontvan

gen we van onze leden. We sturen hiervoor 

diverse direct mailings per post en email. 

Daarnaast doen we online marketing
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campagnes en ontvangen we giften  

via flexdonaties, sms en periodieke schen

kingen die voor minimaal vijf jaar zijn 

vastgelegd. In 2015 is het aantal periodieke 

schenkingen toegenomen met 7%.

Zakelijke markt
De Dierenbescherming heeft in 2015 weer 

van vele bedrijven donaties mogen ontvan

gen. Daarnaast zijn we een aantal sponsor

overeenkomsten aangegaan, met de 

volgende partners: Yarrah, Prins Petfoods, 

Vitakraft, Petplan, TUI Care Foundation, 

Groupon en 4MORGEN. Op het laatst

genoemde platform kunnen mensen 

online shoppen met een gratis donatie  

aan het goede doel van hun keuze, bijvoor

beeld de Dierenbescherming.

Nationale Postcode Loterij 
De Nationale Postcode Loterij is sinds  

1995 partner van de Dierenbescherming. 

Met deze steun kunnen we dieren opvan

gen in onze asielen, dierenambulances 

inzetten en dierenleed bestrijden. Daar

naast ondersteunt de Nationale Postcode 

Loterij de Dierenbescherming via haar 

eigen communicatiekanalen. In 2015 ont

vingen we een extra gift van de Nationale 

Postcode Loterij van bijna € 2,7 miljoen 

voor de  aanschaf van dertig elektrische 

Dierentransporters en zeven Animal 

 Rescue Vehicles.

Inkomsten uit nalatenschappen
Erfstellingen en legaten zijn een hele 

belangrijke bron van inkomsten voor de 

Dierenbescherming. In 2015 ontvingen we 

van 196 mensen een nalatenschap. Onze 

relatiebeheerders adviseren mensen over 

het opnemen van de Dierenbescherming 

in hun testament. In 2015 legden zij 230 

huisbezoeken af, 75 hiervan waren eerste 

bezoeken. Ook hebben we een aantal 

lunchbijeenkomsten voor onze achterban 

op diverse locaties door het land georgani

seerd om ze te informeren over de 

 mogelijkheden na te laten aan de Dieren

bescherming. De bijeenkomsten werden 

enthousiast bezocht. Daarnaast hebben  

we weer een prachtige uitzending gehad  

bij het tvprogramma De Nalatenschap 

(Omroep Max) met 287.000 kijkers en waren 

we aanwezig op de Leven en Sterven beurs.

Fondsen
Stichting Ida Zilverschoon heeft aan  

negentien vrijwilligers de prijs voor Vrij

williger van het Jaar uitgereikt. De prijs 

voor het beste project ging naar DUO 

 (Dieren Utrecht en Ouderen) van onze 

regio Utrecht. Zij ontvingen een bedrag 

van c 3.750. Een anonieme stichting heeft  

in 2015 negen van de vijftien ingediende 

projecten toegewezen voor een bedrag van 

ruim c 132.000. Ook Stichting Het Waar

dige Dier heeft middels financiering meer

dere projecten van de Dierenbescherming 

mogelijk gemaakt.

Collecte
In 2015 gingen zo’n 28.000 vrijwilligers 

voor de Dierenbescherming langs de 

 deuren. Daarbij werd ruim c 1,2 miljoen 

opgehaald. We hebben duizenden nieuwe 

collectanten geworven, desondanks was  

er toch een daling van de opbrengst van 

bijna 7% ten opzichte van het jaar ervoor. 
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4. DE ORGANISATIE
Vrijwilligers, medewerkers en onze leden en donateurs vormen de ruggen-
graat van de organisatie Dierenbescherming. Voor met name de eerst-
genoemde groepen heeft 2015 veel verandering met zich meegebracht.  
Niet alleen de fusie tot één vereniging, maar ook de voorbereiding op de 
reorganisatie en het ontwikkelen van uniform beleid vormden een rode draad 
dit jaar. Dit alles om samen sterk te zijn voor meer dierenwelzijn.
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4.1  DE MENSEN VAN DE 
DIERENBESCHERMING

De mensen van de Dierenbescherming maken het verschil. We 

dragen er zorg voor dat de juiste mensen op de juiste plek zitten, 

zodat iedereen vanuit zijn of haar kracht werkt. Onze medewer

kers doen waar ze goed in zijn. Ze zijn integer, energiek, onderne

mend en beschikken over organisatiesensitiviteit. Met hun werk 

dragen ze bij aan het realiseren van de doelstellingen van de Die

renbescherming. Dit geldt natuurlijk voor zowel de betaalde 

krachten, als voor de vrijwilligers. 

Vrijwilligers
De Dierenbescherming is in het realiseren van haar doelen 

 afhankelijk van de belangeloze inzet van vrijwilligers. Zonder 

 vrijwilligers zouden we niet bestaan, zo simpel is het. Daarom 

willen we ook voor hen  aantrekkelijk blijven en houden we het 

vrijwilligerswerk bij de Dierenbescherming leuk, leerzaam en 

vooral zinvol. 

Het werken met vrijwilligers binnen de  Dierenbescherming is  

een bewuste keuze. Vrijwilligers staan middenin de samen leving 

en verschaffen informatie en signalen over dierenwelzijn in  

de  lokale situatie en wat er bij de mensen leeft. Vrijwilligers 

 hebben kennis, vaardigheden, denk en uitvoeringskracht die van 

toegevoegde waarde zijn voor de Dierenbescherming. Daarnaast 

staan vrijwilligers veelvuldig in contact met het publiek en 

maken zij de Dierenbescherming daarmee ook beter zichtbaar  

in de samenleving.

Betaalde medewerkers
In onderstaande tabel zijn de betaalde krachten opgenomen van 

de NVBD, de gelieerde stichtingen met modelstatuten, stichting 

LID en Stichting Beter Leven keurmerk (peildatum 31/12/2015). 

Werknemers in gelieerde stichtingen met een zelfstandig bestuur 

zijn in deze tabel niet meegenomen.

 NVBD 20 Asiel/ LID Beter Leven Totaal
  DA stichtingen  Keurmerk

Medewerkers 158 171 23 5 357
FTE 130,2 131.9 21,9 4,8 288,8
Vrouw 122 149 13 3 287
Man 36 22 10 2 70
Leidinggevenden man/vrouw 11/18 8/20 0/1 0/1 19/40
Gemiddeld aantal dienstjaren 6 8 9,2 1 7,4
GemiddeldeLeeftijd 45,6 38.9 44,6 40,4 42,4
Verloop 29% 15,7% 8,7% 60% 21,8%
Flexratio BT/OT 22/136 45/126 3/20 4/1 74/283

Ondernemingsraad
Tot 1 augustus 2015 bestond de Gemeenschappelijke Onder

nemingsraad (GOR) van de NVBD/LID uit vijf zetels. De GOR werd 

ondersteund door een klankbordgroep van medewerkers vanuit 

de regio’s. Vanaf die datum bestaat de medezeggenschap uit een 

GOR Stichtingen (7 zetels), een GOR NVBD/LID (9 zetels) en een 

Centrale Ondernemingsraad (COR) (9 zetels). In de COR hebben 

vertegenwoordigers uit beide ondernemingsraden zitting. Deze 

COR heeft, hoewel er sprake is van twee afzonderlijke GORen,  

het afgelopen jaar feitelijk gefunctioneerd als gesprekspartner 

voor de directie. De COR wordt ondersteund door een ambtelijk 

secretaris. De ondernemingsraadleden hebben een eendaagse 

training gevolgd onder externe begeleiding, gericht op basis

kennis over het ORwerk, waarin ook veel aandacht was voor het 

lopende reorganisatietraject. 

In 2015 vonden er acht vergaderingen plaats met de bestuurder/

algemeen directeur en was er zo’n tien keer intern overleg.  

Onder andere de volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:

• Arbeidsvoorwaardenpakket nieuwe medewerkers

• Beoogde samenwerking met de Hondenbescherming (IDG)

• Digitalisering van de personeelsdossiers

• Nieuw aanstellings en wervingsbeleid

• SMJP 20162019

• Nieuw, organisatiebreed Arbobeleid 

• Nieuwe regioindeling 

• Bezwarencommissie Personele Zaken

• Pensioencontracten voor entiteiten zonder pensioenregeling

• Herhuisvesting

• Nieuwe governancestructuur/topstructuur 

• Herstructurering/reorganisatie 

• Toepassing CAO Ziekenhuizen 20142016 

• Cultuuraspecten en aantrekkelijk werkgeverschap

Communicatie met achterban
De COR heeft in 2015 met name email en extranet benut als 

medium voor communicatie met de achterban. Zo zijn de 

 adviezen over onder meer de reorganisatie gedeeld. Ook heeft  
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de nieuwe COR zich uitgebreid voorgesteld via extranet. Het voor

nemen voor 2016 is nadrukkelijk om de communicatie verder te 

verbeteren en te intensiveren. 

Vooruitblik 2016
De OR blijft uiteraard nauw betrokken bij de verdere ontwikkelin

gen binnen de ‘nieuwe’ organisatie. In dat kader valt in ieder 

geval nog de verdere uitwerking van de harmonisatie van arbeids

voorwaarden te verwachten, een onderwerp dat nadrukkelijk alle 

medewerkers aangaat. 

Vertrouwenspersonen
In 2015 hebben vijf mensen contact opgenomen met de vertrou

wenspersonen. Niet alle meldingen waren direct eenduidig toe  

te rekenen aan een specifieke vorm van ongewenst gedrag. Drie 

van de vijf hadden betrekking op de werkrelatie met de (direct) 

leidinggevende. Twee meldingen hadden betrekking op (ver

trouwelijke) arbeidsrechtelijke zaken. Vier van de vijf meldingen 

waren afkomstig uit de regio’s. Er is geen gebruik gemaakt van  

de formele klachtenregeling. 

BHV 
Zowel in de regio’s als op de landelijke locatie zijn BHV’ers actief 

en is geïnvesteerd in BHVopleiding en oefening. Zo hebben veel 

BHV’ers herhalingscursussen gevolgd en is men in het bezit van 

nieuwe certificaten en passen. Vanwege een uitgesproken behoefte 

om de BHVkennis levend te houden, is in april 2015 op de locatie 

Den Haag een extra dagdeel besteed aan een workshop waarbij 

diverse EHBOzaken aan de orde kwamen en werd er een gezamen

lijke controleronde gelopen door het gebouw. Ook is het BHVteam 

betrokken bij de inrichting van de nieuwe locaties voor de 

 kantoorfuncties. Incidenten worden in een overzicht bijgehou

den. In 2016 zal, mede door de start van het uitrollen van een 

ARBObeleidsplan over alle locaties van de Dierenbescherming, 

ook de BHV steeds meer integraal kunnen worden aangepakt. 

4.2 ORGANISATIEVORM

De Dierenbescherming bestaat sinds 1 januari 2015 uit één 

 lande lijke vereniging met daaraan gelieerd 52 stichtingen. Het 

gaat om landelijke stichtingen zoals de Stichting Landelijke 

Stg. BLK Stg. DDBOZ Stg. LID
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-Hulp & Toezicht
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inspectiedienst, Stichting Beter Leven keurmerk en de Onroerend 

Goed Stichting. De overige stichtingen opereren regionaal. Hier

bij gaat het voornamelijk om stichtingen waar asiel en dieren

ambulanceactiviteiten zijn ondergebracht. 28 stichtingen vallen 

onder directe aansturing van de Dierenbescherming, omdat de 

operationeel manager/adjunct directeur het bestuur vormt.  

21 stichtingen hebben nog een zelfstandig bestuur, maar negen 

van deze stichtingen hebben aangegeven in 2016 de modelstatu

ten aan te nemen  waardoor ze onder directe aansturing van de 

Dierenbescherming komen. Het aantal stichtingen fluctueerde 

door het jaar heen,  bijvoorbeeld omdat ze worden opgeheven of 

afscheid nemen van de Dierenbescherming. 

Toezicht houden, besturen en uitvoeren
De Dierenbescherming kent een Raad van Toezichtmodel. De 

Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het eenhoofdig 

bestuur en op het beleid en de algemene gang van zaken binnen 

de organisatie. Het toezicht (vooraf en achteraf) van de Raad van 

Toezicht wordt geregeld in de statuten en reglementen van de 

landelijke vereniging. Deze zijn vernieuwd toen de fusie van de 

twintig verenigingen een feit was. De algemeen directeur/

bestuurder is belast met zowel de constituerende als de dirigeren

de leiding van de organisatie. Het managementteam werkt steeds 

meer  vanuit het concept ‘integraal management’. De operatio

neel manager/adjunctdirecteur bestuurt de 28 gelieerde stichtin

gen; de Raad van Toezicht van de vereniging is tevens Raad van 

 Toezicht van deze stichtingen. In de verantwoordingsverklaring 

van de Raad van Toezicht (bijlage 2) wordt dieper ingegaan op de 

scheiding tussen besturen, uitvoeren en toezicht houden. 

Ledenraad
Sinds 1 januari 2015 is de Ledenraad actief. Deze raad bestaat uit 

25 gekozen leden die met elkaar de belangen van de achterban 

vertegenwoordigen. Tijdens de oprichtingsvergadering in februari 

2015 is Anita te Kampe door de Ledenraad tot dagelijks voorzitter 

gekozen. De Ledenraad bewaakt en behartigt de doelstellingen 

van de Dierenbescherming en dierenwelzijn in het bijzonder.  

Drie leden hebben hun functie tussentijds neergelegd. Leden die 

vroegtijdig stoppen worden vervangen door het volgende lid op 

de kieslijst. Hierdoor is in 2015 een lichte verschuiving ontstaan 

van het aandeel regionaal en landelijk gekozen leden.

Werkzaamheden
De Ledenraad kwam in 2015 vijf keer bijeen in vergadering; 

 tweemaal stond er een dierinhoudelijk onderwerp op de agenda, 

te weten Koe in de Wei en de Ganzenproblematiek. De Ledenraad 

bediscussieerde een aantal stellingen en gaf haar mening hier

over aan de organisatie. 

Goedkeuring
In 2015 heeft de Ledenraad onder meer de volgende onderwerpen 

goedgekeurd:

• Jaarrekening en jaarverslag 2014

• Jaarplan en begroting 2016

• Meerjarenstrategie en meerjarenbegroting 20162019

• Statutenwijziging i.v.m. wijziging topstructuur

• Benoemen van de nieuwe accountant 

De agendacommissie van de Ledenraad stelt de agenda van de 

vergaderingen vast en bereidt ze voor.

Rol van de Ledenraad
De Ledenraad heeft zich in het eerste jaar beziggehouden met  

het vaststellen van wat haar rol inhoudt, naast die van het 

Bestuur en de Raad van Toezicht. Deze rol was eind 2015 nog niet 

uitgekristalliseerd en het proces om dit te verhelderen wordt in 

2016 voortgezet. Dit vindt plaats in nauw overleg met het Bestuur 

en de Raad van Toezicht. 

Communicatie met de achterban 
De Ledenraad heeft zich in 2015 gebogen over hoe voeling te 

 houden met de achterban van de Dierenbescherming. In 2016 

wordt hieraan verder vorm gegeven en gaat de Ledenraad actief 

met de leden communiceren om informatie op te halen en te 

brengen. Dit is nodig om onze leden op de juiste wijze te kunnen 

vertegenwoordigen. De commissie Communicatie is in het leven 

geroepen om de Ledenraad hierbij te adviseren. In 2016 wordt 

bekeken of er andere technische commissies van start zullen 

gaan die de Ledenraad adviseren over specifieke onderwerpen. 

Planning en control
De planning en controlcyclus start bij het opstellen van een jaar

lijkse begroting – inclusief jaarplannen per regio en per afdeling 

binnen het Verenigingsbureau, goedgekeurd door de Raad van 

Toezicht en de Ledenraad. De begroting geeft inzicht in de 

 bestedingen aan de kerntaken en de bedrijfsvoering van de 

 Dierenbescherming. Via forecasts per kwartaal worden de voor

gang van besteding en mogelijke risico’s binnen de begroting 

opgesteld en gerapporteerd aan de directie en de auditcommissie 

van de Raad van Toezicht. Op deze manier blijft de bedrijfs

voering beheersbaar en kan bijstelling van activiteiten en/of 

 budgetten, indien nodig, tijdig plaatsvinden. De forecasts hebben 

in 2015 een wat meer vastomlijnd karakter gekregen en zullen in 

2016 naast financiële informatie fasegewijs worden uitgebreid 

met nietfinanciële kengetallen.

MVO
De Dierenbescherming neemt de verantwoordelijkheid voor de 

effecten van de organisatieactiviteiten, waarbij bewuste keuzes 

worden gemaakt om een balans te bereiken tussen mens, milieu 

en doelstellingen. Dankzij de Nationale Postcode Loterij hebben 

we in 2015 37 duurzame wagens voor het vervoer van dieren aan 

kunnen schaffen. In Spijkenisse werd het eerste nieuwe energie 

neutrale dierenopvangcentrum gebouwd met een opnamecapaci

teit van 24 honden en 42 katten. De Dierenbescherming heeft 

tevens een duurzaam beleggingsbeleid dat sinds 2010 integraal 

wordt toegepast en periodiek door een externe vermogensbeheer

der wordt getoetst. 

Daarnaast draagt de Dierenbescherming bij aan een diervriendelij

ker veehouderij door met het Beter Leven keurmerk het aanbod 
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stap voor stap te verduurzamen. Ook beïnvloeden we het bedrijfs

leven en de politiek om de beweging naar een duurzamere, dier

vriendelijker vorm van dierlijke eiwitproductie te maken. De 

Dierenbescherming neemt hiertoe onder meer deel aan de 

 Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij en andere initiatieven, 

gericht op een koppeling van bedrijven in een duurzamere keten. 

Verder zijn we al bijna zes jaar deelnemer aan de Eerlijke   Bank 

en Verzekeringswijzer, waarmee we, met vijf andere organisaties, 

het beleid van de Nederlandse banken op terreinen als dieren

welzijn en mensenrechten inzichtelijk maken. Hierbij wordt ook 

aandacht besteed aan het vergroten van transparantie en het 

 verkleinen van verschillen tussen investeringsbeleid en praktijk.

Risicomanagement                                                    
De Dierenbescherming heeft maatregelen genomen om risico’s 

te minimaliseren en is voldoende in staat om risico’s op te van

gen als deze zich onverhoopt voordoen. Door de eenwording 

van de Dierenbescherming is de focus gericht op ‘in control’ 

komen. Er is een concerncontroller aangesteld met een duide

lijk profiel en een positionering als lid van het directieteam. Het 

doel hiervan is om bestuurlijke besluiten op basis van brede 

inbreng tot stand te brengen. Centralisatie van financiële en per

sonele administratie is een belangrijke stap gebleken om inzicht 

te creëren en verbeterslagen te realiseren. Er is gestuurd op een 

verbetering van de financiële situatie middels kostenbesparende 

maatregelen zoals een reorganisatie, een effectieve inrichting 

van de organisatie en besparing op de overhead. Daarnaast is in 

december 2015 een eerste risicoanalyse opgesteld, waarin 

 risico’s en beheersmaat regelen staan beschreven. Belangrijkste 

risico’s voor de Dieren bescherming zijn onder andere tegenval

lende inkomsten, reputatierisico en zwak contractbeheer. 

• Leden
•Vrijwilligers
• Medewerkers

• Publiek 
• Melders
• Indieners van klachten

• VFI/CBF 
• Samenwerkingspartners

•  Dierenopvangcentra 
(DB en externe)

•  Dierenambulances  
(DB en externe)

• Politiek
• Overheidsinstellingen
 •  Bedrijfsleven, 

 onderzoeksinstituten, 
brancheverenigingen

•Sponsors
* Donateurs

DIEREN- 
BESCHERMING

De Dierenbescherming en haar belanghebbenden

4.3 BELANGHEBBENDEN

De Dierenbescherming onderhoudt via verschillende communi

catiekanalen contact met haar belanghebbenden. Buiten het 

informeren en het afleggen van verantwoording, vinden we het 

vooral belangrijk om de dialoog met belanghebbenden aan te 

gaan en om ze te betrekken bij de doelstellingen en het werk 

van de Dierenbescherming. 

Communicatiemiddelen
Eén van de doelstellingen voor 2015 was: het actualiseren en 

optimaliseren van de eigen (online) media om uit te dragen  

dat we één Dierenbescherming zijn. Deze doelstelling is deels 

gerealiseerd: de middelen die centraal geproduceerd werden, 

bevatten een mix van landelijke en regionale onderwerpen. Uit 

de cijfers uit het loyaliteitsonderzoek van eind 2015 (zie hierna: 

Klanttevredenheid) blijkt dat de middelen die centraal werden 

uitgegeven met minimaal een 7,7 werden gewaardeerd. Eind 

2015 was echter nog geen infrastructuur gerealiseerd die 

 uitstraalt dat we één organisatie zijn. Er was bijvoorbeeld sprake 

van een diversiteit aan websites en verschillende organisatie

onderdelen die eigen periodieken (magazines, nieuwsbrieven) 

verzonden. Aan het aanbrengen van eenheid op dit vlak werd 

gewerkt, bijvoorbeeld in de vorm van het project 1DBOnline 

(het integreren van alle losse websites van organisatie onder

delen in Dierenbescherming.nl). 

Magazine Dier
Met het magazine DIER, dat vier keer per jaar verschijnt, 

 informeert de Dierenbescherming haar leden en donateurs over 

werkzaamheden en resultaten. Daarnaast vormt voorlichting 

een belangrijke pijler van het blad. DIER verschijnt in print en 
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wordt online gepubliceerd. De gemiddelde oplage was in 2015 

136.000 stuks.

Websites
De corporate website Dierenbescherming.nl trok in 2015 889.814 

unieke bezoekers (19% ten opzichte van 2014) die 4.538.660 pagi

na’s bezochten. De belangrijkste doelen van  

deze website zijn activatie stimuleren (giften, lidmaatschappen, 

tijd) en het versterken van ons imago. De asieldierenwebsite  

Ikzoekbaas.nl is onze best bezochte website met 1.329.542 unieke 

bezoekers (21% t.o.v. 2014) en 41.594.229 paginabezoeken. 

Social media
De Dierenbescherming was in 2015 actief op Facebook, Twitter en 

LinkedIn. Op Facebook hebben we de grootste achterban:  

de teller stond eind 2015 op ruim 103.000 volgers (+44% ten 

opzichte van 2014). Ons Twitteraccount had eind 2015 ruim 

21.500 volgers (+48% ten opzichte van 2014). 

Digitale nieuwsbrief
In 2015 werd een nieuw format ontwikkeld voor onze digitale 

nieuwsbrief Dierenm@il. Sindsdien wordt de nieuwsbrief elke 

drie weken verstuurd. In campagneperiodes worden daarnaast 

speciale campagneedities verzonden. Eind 2015 had deze email

nieuwsbrief zo’n 118.000 abonnees (+16% ten opzichte van 2014). 

Interne communicatie
De Dierenbescherming zet richting haar asielen, dieren

ambulances, Gehoorzame Huishondscholen, vrijwilligers en 

medewerkers verschillende interne communicatiemiddelen in. 

We informeren en betrekken deze groepen via ons extranet, 

wekelijkse nieuwsbrieven en persoonlijke ontmoetingen, zoals 

personeelsbijeenkomsten. 

Waardering communicatiemiddelen  
(uit: Loyaliteitsonderzoek eind 2015)

DIER:  8,2
Dierenbescherming.nl:  7,9
Dierenm@il:  7,9
Twitter:  7,7
Facebook:  8,0

Klanttevredenheid
Onder particuliere gevers (leden en donateurs) heeft de Dieren

bescherming eind 2015 een online tevredenheids/waarderings

onderzoek gedaan. Hieraan deden 14.247 respondenten mee. 

Daaruit kwamen de volgende cijfers (schaal 17) naar voren:

 Score

Terugkoppeling/informeren:  5,8
“De Dierenbescherming houdt mij goed op de hoogte van  
haar activiteiten” 
Waardering:  5,7
“De Dierenbescherming laat duidelijk merken dat zij blij  
is met mijn steun” 
Betrokkenheid:  5,7
“Ik voel me verbonden met de Dierenbescherming” 
Vertrouwen:  5,8
“Ik ben ervan overtuigd dat de Dierenbescherming  
mijn contributie goed besteedt” 
Resultaat:  5,6
“De Dierenbescherming boekt goede resultaten in de strijd  
tegen dierenleed” 

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 Geschillenreglement 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 2015 heeft de klachtencoördinator van de Dierenbescherming 

132 klachten afgehandeld die onder het Klachten en Geschillen

reglement van de Dierenbescherming vielen. 72 klachten van het 

totale aantal van 132 was gegrond (54%). Eens per kwartaal wordt 

normaliter over de klachtenafhandeling gerapporteerd aan de 

Raad van Toezicht. 

In de tabel hieronder is een verdeling van klachten naar 

organisatie onderdeel gemaakt.

Aantal klachten per afdeling/team Aantal 

Amsterdam 1
BLK 1
Brabant ZuidOost 3
C&F 35
DB algemeen 10
Drenthe 2
Finance 1
Friesland 6
LID 8
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Limburg 5
Midden Nederland 2
Nijmegen  Den Bosch e.o. 4
Noord Holland Noord 2
Noord Holland Zuid 4
NoordOverijssel 4
Overgelder 7
Regio Utrecht e.o. 4
Rijnland 5
Rijnmond 15
Service & Informatie 10
Twente 2
Zeeland 1
Eindtotaal 132

In de tabel hieronder is een verdeling van klachten naar  

categorie gemaakt.

Aantal klachten per categorie (inhoud) Aantal 

Administratie niet in orde 28
Bedrijfsonderdeel functioneert niet 1
Behandelen (zwerf)dieren 4
Behandeling vrijwilligers 5
Beleid (regionale) afdeling 10
Beleid asiel 18
Beleid DB 9
Beleid LID 1
Beleid uitrijden ambu 7
BOAklacht 7
Collecte 3
Commercieel beleid 9
Communicatie 15
Gedrag vrijwilliger 6
Melding  2
Plaatsen dier  5
Sfeer/leiding 2
Eindtotaal 132

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 zal de bedrijfsvoering eventueel aangepast worden. Indien er 

sprake is van meerdere klachten binnen een bepaalde categorie 

of over een bepaald organisatieonderdeel, wordt bekeken of  

er procesverbetering mogelijk is, hierover geeft de klachten

coördinator waar mogelijk advies.

CVB
De Commissie van Beroep is in 2015 drie keer bijeengekomen, 

éénmaal voor algemene zaken en twee keer voor de behandeling 

van een klacht. De klacht is schriftelijk afgehandeld. Er zijn 

 gedurende het jaar geen geschillen gemeld bij de CvB. Gedurende 

het jaar is lid van de CvB mevrouw H.W.M.M. RieterVan den 

Bergh benoemd tot vicevoorzitter. Om continuïteit en voldoende 

ervaring te garanderen bij afwezigheid van één van de leden, is 

besloten ook het plaatsvervangend lid te laten deelnemen aan 

alle vergaderingen van de CvB.

4.4 SAMENWERKINGSPARTNERS

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is de Dieren

bescherming 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.

Nationale Postcode Loterij
De Nationale Postcode Loterij is sinds 1995 partner van de 

 Dierenbescherming. Met deze steun kunnen we dieren opvangen 

in onze asielen, dierenambulances inzetten en mishandeling en 

verwaarlozing van dieren tegengaan. Daarnaast ondersteunt de 

Nationale Postcode Loterij de Dierenbescherming via haar eigen 

communicatiekanalen. In 2015 ontving de Dierenbescherming 

een extra gift van de Loterij van bijna € 2,7 miljoen voor de 

 aanschaf van dertig elektrische Dierentransporters en zeven 

 Animal  Rescue Vehicles.

De Dierenbescherming heeft in 2015 weer van vele bedrijven 

donaties mogen ontvangen. Daarnaast is in 2015 met meerdere 

bedrijven een sponsorovereenkomst aangegaan. Hiervoor 

 bedanken we graag de volgende partners: Yarrah, Prins Petfoods, 

Vitakraft, Petplan, TUI Care Foundation, Groupon en 4MORGEN 

(een platform waar je online op kunt shoppen met een gratis 

donatie naar het goede doel van je keuze).

Andere partners
Soms bereik je meer als je de handen ineen slaat. De Dieren

bescherming heeft daarom samenwerkingsverbanden met de 

 dierenpolitie, Stichting Dierkeur, Stichting Natuurbeelden, 

 Eurogroup for Animals, het Landelijk InformatieCentrum 

 Gezelschapsdieren, Eerlijke Bank en Verzekeringswijzer, 

 Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, Goede 

Doelen Nederland, Bont voor Dieren, Wilde Dieren de Tent Uit. 



44 | jaarverslag 2015

5.  VERKORTE  
JAARREKENING
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5.1 INLEIDING

Algemeen
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 ANBIstatus en draagt 

het keurmerk (CBFKeur) van het Centraal Bureau Fondsen

werving. Zij legt financiële verantwoording en beleidsverantwoor

ding af in haar jaarverslag, waarbij rekening wordt gehouden 

met de richtlijnen voor fondsenwervende instellingen, de Richt

lijn Jaarverslag geving 650 en van het CBFKeur, waarin principes 

van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen zijn opgenomen.

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 trans parant te 

maken en te normeren. De VFI heeft eind 2013 besloten om weder

om 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 2015 

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 

 vermogens en beleggingsbeleid.

In het vermogens en beleggingsbeleid vindt een integrale 

 vertaling plaats van de uitgangspunten ‘Reserves en Beleggings

beleid’, ontleend aan de VFIrichtlijn ‘Financieel Beheer Goede 

Doelen’ die in de eisen van het CBFKeur opgenomen zijn. 

De wijze waarop de Dierenbescherming het vermogen belegt, 

wordt voor een groot deel bepaald door het te bestemmen 

 ver mogen voor de 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 bescher

ming 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:

Aangezien er nog geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden, bevat deze jaarrekening voorlopige cijfers.  
Dit betekent dat de definitieve jaarrekening kan afwijken van deze voorlopige cijfers voor het boekjaar 2015.

• het diervriendelijk en duurzaam beleggen uitgaande van de 

fasering van de realisatie van onze doelstelling in het meerjaren

beleidsplan;

• 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 doel

stellingsactiviteiten flexibiliteit in te bouwen door rekening te 

 houden met de termijn waarbinnen 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/bestrijdings

middelen, wapenindustrie, bioindustrie en dierproeven;

• geen stemmen uitbrengen op aandeelhoudersvergaderingen;

• de keuze voor de Rabobank als huisbankier en centraal 

 vermogensbeheerder (voorheen Schretlen & Co N.V.).

 

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 hieronder in een 

 samenvattend overzicht vermeld.

N00 NVBD
L1  Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

L2  LID

L3  S.B. Criellaertstichting

L4  Stg. DB Beheer Onroerende Zaken

L5  Stg. BLk

N01 regio Groningen
B18  Stg. Dierenthuis OostGroningen

B36  Stg. Laetitiahoeve

N02 regio Friesland
B24  Stg. ThomassenVerkouter

B46  Stg. Dierenasiel de Swinge

B64  Stg. Dierenopvang ’t Heerveld

B67  Stg. Dierenopvang de Wissel

B70  Stg. Dierenambulance De Meren

C O N C E P T
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N03 regio Drenthe

N04 regio Noord-Overijssel
B21  Stg. Steunfonds Edo Hammers

B51  Stg. Dierenambulance NoordOverijssel

B66  Stg. Dierenhulp NoordOverijssel

N05 regio Twente
B04  Stg. Dierenopvangcentrum ’t Noordbroek

B15  Stg. DOC Enschede

B20  Stg. Dierenopvang Hengelo

B52  Stg. Dierenbescherming Dierenambulance Twente 

B71  Stg. Vrienden van DOC Enschede

N06 regio Overgelder
B06  Stg. Asiel “De Kuipershoek”

B07  Stg. Gebouwen “Kuipershoek”

B13  Stg. Hof van Ede

B14  Stg. Steunfonds Overgelder van de NVBD

B47  Stg. Ambulance DB OverGelder

B60  Stg. Vrienden van OverGelder

N07 regio Nijmegen-Den Bosch
B33  Stg. Dierenasiel Tiel

B68  Stg. Dierenhulp DB NijmegenDen Bosch

N08 regio Utrecht
B39  Stg. DierenbeschermingsCentrum Amersfoort 

B53  Stg. Dierenzorg Eemland

N09 regio Midden Nederland
B05  Stg. DA Midden Nederland

B16  Stg. Reg. DVC “De Ark”

N10 regio Noord-Holland Noord
B01  Stg. Dierenasiel Alkmaar

B02  Stg. Knaagdierencentrum Heiloo

B41  Stg. Dierenopvangcentrum Waterland

B44  Stg. tot expolitatie van DOC Kerbertasyl

N11 regio Amsterdam

N12 regio Noord-Holland Zuid
B19  Stg. Beheer DTH in Kennemerland

B56  Stg. Dierentehuis Amstelveen

B57  Stg. Dierenambulance NoordHolland Zuid 

B63  Stg. Dieren Opvang Haarlemmermeer

N13 regio Rijnland
A93  Rijnland e.o.

B17  Stg. Dierentehuis “Midden Holland”

N14 regio Haaglanden

N15 regio Rijnmond
B26  Stg. Dierenopvang Rijnmond

B28  Stg. Dierenambulance ZuidHolland Zuid

B30  Stg. Zwerfkatten Rijnmond

B32  Stg. Dierenwelzijn Rijnmond e.o.

B40  Stg. Dierentehuis Nieuwe Waterweg

B59  Stg. Financiering Dierentehuis “Nieuwe Waterweg”

N16 regio Dierenwaarden
B23  Stg. Dierentehuis Leerdam

B62  Stg. Asiel Gorinchem

N17 regio Zeeland

N18 regio West en Midden Brabant
B42  Stg. Regionale dierenopvang ’t Honderdak

B43  Stg. Dierenasiel Breda e.o.

B58  Stg. Steunfonds DB ZuidOost Brabant

N19 regio Brabant Zuid-Oost
B09  Stg. het Gerhard Beauveser Steunfonds

B34  Stg. DOC “Doornakker”

N20 regio Limburg
B55  Stg. Dierenbescherming Limburg

Mutaties voor samenvoeging 2015
Gedurende het boekjaar 2015 is stichting Dierenambulance  

De Meren toegetreden tot de Dierenbescherming. Ondanks dat  

de Stichting Vrienden van DOC Enschede formeel niet is  gelieerd, 

is er wel een grote mate van verbondenheid met de Dieren

bescherming. Daarom zijn ze wel opgenomen in de samen

gevoegde jaarrekening.

De volgende entiteiten zijn in 2015 ontlieerd en zijn als zodanig 

niet meer in de cijfers van 2015 opgenomen (wel in 2014): B12  

Stg. Provinciaal Drents Dierentehuis, B38  Stg. Nomadenhof 

Sneek, B37  Stg. Dierenopvang Schagen e.o. en B08  Stg. Dieren

tehuis Arnhem e.o.

De afdelingen zijn niet meer in het overzicht opgenomen, omdat 

deze per 1 januari 2015 zijn opgegaan in de landelijke vereniging 

vanwege de fusie per die datum. Daarnaast is de Stichting Dieren

ambulance NoordOverijssel per 1 januari 2015 gefuseerd met 

Stichting Dierenhulp Edo Hammers Kampen.

Dierenbescherming in 2016
In 2016 zullen in ieder geval de entiteiten Stichting Zwerfkatten 

en Stichting Dierenasiel Tiel geen deel meer uitmaken van de 

Dierenbescherming. Daarnaast is de Stichting Dieren opvang  

’t Honderdak per 31 december 2015 geliquideerd, waardoor deze 

geen onderdeel meer uitmaakt van de Dierenbescherming in 2016.
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(x € 1.000)  31 december 2015 31 december 2014

ACTIVA 

Immateriële vaste activa    57   135 

Materiële vaste activa 
Bedrijfsmiddelen   33.348   32.427 

Financiële vaste activa 
Leningen in kader van doelstelling   363   380 

Beleggingen   10.521   10.221 

Voorraden   225   221 

Vorderingen en overlopende activa    16.544   13.981 

Liquide middelen   19.113   21.326 

TOTAAL ACTIVA    80.171   78.691 

PASSIVA 

Reserves en fondsen 
Reserves 
  Continuïteitsreserve 21.759   19.503  
  Bestemmingsreserves 36.956   38.803  
   58.715   58.306 
Fondsen  
  Bestemmingsfondsen   6.837   6.854 
 
   65.552   65.160 

Voorzieningen   1.578   368 

Langlopende schulden   4.318   5.578

Kortlopende schulden   8.723   7.585 
en overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA   80.171   78.691 

5.2 VOORLOPIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

In onderstaande tabel is de samengevoegde balans (voor resultaatbestemming) van de Dierenbescherming per 31 december opgenomen.

C O N C E P T



 jaarverslag 2015 | 49

De balanspositie 2015 laat ten opzichte van 2014 in grote lijnen 

hetzelfde gezonde beeld zien. Aan de activazijde is zichtbaar dat 

de boekwaarde van de materiële vaste activa is toegenomen. Dit 

heeft te maken met investeringen in 2015 in de aanschaf van de 

elektrische  Dierentransporters en Animal Rescue Vehicles, die zijn 

aangeschaft met de verkregen bijdrage van de Nationale Postcode 

Loterij van € 2,7 miljoen. 

Daarnaast is ook geïnvesteerd in een dierenbeschermingscentrum 

en zijn vooruitbetalingen gedaan op nieuwbouw van een dieren

beschermingscentrum in Spijkenisse. De oplevering van de nieuw

bouw heeft in februari 2016 plaatsgevonden.

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 2015. Deze bijdrage is in 2016 ontvangen. In 

2015 is het aantal toegekende nalatenschappen (zie exploitatie) 

ruimschoots boven begroting. Echter de uitkering van nalaten

schappen verloopt fasegewijs, waardoor deze vordering ten 

opzichte van 2014 is toegenomen.

De liquide middelen betreffen voor het grootste deel tegoeden bij 

banken. Tevens zijn er enkele bankgaranties afgegeven. De daling 

in liquide middelen heeft te maken met de investeringen in 

nieuwbouw in 2015, uittreden van de genoemde entiteiten en  

de stijging van de vorderingen inzake nalatenschappen.

Het exploitatieresultaat over 2015 bedraagt € 2,7 miljoen positief. 

Dit resultaat zal worden 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 worden via de resultaatbestem

ming 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 bestemmingsreserves bestaan uit de bestemmingsreserve 

 financiering activa ten behoeve van de doelstelling, bestemmings

reserve 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 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 dieren

beschermingscentrum in Limburg.

De voorzieningen zijn gevormd ten behoeve van toekomstige 

 verplichtingen. In 2015 is er een voorziening gevormd voor de 

reorganisatie binnen de landelijke vereniging. Daarnaast zijn  

er voorzieningen voor uitkeringen in het kader van jubilea en 

wachtgeldverplichtingen.

De langlopende schulden betreffen voornamelijk ontvangen 

leningen ten behoeve van de aanschaf c.q. nieuwbouw van de 

 dierenbeschermingscentra. Er zijn geen nieuwe leningen aan

gegaan en op de lopende leningen is het aflossingsschema 

gevolgd, waardoor de omvang van de leningen is gedaald.

De overige schulden betreffen voornamelijk de vooruitontvangen 

contributies 2015, schulden aan leveranciers en belastingen en 

premies sociale verzekeringen. De belangrijkste reden van de 

 stijging van deze post betreft de openstaande facturen aan 

 crediteuren per ultimo boekjaar.
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5.3 VOORLOPIGE EXPLOITATIE 2015

(x € 1.000)  Realisatie  Begroting  Realisatie  Verschil  Verschil
 (REA) (BG) (REA)  REA 2015 en REA 2015 en
 2015  2015  2014  BG 2015  en REA 2014
     
BATEN          
Baten uit eigen fondsenwerving  22.812  17.289  20.646   5.523  2.166
Baten uit acties derden  4.551  1.866  1.933   2.685  2.618

Vergoedingen wettelijke taken en subsidies  8.539  8.565  9.244   26  705
Baten uit beleggingen  386  264  998   122  612

Opbrengsten dierenambulances  4.252  5.125  7.295   873  3.043
en dierenopvangcentra

Overige baten   2.053  1.456  1.919   597  134
Totale Baten  42.593  34.565   42.035   8.028  558
          
LASTEN          
Besteed aan doelstellingen          
Dierenhulp  20.419  21.008  17.667    589  2.752
Toezicht dierenwelzijn  2.562  2.720  6.746    158   4.184
Voorlichting  4.197  4.606  3.943    409  254
Beleidsbeïnvloeding  1.960  2.120  1.370    161  590
  29.138  30.454  29.726               - 1.316                 - 588
Werving baten          
Kosten eigen fondsenwerving  4.670  5.061  3.630     391  1.040
Kosten acties derden  10  7  29   3   19
Kosten van beleggingen  15  15  15     
  4.704  5.083  3.674   -  415  994
Beheer en administratie          
Kosten beheer & administratie  6.035  7.052  7.868   - 1.017  - 1.833
Totale lasten  39.877  42.589  41.268   - 2.712  - 1.391
          

EXPLOITATIERESULTAAT  2.714  -8.025  767  10.739  1.947

De voorlopige exploitatie sluit met een positief resultaat van 

c 2,7 miljoen. Dit is ten opzichte van de begroting een  verschil 

van ruim c 10 miljoen. De belangrijkste redenen voor dit verschil 

betreffen de hogere baten uit nalatenschappen (eigen fondsen

werving), de bijdrage voor het project voor de aanschaf van de 

electrische  Dierentransporters en Animal  Rescue Vehicles van de 

 Nationale  Postcode Loterij (acties derden) en het verschil tussen 

budget en realisatie van de kosten ten aanzien van de reorganisatie. 

Een deel van dit budget van c 1,3 miljoen zal daadwerkelijk besteed 

worden in 2016 en deze volgens de richtlijnen RJ 650 niet reeds ten 

laste van 2015 mogen  worden gebracht.
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Contributies (x € 1.000)    2015  2015  2014
   Realisatie  Begroting  Realisatie
     
Contributies leden   4.977  4.458  4.544
Contributies jeugdleden   118  142  142
Totaal contributies   5.095  4.600  4.686
     
Aantal leden per jaareinde (x 1.000):     
Totaal volwassen leden   118    115
Jeugdleden   5    7
   123    122

Toelichting op de baten
Eigen fondsenwerving
De baten uit eigen fondsenwerving zijn vooral door de baten uit 

nalatenschappen fors gestegen. Tevens zit in deze post de baten van 

contributies. Onderstaande tabel laat de ontwikkeling hierin zien.

Baten acties derden
In deze post is de bijdrage NPL van c 2,7 miljoen verwerkt voor  

de aanschaf, inrichting en promotie van dertig elektrische 

 Dierentransporters en zeven Animal Rescue Vehicles.

Opbrengsten dierenambulances en dierenopvangcentra
Bij diverse dierenopvangcentra is de opvang van dieren minder 

geweest dan in 2014 en verwacht in de begroting 2015. Hierdoor 

zijn deze baten lager.

Daarnaast is in 2014 een onderlinge gift tussen de landelijke 

 vereniging en een stichting binnen de Dierenbescherming slechts 

eenzijdig opgenomen en daardoor niet geëliminieerd.  Hetzelfde 

verschil is terug te vinden in de kosten Dierenhulp.

Voor enkele ambulancestichtingen waren de baten voor de 

 ambulanceritten ten onrechte te hoog opgenomen, hetgeen ook 

leidt tot een negatief verschil tussen begroting en realisatie 2015.

Overige baten
De ontwikkeling van deze post ten opzichte van begroting en 

 realisatie 2014 betreft enerzijds een toename in de baten van de 

deelnemers aan het Beter Leven keurmerk. Anderzijds blijven de 

rentebaten achter vanwege de gedaalde rentepercentages in 2015.

Toelichting op de lasten 
Lasten Dierenhulp en Toezicht Dierenwelzijn
Er zijn enkele posten in 2015 in tegenstelling tot 2014 onder lasten 

Dierenhulp verantwoord en niet meer onder Toezicht Dieren

welzijn. Het betreft in deze de kosten van dierenartsen en daarbij 

behorende kosten van medicatie. Daarnaast worden ook de bij

dragen aan dierenopvangcentra en ambulancestichtingen buiten 

de Dierenbescherming hier verantwoord. Vorig jaar werd dit nog 

gedaan onder de doelstelling toezicht Dierenwelzijn.

In totaal zijn de kosten voor beide doelstellingen tezamen lager in 

2015 dan in 2014. De belangrijkste reden voor dit verschil betreft 

de giften vanuit de landelijke vereniging aan entiteiten binnen de 

Dierenbescherming die in 2014 eenzijdig zijn verantwoord en ten 

onrechte niet waren geëlimineerd.

De werkelijke lasten in 2015 voor beide doelstellingen zijn lager dan 

begroot. Dit verschil wordt vooral verklaard door de toerekening 

van afschrijvingskosten, huisvestingskosten en personele lasten. 

Deze lasten komen in de realisatie lager uit dan was begroot.

Kosten werving baten
In 2015 is het budget verhoogd voor het werven van nieuwe 

leden. Dit verklaart naast het toerekenen van meer personele 

 lasten aan deze doelstelling op grond van de formatie het verschil 

met 2014. 

In de realisatie 2015 is het budget vanwege de voorbereidingen 

van de reorganisatie in 2015 niet helemaal opgesoupeerd in het 

4de kwartaal.

Kosten beheer & administratie
De kosten beheer en administratie zijn in 2015 in de realisatie 

lager dan begroot, doordat een deel van de kosten ten behoeve 

van de reorganisatie niet in 2015 kunnen worden genomen, maar 

pas in 2016 in het reorganisatiebudget waren voorzien.

Het vergelijk met 2014 laat een positief verschil zien, omdat de 

toerekeningssystematiek in de kostenverdeelstaat in 2015 is aan

gepast. De kosten voor personeel, huisvesting, automatisering en 

afschrijvingen worden anders toegerekend. Hierbij is uitgegaan 

van de percentages die in 2014 zijn bepaald met een aanpassing 

op grond van de directe formatie die gerelateerd kan worden aan 

de doelstellingen.
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5.4 KENGETALLEN

   2015 2014
  
% kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van baten uit eigen fondsenwerving:    20,5% 17,6%
% lasten Beheer & Administratie ten opzichte van totale lasten:    15,1% 19,1%
  
De Dierenbescherming hanteert op basis van het vierjaars gemiddelde als leidraad maximaal 25%.  
Het gemiddelde over de periode 2012 tot en met 2015 is 18,1%  

% besteed aan de doelstellingen ten opzichte van totale baten:   68,4% 70,7%
% besteed aan de doelstellingen ten opzichte van totale kosten:    73,1% 72,0%

Over het boekjaar 2015 zijn de volgende kengetallen van toepassing:

2015 2014

1. Dierenhulp 51%
2. Toezicht Dierenwelzijn 6%
3. Kosten eigen fondsenwerving 12%
4. Beleidsbeïnvloeding 5%
5. Voorlichting 11%
6. Kosten Beheer & Administratie 15%

1. Dierenhulp 43%
2. Toezicht Dierenwelzijn 16%
3. Kosten eigen fondsenwerving 9%
4. Beleidsbeïnvloeding 3%
5. Voorlichting 10%
6. Kosten Beheer & Administratie 19%

51+6+12+5+11+15A 43+16+9+3+10+19A1 1

2 2
3 3

4
4

5
5

6 6
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5.5 VOORUITBLIK 2016

In de begroting 2016 zijn de uitkomsten van de herstructering  

van de organisatie naar 4 regio’s en herinrichting van het Service 

Centrum verwerkt en de daarbij behorende organisatorische 

 veranderingen. Hierdoor is het tekort van 2015 teruggebracht  

naar een tekort van c 1,2 miljoen euro. 

In het jaar 2016 zal door de directie en het management de nieuwe 

organisatie verder vorm worden gegeven zowel op het vlak van visie 

en strategie alsook organisatorisch. De regiomanagers moeten  

hun nieuwe regio vormgeven en de samenwerking met de onder

steunende afdelingen in het Service Centrum moet beter worden.

We moeten zorgen voor integrale benadering van de verschillen

de activiteiten. Daarom zullen de taken, verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden van het management opnieuw vastgelegd 

 moeten worden. 

Daarnaast zal ook in 2016 aandacht worden besteed aan het 

 voldoen aan de kwaliteitsnormen voor al onze vervoer en 

 opvangorganisaties. Concreet betekent dit dat voor ambulances 

het  behalen/houden van het Keurmerk Diervervoer  centraal staat.  

Voor de opvangcentra wordt een nieuw, onafhankelijk Keurmerk 

Opvang geïntroduceerd.

Er is speciale aandacht voor de wijze waarop de Dierenbescherming 

de beschikbare middelen wil inzetten voor de gewenste beleids

ontwikkelingen en de kwalitatieve uitvoering van de (kern)taken. 

Dit alles passend in de doelstellingen die de organisatie Dieren

bescherming graag wil realiseren.

(x € 1.000)     Begroting  Begroting
     2016  2015
BATEN    
Baten uit eigen fondsenwerving     17.516  17.289
Baten uit acties derden     1.904  1.866
Vergoeding wettelijke taken en subsidies     8.717  8.565
Baten uit beleggingen     352  264
Opbrengsten dierenhulp     4.032  5.125
Overige baten      1.561  1.456
TOTAAL BATEN     34.082  34.565
    
LASTEN    
Besteed aan doelstellingen    
Dierenhulp     19.322  21.008
Toezicht dierenwelzijn     2.300  2.720
Voorlichting     3.767  4.606
Beleidsbeïnvloeding     1.444  2.120
     26.833  30.454
Werving baten    
Kosten eigen fondsenwerving     4.687  5.061
Kosten acties derden     0  7
Kosten van beleggingen     3  15
     4.690  5.083
Beheer en administratie    
Kosten beheer en administratie     3.749  7.052
TOTAAL LASTEN     35.272  42.589
    
EXPLOITATIERESULTAAT     - 1.189  - 8.025
    
Resultaatbestemming    
Toevoeging/onttrekking aan:    
Continuïteitsreserve     

 1.189   8.025
Bestemmingsreserves     –  –
Bestemmingsfondsen     –  –
Exploitatieresultaat     - 1.189  - 8.025
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6. VOORUITBLIK 2016
In 2015 is een Meerjarenstrategie 2016-2019 vast gesteld. 
Alle plannen en doelstellingen voor 2016 passen in deze 
nieuwe Meerjarenstrategie. 
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6.1 DE REGIO’S

De reorganisatie van de Dierenbescherming zal in de regio’s veel 

tijd en aandacht vragen. De omvorming van twintig naar vier 

regio’s vereist een herinrichting van de interne processen en  

een herijking van de externe contacten met partners in de keten 

dierennoodhulp. 

Daarom worden in 2016 geen nieuwe initiatieven ontplooid,  

maar zal de nadruk liggen op de reorganisatie én het afronden 

van trajecten die gericht zijn op verbetering van kwaliteit van de 

opvang en vervoer van dieren. Speerpunten zijn:

• Ambulances die het Keurmerk Kleinschalig Diervervoer nog  

niet hebben gehaald, gaan dit in 2016 halen.

• In 2016 wordt een nieuw, onafhankelijk Keurmerk Opvang 

 geïntroduceerd. Dierenopvangcentra van de Dierenbescherming 

verwerven dit Keurmerk in 2016. Indien er bouwkundige ingre

pen nodig zijn om te voldoen aan de eisen van het Keurmerk, is 

planvorming daartoe in 2016 gereed.

• Bevorderen van de kennisuitwisseling tussen de verschillende 

Dierenopvangcentra en Dierenambulances in de vier regio’s.

• Ontwikkelen regiostrategie (het geheel van taken in de regio)  

in de vier nieuwe regio’s.

• Ontwikkelen regionale preventiestrategie en optimaliseren 

samenwerking met Vertrouwensloket. Preventie is onderdeel van 

dierenhulpverlening. Preventie omvat problematiek van dieren 

achter de voordeur, waar handhaving niet (of nog niet) op kan of 

hoeft te worden toegepast.

• Verkrijgen van kostendekkende vergoedingen van gemeenten 

voor het uitvoeren van de wettelijke taak opvang zwerfdieren. Hier

toe zullen de bestaande gemeentelijke contracten geanalyseerd 

worden en worden er instrumenten ontwikkeld die gericht zijn op 

de verbetering van de gemeentelijke lobby m.b.t. contracten.

• Blijvende aandacht voor vrijwilligers om hen blijvend aan de 

Dierenbescherming te verbinden. Vanaf 1 januari 2016 treedt een 

nieuw vrijwilligersbeleid in werking; dit beleid zal geïmplemen

teerd worden conform het Implementatieplan vrijwilligersbeleid.

6.2  DIERENPROGRAMMA’S,  
HULP EN TOEZICHT

De Dierenbescherming bereikt haar missie met twee kern

processen: Bescherming en Beïnvloeding. Het is de mix van  

deze twee kernprocessen die het werk van de Dierenbescherming 

succesvol maakt. 

Onder de noemer Bescherming komt de Dierenbescherming op 

voor individuele dieren die in de knel zitten of dreigen te komen. 

Onder de noemer Beïnvloeding werkt de Dierenbescherming 

samen met het bedrijfsleven, de overheid, de politiek en andere 

NGO’s om een diervriendelijker samenleving te bewerkstelligen. 

Speerpunten zijn:

• Programma Beter Leven keurmerk: verbetering van de vier

kantsverwaarding van BLK, het opstellen van een lange termijn 

visie op de criteria van BLK, onderzoeken welke strategie het beste 

effect sorteert (midden of basis segment). 

• Programma Veehouderij: De kalvertransportcampagne loopt in 

de eerste maanden van 2016 waarschijnlijk nog door. Deelname 

aan de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (UDV) en 

 sectorale duurzaamheidsagenda voor zuivel, varkens en als die er 

komen voor kalveren en pluimvee, met als doel de veehouderij

sector te beïnvloeden. 

• Programma In Het Wild Levende Dieren: de lobby (landelijk  

en regionaal) voor diervriendelijke alternatieven zal versterkt 

worden. Ook worden middelen beschikbaar gesteld specifiek voor 

het ontwikkelen van innovatieve middelen. 

• Programma Handel en Fok: De misstanden die verbonden zijn 

aan hondenfokkerij worden via de najaarscampagne in beeld 

gebracht. Ook gaat de Dierenbescherming de aankoop van 

 honden ondersteunen met ‘aankoopmakelaars’.

• Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming: Ten opzichte 

van 2015 zal in 2016 gestreefd worden naar nagenoeg een verdub

beling van de inzet op routinecontroles (van 9% naar 17%). Hier

door zal de inzet op de tweedelijns handhavingsfunctie afnemen 

met naar schatting 6%. Door afbakening van de kaders van de 

ondersteuning aan de politie, verwacht de LID minder inzet te 

leveren in deze categorie. Herinrichting van de tijdsbesteding 

door de LID zal medio 2016 dienen plaats te vinden

6.3  COMMUNICATIE EN 
FONDSENWERVING

Voor Communicatie en Fondsenwerving zijn investeringen in  

de groei en het behoud van de achterban speerpunten om de 

 toekomstige structurele inkomsten te laten toenemen. Er is een 

groeiambitie voor wat betreft ledenaantal en klantwaarde. Er ligt 

een uitdaging om de regionale inkomsten te laten groeien, onder 

centrale regie. 

Speerpunten voor Communicatie en Fondsenwerving zijn:

• Optimaliseren van de collecte en de regionale fondsaanvragen. 

• De werving van inkomsten uit de ”nalatenmarkt” is een voort

zetting van het huidige beleid en we blijven investeren en inno

veren in deze groeimarkt. 

• Streven naar een uitbreiding van het aantal structurele zake

lijke partners. Het contract met de Nationale Postcode Loterij is 

weer voor vijf jaar verlengd en de intensieve samenwerking 

 zullen we in de nieuwe contractperiode voortzetten en waar 

mogelijk uitbreiden. 

• De intensieve samenwerking in de dierenprogramma’s wordt voort

gezet om op programmatische wijze organisatie en dierendoelen te 

realiseren. Dit zal resulteren in opvallende acties en campagnes waar

mee de zichtbaarheid van de Dierenbescherming wordt vergroot.

• Extern is er de ambitie om het sterke merk met een grote en 

loyale achterban verder uit te bouwen via landelijke communicatie 

en persvoorlichting gericht op landelijke doelgroepen. 

• De jeugdvoorlichting wordt in een moderner jasje gegoten, 

waarbij we het hele gezin willen betrekken en activeren.



 jaarverslag 2015 | 57

• In de regio wil de Dierenbescherming de banden aanhalen  

met diverse interne en externe stakeholders via de inzet  

van  strategische communicatie. Dat zal onder centrale regie 

 uitgevoerd worden.

6.4 STAF

In 2015 heeft een herstructurering van de organisatie plaats

gevonden en zijn keuzes gemaakt over de activiteiten die de Staf 

afdeling gaat verrichten. Er is gekozen voor een minimale bezet

ting en de keuze om specialistische taken dan wel opdrachten 

extern te doen als daar de middelen voor aanwezig zijn. Verder 

worden diverse kostenbesparingen doorgevoerd.

Speerpunten zijn:

• Implementeren van de harmonisatie van de arbeidsvoorwaar

den en pensioenen. Verder worden HRMprocessen zoals verzuim, 

arbo en opleiden verder uitgewerkt en geïmplementeerd in de 

organisatie.

• Implementeren van de herhuisvesting van het kantoor 

personeel van de Dierenbescherming met een nieuwe manier  

van werken. Dit vraagt een gedragsverandering van zowel het 

management als de medewerkers.

• Optimaliseren van de inkooporganisatie van de Dieren

bescherming door het daadwerkelijk bieden van toegevoegde 

waarde, door naast financiële voordelen ook een bijdrage te 

 kunnen  leveren aan het primaire proces en innovaties hierin.

• Borgen van de benodigde ICTstructuur die past bij de behoefte 

van de nieuwe organisatie en voldoet aan de interne en externe 

ontwikkelingen.

6.5 FINANCIËN

De centrale afdeling Finance & Control zal vanaf 2016 voor alle 

 entiteiten, inclusief de stichtingen met modelstatuten de finan ciële 

administratie en de gehele planning en control cyclus  verzorgen. 

Tevens zal de control functie nadrukkelijker binnen de regio’s en 

andere centrale afdelingen worden gepositioneerd om managers te 

ondersteunen in het in control krijgen van  processen en risico’s. 

Om dit te bewerkstelligen is in het 4de kwartaal 2015 reeds een pro

ject opgestart om deze centralisatie van administraties ook daad

werkelijk door te voeren. Dit project zal zeker in het 1ste kwartaal 

2016 nog doorlopen. Speerpunten voor Finance & Control zijn: 

• Opschonen en optimaliseren van de verzekeringsportefeuille

• Actualiseren en uitbreiden van de AO/IC processen/procedures 

en uitvoeren van interne controles op enkele entiteiten en enkele 

posten en balans en/of exploitatie

• Scan ten behoeve van de belastingdienst ten aanzien van 

 vennootschapsbelasting.

• Bepalen van de BTW positie per entiteit en inbedden van de 

juiste verantwoording van BTW binnen de diverse processen in  

de financiële administratie.
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1. SAMENGEVOEGDE JAARREKENING 2015

Algemeen
De jaarrekening van de Dierenbescherming bestaat uit 3 onderdelen te weten de samengevoegde jaarrekening,  

de geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening van de landelijke vereniging.

De samengevoegde jaarrekening betreft een vrijwillige samenvoeging van alle entiteiten die gelieerd zijn aan de Dierenbescherming. 

De geconsolideerde jaarrekening bevat de jaarrekening van alle entiteiten waarbij sprake is van eenheid van bestuur en er dus 

sprake is van beleidsbepalende invloed. Deze opstelling wordt in deze jaarrekening het meest uitvoerig toegelicht.

1.1 Samengevoegde balans per 31 december 2015

(x € 1.000)   31 december 2015  31 december 2014

ACTIVA 
 
Immateriële vaste activa   57  135 
 
Materiële vaste activa  33.348  32.427
 
Financiële vaste activa  363  380
 
Beleggingen  10.521  10.221 
 
Voorraden  225  221 
 
Vorderingen en overlopende activa   16.544  13.981 
 
Liquide middelen  19.113  21.326 
 
TOTAAL ACTIVA   80.171  78.691 
  

PASSIVA 
 
Reserves en fondsen 
Reserves 
  Continuïteitsreserve 21.759  19.503  
  Bestemmingsreserves 36.956  38.803  
  58.715  58.306 
Fondsen  
  Bestemmingsfondsen  6.837  6.854 
  65.552  65.160 
  
Voorzieningen  1.578  368 
 
Langlopende schulden  4.318  5.578
 
Kortlopende schulden en overlopende passiva  8.723  7.585 
   
TOTAAL PASSIVA  80.171  78.691 
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1.2 Samengevoegde staat van baten en lasten

(x € 1.000)   Realisatie Begroting Realisatie
  2015 2015 2014

BATEN    
Baten uit eigen fondsenwerving  22.812 17.289 20.646 
Baten uit acties derden/gezamenlijk  4.551 1.866 1.933 
Vergoedingen wettelijke taken en subsidies  8.539 8.565 9.244 
Opbrengst dierenhulp  4.252 5.125 7.295 
Baten uit beleggingen  386 264 998 
Overige baten   2.053 1.456 1.919 
    
TOTAAL BATEN  42.593 34.565  42.035 
    
LASTEN    
Besteed aan doelstellingen    
Dierenhulp  20.419 21.008 17.667 
Toezicht Dierenwelzijn  2.562 2.720 6.746 
Voorlichting  4.197 4.606 3.943 
Beleidsbeïnvloeding  1.960 2.120 1.370 
    
  29.138 30.454 29.726 
Werving baten    
Kosten eigen fondsenwerving  4.670 5.061 3.630 
Kosten acties derden  10 7 29 
Kosten van beleggingen  15 15 15 
    
  4.704 5.083 3.674 
Beheer en administratie    
Kosten beheer en administratie  6.035 7.052 7.868 
    
TOTAAL LASTEN  39.877 42.589 41.268 
    
    
    
EXPLOITATIE RESULTAAT  2.714 - 8.025 767
    



 jaarverslag 2015 | 63C O N C E P T
2. GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015

2.1 Geconsolideerde balans 2015 Na resultaatbestemming

(x € 1.000)   31 december 2015  31 december 2014

ACTIVA   
   
Immateriële vaste activa  1  57  135 
   
Materiële vaste activa   
Bedrijfsmiddelen 2  23.435  20.963 
   
Financiële vaste activa   
Leningen in kader van doelstelling 3  141  275
   
Beleggingen 4  6.943  7.187
   
Voorraden   182  160
   
Vorderingen en overlopende activa  5  14.571  12.240
   
Liquide middelen 6  14.196  12.162
   
TOTAAL ACTIVA    60.525  53.122
   
   
PASSIVA   
   
Reserves en fondsen   
Reserves 7   
  Continuïteitsreserve  8.577  12.762 
  Bestemmingsreserves  29.959  23.111 
   38.536  36.874
Fondsen  8   
  Bestemmingsfondsen   5.688  6.317
   44.224  42.190
   
Voorzieningen 9  1.430  247
   
Langlopende schulden 10  2.492  3.863
   
Kortlopende schulden en overlopende passiva 11  11.379  6.822
   
TOTAAL PASSIVA   60.525  53.122
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2.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten

(x € 1.000)    Realisatie Begroting Realisatie
   2015 2015 2014

BATEN    
Baten uit eigen fondsenwerving 12  20.592 15.817 17.446
Baten uit acties derden/gezamenlijk 13  4.552 1.866 1.913
Vergoedingen wettelijke taken en subsidies 14  2.160 3.477 3.389
Opbrengst dierenhulp 15  7.389 7.830 6.480
Baten uit beleggingen 16  240 179 658
Overige baten  17  2.826 1.331 2.851
    
TOTAAL BATEN   37.759 30.500 32.737
    
LASTEN 18   
Besteed aan doelstellingen    
Dierenhulp   18.272 19.108 15.746
Toezicht Dierenwelzijn   2.666 2.947 2.609
Voorlichting   4.355 4.904 4.679
Beleidsbeïnvloeding   2.297 2.565 2.214
    
   27.590 29.524 25.248
Werving baten    
Kosten eigen fondsenwerving   4.760 5.191 4.028
Kosten acties derden   272 286 250
Kosten van beleggingen   – – –
    
   5.032 5.477 4.278
Beheer en administratie    
Kosten beheer en administratie   3.139 3.429 3.002
    
TOTAAL LASTEN   35.761 38.430 32.528
    
    
EXPLOITATIE RESULTAAT   1.998 - 7.930 209
    
Toevoeging/onttrekking aan:    
Continuïteitsreserve    4.905  7.930 209
Bestemmingsreserves   6.830 – –
Bestemmingsfondsen   73 – –
    
    
Exploitatieresultaat   1.998 - 7.930 209
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2.3 Geconsolideerde kasstroomoverzicht Indirecte methode

(x € 1.000)      2015
     
Exploitatieresultaat vóór financiële baten en lasten (dividend en interest)    2.048
     
Aanpassingen voor:     
 afschrijvingen    1.544 
 boekverlies op buiten gebruik gestelde activa    9 
 kwijtscheldingen leningen u/g    142 
 mutatie voorzieningen (inclusief voorziening financiële vaste activa)   1.183 
 ongerealiseerde koersresultaten    45 
 mutatie voorraad     22 
 mutatie vorderingen     2.363 
 mutatie kortlopende schulden     4.558 
     5.096
Kasstroom uit bedrijfsoperaties     7.144
     
Ontvangen interest    220 
Ontvangen dividend    45 
Betaalde interest     315 
Aankoop van beleggingen     362 
Verkoop van beleggingen    564 
Toename langlopende deposito’s     3 
     149
Kasstroom uit operationele activiteiten     7.293
     
Investeringen in (im)materiële vaste activa     3.941 
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten     - 3.941
     
Ontvangsten aan langlopende schulden    – 
Aflossingen langlopende schulden     1.371 
Verstrekte leningen u/g    – 
Ontvangen aflossingen leningen u/g    24 
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten     - 1.347
     
Mutatie consolidatiekring     29
     
Toename geldmiddelen      2.034
     
Mutatie liquide middelen     
Beginsaldo 1 januari     12.162
Eindsaldo 31 december     14.196
     
Mutatie boekjaar     2.034
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2.4 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Algemeen
De geconsolideerde jaarrekening van de Dierenbescherming is opgebouwd uit de cijfers van de Nederlandse Vereniging tot 

Bescherming van Dieren (hierna: ‘NVBD’) en de stichtingen waarvan het bestuur per 31 december 2015 wordt gevormd door 

één of meerdere werknemers van de NVBD. 

Verslaggevingsperiode
De jaarrekening is opgesteld over het kalenderjaar 2015. De bedragen in deze geconsolideerde jaarrekening zijn weergegeven in 

duizendtallen.

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is ingericht volgens de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen van de Raad voor de Jaarverslag

geving RJ 650. 

Verbonden partijen
Van een verbonden partij is sprake als: een partij beslissende zeggenschap kan uitoefenen over een andere partij dan wel 

invloed van betekenis kan uitoefenen op het financiële en zakelijk beleid van die andere partij. Er zijn geen verbonden partijen.

Mutaties in de consolidatiekring 2015
Per 1 januari 2015 is de Stichting Dierenambulance de Meren toegetreden tot de Dierenbescherming. En per dezelfde datum is 

de Stichting Noord Overijssel Dierenambulance gefuseerd met de Stichting Dierenhulp NoordOverijssel.

Consolidatiekring Dierenbescherming in 2016
In 2016 zullen de volgende stichtingen toetreden tot consolidatiekring van de Dierenbescherming: Stichting Dierenambulance 

ZuidHolland Zuid, Stichting Dierenwelzijn Rijnmond e.o., Stichting Dierentehuis Nieuwe Waterweg, Stichting Financiering 

Dierentehuis Nieuwe Waterweg, Stichting DOC “Doornakker”, Stichting het Gerhard Beauveser Steunfonds, Stichting 

Steunfonds Dierenbescherming ZuidOost Brabant, Stichting Dierenasiel de Swinge, Stichting DOC Enschede en Stichting 

Vrienden van DOC Enschede.

Samenstelling 2015 van de in deze jaarrekening opgenomen entiteiten
In deze jaarrekening zijn de volgende entiteiten opgenomen:

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

S.B. Criellaertstichting

Stichting De Dierenbescherming Beheer Onroerende Zaken

Stichting Beter Leven keurmerk

Stichting Dierenasiel Alkmaar

Stichting Knaagdierencentrum Heiloo

Stichting Dierenopvangcentrum ’t Noordbroek

Stichting Dierenambulance Midden Nederland

Stichting Asiel “De Kuipershoek”

Stichting Gebouwen Dierenasiel “De Kuipershoek”

Stichting Dierentehuis Hof van Ede

Stichting Steunfonds OverGelder van de Dierenbescherming

Stichting Dierentehuis “Midden Holland”

Stichting Dierentehuis OostGroningen

Stichting Beheer Dierentehuizen in Kennemerland

Stichting Steunfonds Dierentehuis Edo Hammers

Stichting Dierenopvang Rijnmond

Stichting Laetitiahoeve

Stichting tot Exploitatie van het Dierenbeschermingscentrum te Amersfoort

Stichting Dierenopvangcentrum Waterland

Stichting tot Exploitatie Dierenopvangcentrum Kerbertasyl
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Stichting Dierenambulance Dierenbescherming OverGelder

Stichting Dierenbescherming Dierenambulance Twente

Stichting Dierenbescherming Limburg

Stichting Dierentehuis Amstelveen

Stichting Dierenambulance NoordHolland Zuid

Stichting Vrienden van OverGelder

Stichting Dierenopvang Haarlemmermeer

Stichting Dierenhulp NoordOverijssel

Stichting Dierenhulp NijmegenDen Bosch

Stichting Dierenambulance de Meren

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 verant

woord indien alle belangrijke risico’s met betrekking tot de transactie zijn overgedragen aan de gebruiker van de dienst.

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 veronderstel

lingen 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.  
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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:

Gebouwen  2,5%

Verbouwing  10%

Inventaris  20%

Vervoersmiddelen 20%

Automatisering  33%

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.

Na eerste verwerking worden de vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zo nodig onder aftrek van een voor

ziening 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.
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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.

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 kasstroom

overzicht 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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1. Immateriële vaste activa

(x € 1.000)   31 december 2015  31 december 2014

Aanschafwaarde per 1 januari  313  273
Af: afschrijving per 1 januari   178   84
Boekwaarde per 1 januari  135  189
   
Investeringen   20  40
Afschrijvingen   98   94
Mutatie boekjaar  - 78  - 54
   
Aanschafwaarde per 31 december  333  313
Af: afschrijvingen per 31 december   276   178
    
Boekwaarde per 31 december  57  135

2.5 Toelichting op de geconsolideerde balans

Alle immateriële vaste activa worden gebruikt voor de bedrijfsvoering. De investering 2015 betreft een deelbetaling van de 

ontwikkeling van het nieuwe intranet.

2. Materiële vaste activa

(x € 1.000)   31 december 2015  31 december 2014

Aanschafwaarde per 1 januari  32.574  31.922
Af: afschrijving per 1 januari   11.611   10.555
Boekwaarde per 1 januari  20.963  21.367
   
Investeringen   3.921  698
Desinvesteringen aanschafwaarde   62   46
Afschrijvingen   1.446   997
Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen  53   59
Toename groep aanschafwaarde  10  –
Toename groep cumulatieve afschrijvingen   4  –
Mutatie boekjaar  2.472  - 404
   
Aanschafwaarde per 31 december  36.443  32.574
Af: afschrijvingen per 31 december   13.008   11.611
   
Boekwaarde per 31 december  23.435  20.963
   
De materiële vaste activa bestaan per jaareinde uit de activa:

Grond en gebouwen  21.000  19.805
Inventaris en inrichting  599  742
Vervoermiddelen  1.836  416
   
  23.435  20.963
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Van de totale materiële vaste activa wordt € 23.286 gebruikt voor de doelstelling en de rest voor de bedrijfsvoering. 

De investeringen in 2015 betreffen voornamelijk de aanschaf van de elektrische Dierentransporters en Animal  Rescue Vehicles, 

die aangeschaft zijn met de verkregen bijdrage van de Nationale Postcode Loterij (€ 2.700). Daarnaast is ook geïnvesteerd in 

dierenbeschermingscentra in Gouda en Born, en zijn vooruitbetalingen op nieuwbouw van een dierenbeschermingscentrum 

in Spijkenisse (€ 1.825) gedaan. De oplevering van deze nieuwbouw heeft in februari 2016 plaatsgevonden.

3. Financiële vaste activa

(x € 1.000)   31 december 2015  31 december 2014

Leningen in het kader van de doelstelling:   
Stand begin boekjaar  297  312
Bij: verstrekte leningen  –  6
Af: overige mutaties   142  –
Af: ontvangen aflossingen   24   21
Af: Voorziening   29   29
  102  268
   
Waarborgsommen  39  7
   
Saldo financiële vaste activa  141  275

Leningen in het kader van de doelstelling
De Audit Commissie heeft het besluit genomen om in 2015 de leningen die uitstonden vanuit de vereniging met de gelieerde 

stichtingen die eenzelfde bestuurder hebben, te laten vervallen/kwijt te schelden. Hierdoor resteren per 31 december 2015 

alleen leningen met externe partijen. Voor een deel van deze leningen is een voorziening voor oninbaarheid opgenomen.

Het rentepercentage waarmee wordt gerekend, varieert tussen de 0% en 4%. Op alle leningen rust een aflossingsverplichting. 

Waarborgsommen
De waarborgsommen hebben vooral betrekking op borgsommen voor de huur van panden en voor apparatuur van TNT.

4. Beleggingen

(x € 1.000)   31 december 2015  31 december 2014

Obligaties  4.432  4.289
Aandelen  1.830  2.220
Langlopende deposito’s  681  678
   
   
Saldo beleggingen  6.943  7.187
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Overzicht van de effectenportefeuille

(x € 1.000)  Aandelen  Obligaties  Totaal  Totaal
 2015  2015  2015  2014
       
Beurswaarde per 1 januari  1.954  4.555  6.509  5.809 
Bij: Aankopen  247  115  362        1.188   
Af: Verkopen/aflossingen   518   174  - 692   853   
        
 1.683  4.496  6.179  6.144 
       
Bij: Gerealiseerde koersresultaten 127  1  128  346 
Mutatie ongerealiseerde koersresultaten 20   65  - 45          93   
        
       
Beurswaarde per 31 december  1.830  4.432  6.262  6.509 

De beleggingen vinden plaats conform het beleggingsstatuut van de Dierenbescherming. Gedurende het boekjaar is het 

 merendeel van de beleggingsportefeuilles ondergebracht van diverse banken naar de Rabobank/Schretlen. In oktober 2015 is de 

Schretlen portefeuille overgegaan naar de Rabobank, omdat deze bankonderdelen zijn samengevoegd. Dit heeft geen gevolgen 

voor het beleggingsbeleid. Wel is besloten om de Triodos portefeuille te handhaven. 

Het rendement op deposito’s met afloopdata in 2018 tot en met 2021 is 4,2%. Het rendement op effecten is 7,8% en op obligaties 

 1,4%. In totaal is een gemiddeld rendement gemaakt van 1,3%.

5. Vorderingen en overlopende activa

(x € 1.000)   31 december 2015  31 december 2014

Te vorderen uit hoofde van nalatenschappen  10.248  7.431
Bijdrage Nationale Postcode Loterij  1.800  1.800
Debiteuren  981  1.322
Vorderingen rekeningencourant  414  –
Te ontvangen subsidiegelden  320  320
Nog te factureren bedragen  229  –
Overige vorderingen en overlopende activa  580  1.368
   
   
Saldo vorderingen en overlopende activa  14.572  12.241

Te vorderen uit hoofde van nalatenschappen 
De NVBD heeft dit jaar een hoger bedrag aan nalatenschappen ontvangen dan in 2014. Tussen toekenning van de nalatenschap 

en de uitbetaling van de nalatenschap ligt gemiddeld anderhalf jaar, waardoor het eindsaldo in 2015 is gegroeid.

Vordering Nationale Postcode Loterij (NPL)
De Dierenbescherming ontvangt de jaarlijkse bijdrage van de Nationale Postcode Loterij jaarlijks achteraf.

Debiteuren
De vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar. De vorderingen zijn beoordeeld op volwaardigheid en indien 

van toepassing is een voorziening voor oninbaarheid getroffen.
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Voor een bedrag van € 106 zijn bankgaranties verstrekt. De overige tegoeden staan ter vrije beschikking aan de organisatie.

Rekening-courant gelieerde instellingen
Dit betreft de rekeningcourant positie met diverse, niet gelieerde, stichtingen. Er is geen rekeningcourant overeenkomst en er 

is geen aflossingsschema overeengekomen. Er wordt geen rente berekend en er zijn geen zekerheden gesteld.

Overige vorderingen en overlopende activa 
Dit betreft grotendeels nog te factureren bedragen aan gemeentes en vooruitbetaalde kosten. 

6. Liquide middelen

(x € 1.000)   31 december 2015  31 december 2014

Tegoeden bij banken  14.121  12.268
Kasgeld  51  58
Deposito kortlopend   43  135
Voorziening deposito kortlopend   43   135
Gelden onderweg  24   164
   
   
Saldo liquide middelen  14.196  12.162
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7. Reserves

(x € 1.000)  Continuïteits-  Bestemmings-  Totaal  Totaal
 Reserve  Reserves  2015  2014
       
Stand per 1 januari  12.762   23.111  35.873  35.664
Mutatie consolidatiekring 18  18  36  –
Nieuwe stand per 1 januari 12.780  23.129  35.909  35.664
       
Resultaat verdeling   4.203  6.830  2.627  209
           
       
Stand per 31 december 8.577  29.959  38.536  35.873

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 2015 bedraagt de verhouding kosten werkorganisatie/continuïteitsreserve: 0,30 (continuïteitsreserve € 8.577,  

kosten werkorganisatie € 28.580). Onder kosten werkorganisatie vallen alle lasten die niet direct aan de kerntaken worden 

toegerekend. In 2014 was deze verhouding 0,50.

Bestemmingsreserves
De reserve financiering activa ‘doelstelling’ en reserve financiering activa ‘bedrijfsvoering’ zijn conform de ‘Richtlijn Verslag

geving Fondsenwervende Instellingen’ RJ650 onder de bestemmingsreserves verantwoord. De hoogte van de reserves finan

ciering activa zijn gelijk aan de vaste activa voor de doelstelling of bedrijfsvoering verminderd met de leningen die verstrekt 

zijn in het kader van de doelstelling of de bedrijfsvoering.

In onderstaand overzicht zijn de bestemmingsreserves nader toegelicht.

(x € 1.000)  Stand per  Dotaties  Onttrekkingen  Stand per
 1 januari      31 december
       
Nieuwbouw verbouw 4.430  –   122  4.308
Organisatiewijzigingen 2.849  –   1.549  1.300
Onderhoudskosten regio’s 800  –  –  800
Dierenopvang/dierennoodhulp 760  –  –  760
Jubilea regio’s 290  –  –  290
Opleiding werknemers & vrijwilligers 270  –  –  270
Ondersteuning asielen 289  –   21  268
Reserve financiering activa BV 5.210  198   5.202  206
Reserve financiering activa DS 7.248  18.769   5.121  20.896
Overige bestemmingsreserves 965  390   512  843
       
 10.653   19.357  -12.527  29.941
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Nieuwbouw/verbouw
Voor de diverse nieuwbouw en verbouwplannen zijn bestemmingsreserves gevormd. De grootste bestemmingsreserve betreft 

de mogelijke nieuwbouw van de panden in Winschoten en Zuidwolde.

Organisatiewijzigingen
Deze bestemmingsreserve is gevormd voor de te maken kosten inzake de organisatiewijziging in 2015 en 2016.

Reserve onderhoudskosten regio’s
Deze bestemmingsreserve is gevormd voor het verwachte toekomstige onderhoud bij gelieerde entiteiten die geen onderhouds

voorziening hebben gevormd als gevolg van het ontbreken van een actueel meerjaren onderhoudsplan.

Reserve dierenopvang/dierennoodhulp
Dit betreft bestemmingsreserves voor kosten die gemaakt worden voor dierenopvang of dierennoodhulp bij de asielen of in 

bepaalde regio’s in Nederland.

Reserve jubilea regio’s
Ten behoeve van de kosten van jubilea in de regio’s is een bestemmingsreserve gevormd.

Reserve opleiding werknemers & vrijwilligers
Deze bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van de kosten van opleiding van zowel werknemers als vrijwilligers. 

Reserve ondersteuning asielen
Deze reserve is gevormd voor bijdragen aan asielen ter dekking van de eventuele verliezen. 

Reserve financiering activa Bedrijfsvoering (BV) en Doelstelling (DS)
Deze bestemmingsreserves zijn gevormd voor vaste activa (ten behoeve van de doelstelling of bedrijfsvoering) die met eigen 

middelen gefinancierd worden. De omvang van deze reserves is gelijk aan de boekwaarde van de (im)materiële vaste activa en 

financiële vaste activa, verminderd met de ontvangen langlopende leningen. In voorgaande jaren werd niet altijd een bestem

mingsreserve financiering activa opgenomen, met ingang van dit boekjaar is dit wel opgenomen conform de verslaggevings

richtlijnen van de Dierenbescherming. Dit heeft geleid tot relatief grote mutaties in deze bestemmingsreserves in het boekjaar.

Overige bestemmingsreserves
De overige bestemmingsreserves betreft meerdere verschillende bestemmingsreserves.
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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

(x € 1.000)  Stand per Dotaties Onttrekkingen Stand per
 1 januari   31 december
    
Fondsen uit nalatenschappen 2.187  1.266  1.182 2.271
Dierenambulance regio Groningen 494 – – 494
Fonds Asielen (D&T) 486  – – 486
Dierenasiel Zuidwolde 378 – – 378
Dierenwelzijn regio Schoorl 346 – – 346
Exploitatie asiel regio Rijnland 309 –  212 97
Nieuwbouw knaagdierenopvang 264 – – 264
Kattenverblijven Amsterdam 249 – – 249
Exploitatie Kerbertasyl 208 – – 208
Overige bestemmingsfondsen 1.395 37  537 895
    
    
 6.317  1.303 - 1.931 5.689

Fonds Dierenambulance regio Groningen
De ontvangen gelden dienen besteed te worden aan de dierenambulances in de regio Groningen.

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 het asielwerk. 

Fonds dierenasiel Zuidwolde
De gelden die opgenomen zijn in dit fonds dienen besteed te worden aan het dierenasiel in Zuidwolde. Er zijn geen gelden 

onttrokken uit dit fonds in verband met een mogelijke nieuwbouw voor dit asiel.

Fonds dierenwelzijn regio Schoorl
De gelden die ontvangen zijn, mogen alleen besteed worden aan dierenwelzijnprojecten in de regio Schoorl (nu onderdeel van 

gemeente Bergen). 

Fonds asiel regio Rijnland
Dit fonds is specifiek voor het asiel in de regio Rijnland. In het boekjaar zijn de kosten van de verbouwing van het dierentehuis 

Midden Holland ten laste van dit fonds gebracht. 

Fonds nieuwbouw knaagdierenopvang
Dit fonds is specifiek bestemd voor de nieuwbouw van het knaagdierencentrum. In het boekjaar is het knaagdierencentrum 

verhuisd naar een nieuw, reeds bestaand pand. Derhalve is dit fonds niet gemuteerd in het boekjaar.

Fonds kattenverblijven Amsterdam
Dit fonds is ontstaan vanuit een nalatenschap en is bestemd voor de verbetering van kattenverblijven in de gemeente Amsterdam.

Fonds exploitatie Kerbertasyl
Dit fonds is specifiek bestemd voor het dekken van verliezen van het Kerbertasyl. In het boekjaar 2015 heeft het asiel een winst 

gemaakt, waardoor het bestemmingsfonds niet gemuteerd is.
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(x € 1.000)   Stand per  Dotaties  Onttrekkingen  Stand per
 1 januari      31 december
       
Dierenopvangcentra 628  15   643  –
Fonds op naam ‘Yvonne Uitenbosch’ 662   –   40  622
Dierenasiel Breda 456  2   400  58
Zwerfdieren, algemene kosten & inspectiewerkzaamheden –  302  –  302
Zwerfdieren –  187  –  187
Thuisloze honden en katten in de provincie Groningen 148  –  –  148
Dierenbeschermingsactiviteiten regio Hardenberg –  126  –  126
Dierenasiel Zuidwolde –  124  –  124
Overige fondsen uit nalatenschappen 293   510   99  704
       
       
 2.187   1.266  - 1.182  2.271

Fondsen uit nalatenschappen
In onderstaande tabel is een nadere specificatie opgenomen van de fondsen uit nalatenschappen:

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 dierenopvangcentra
Dit erflater heeft verzocht om de gelden zoveel mogelijk te besteden aan één dierenopvangcentrum. In het boekjaar is het 

bedrag uitbetaald aan één asiel. 

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 € 50.000 

ter beschikking stelt. Een maximale bestaansduur van 25 jaar is als wenselijk aangegeven. In 2015 is een bedrag van € 40.000 

uitbetaald ten behoeve van dit doel.

Fonds dierenasiel Breda
Deze nalatenschap heeft als specifieke bestemming het dierenasiel in Breda. In het boekjaar is € 400.000 overgemaakt aan deze stichting.

Fonds zwerfdieren, algemene & inspectiewerkzaamheden
De erflater heeft de Dierenbescherming verzocht de nalatenschap te besteden aan zwerfdieren, algemene & inspectiewerkzaamheden. 

Fonds zwerfdieren
De gelden dienen alleen besteed te worden ten behoeve van zwerfdieren.

Fonds thuisloze honden en katten in de provincie Groningen
Dit fonds dient besteed te worden aan de opvang van thuisloze honden en katten in de gehele provincie Groningen.

Fonds dierenasiel Zuidwolde
De ontvangen gelden dienen besteed te worden aan het dierenasiel in Zuidwolde.

Overige fondsen uit nalatenschappen
De overige fondsen zijn gevormd uit baten uit nalatenschappen waarbij erflaters specifieke bestemmingen hebben benoemd. De 

gelden dienen met name besteed te worden aan asielen en dierenopvangcentra in het hele land alsmede aan dierenambulances. 
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9. Voorzieningen

(x € 1.000)  Stand per  Dotaties  Onttrekkingen  Stand per
 1 januari      31 december
       
Reorganisatie –  1.146  –  1.146
Jubilea 103  59   3  159
Voorziening groot onderhoud 54  45   24  75
Wachtgeld 77  –   34  43
Overige voorzieningen 13  –   6  7
       
       
 247  1.250  - 67  1.430

Voorziening reorganisatie
In 2015 is besloten tot het uitvoeren van een reorganisatie binnen de Dierenbescherming met invoeringsdatum 1 maart 2016. 

Hiervoor is een sociaal plan opgesteld welke is goedgekeurd door diverse gremia. Tevens was reeds bekend welke en hoeveel 

mensen er zouden uitstromen. Voor de afvloeiing van deze medewerkers alsmede voor advieskosten direct samenhangend met 

de begeleiding van het reorganisatieproces is een voorziening gevormd.

Voorziening jubilea
Voor de verwachte toekomstige uitkeringen uit hoofde van jubilea is een voorziening gevormd. De dotatie heeft betrekking op 

het feit dat niet elke stichting een voorziening vormde in het verleden. Bij het bepalen van de hoogte van de voorziening is 

rekening gehouden met een blijfkans.

Voorziening groot onderhoud
In de onroerendgoedstichting is een voorziening gevormd voor toekomstig groot onderhoud. De voorziening heeft betrekking 

op het pand in Amersfoort en is gebaseerd op het meerjaren onderhoudsplan van het betreffende pand. Bij dit plan is 

 uit gegaan van een levensduur van 40 jaren en een indexatie van 2% per jaar. In het boekjaar zijn de kosten van schilderwerk

zaamheden onttrokken aan de voorziening. Voor andere panden is nog geen voorziening groot onderhoud gevormd, omdat een 

gedetailleerd meerjarenonderhoudsplan nog opgesteld dient te worden.

Voorziening wachtgeld
De voorziening wachtgeld betreft de afwikkeling van een wachtgeldregeling voor twee medewerkers. 

Overige voorzieningen
De overige voorzieningen betreffen voornamelijk de bijdrage aan de Egelopvang Westland en de verzorging van een beagle.
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Hypothecaire lening BNG Bank
Dit betreft een lening die verstrekt is ter financiering van het pand in Haarlemmermeer. Tot en met het boekjaar 2017 is  

er geen aflossingsverplichting, daarna bedraagt de aflossing € 21 per kwartaal. Het rentepercentage bedraagt 4,6% per jaar  

en is vast tot en met 31 oktober 2023. Ter zekerheid van de aflossingsverplichting en rentebetalingen heeft de gemeente 

Haarlemmer meer zich borg gesteld.

Hypothecaire lening Stichting Het Waardige Dier
Het betreft een lening die in 20 jaar afgelost dient te worden. Het bedrag dient echter niet terugbetaald te worden, maar wordt 

als gift van Stichting Het Waardige Dier verantwoord in de staat van baten en lasten. Het rentepercentage bedraagt 0,5% per jaar. 

Ter zekerheid van de verstrekte lening is de navolgende zekerheid verstrekt: hypotheekstelling op de onroerende zaak te Born.

Hypothecaire leningen Rabobank
In juni 2008 heeft de Rabobank een hypothecaire lening verstrekt van € 130 ter financiering van het pand aan de Troelstralaan 

66 te Heemstede. De aflossing dient in 25 jaar plaats te vinden met een vast rentepercentage van 6,5%. Dit percentage is vast tot 

en met het jaar 2018. 

In 1998 heeft de Rabobank een hypothecaire lening verstrekt van € 200 ter financiering van de verbouwing van het pand gelegen 

aan de Westerweg 70 te Purmerend. De aflossing vindt plaats over een periode van 30 jaar. Het rentepercentage bedraagt 4%. 

Achtergestelde lening gemeente Gouda
Dit betreft een achtergestelde lening die de gemeente Gouda heeft verstrekt aan het Dierentehuis Midden Holland. Er hoeft 

niet afgelost te worden en er zijn geen zekerheden verstrekt. Over het uitstaand saldo hoeft geen rente betaald te worden. 

Hypothecaire leningen ABN AMRO
Ter financiering van het dierenbeschermingscentrum in Almelo zijn een tweetal hypothecaire leningen verstrekt door de  

ABN AMRO. Het betreft een verstrekte lening van € 68 die in 25 jaar afgelost dient te worden (laatste aflossing op 31 maart 

2018). Het rentepercentage bedraagt 6,5% per jaar. De andere lening heeft een hoofdsom van € 110 en aflossing in 20 jaar. De 

laatste aflossing zal in maart 2022 plaatsvinden. Het rentepercentage is 4,95% per jaar.

Financial lease overeenkomsten
Er zijn drie auto’s geleased bij een tweetal leasemaatschappijen, PSA Finance en PS Lease. Er wordt geen rente betaald over de 

financiering.

10. Langlopende schulden 

(x € 1.000)   31 december 2015  31 december 2014

Hypothecaire lening BNG Bank   2.010  2.010
Hypothecaire lening Stichting Het Waardige Dier  216  228
Hypothecaire lening Rabobank  182  188
Achtergestelde lening gemeente Gouda  43  43
Hypothecaire lening ABN AMRO   40  49
Financial lease overeenkomsten  1  9
Lening Stichting DOC Enschede  –  15
Langlopende schuld Stichting Dierenwelzijn Rijnmond  –  1.321
   
Saldo langlopende schulden  2.492  3.863
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Rekening-courant
De overige schulden betreffen met name schulden in rekeningencourant met Stichting Dierenwelzijn Rijnmond e.o. en 

 Stichting Dierenambulance ZuidHolland Zuid. Er zijn geen overeenkomsten voor deze rekeningencourant opgesteld. Er zijn 

geen zekerheden gesteld of aflossingsschema overeengekomen.

Schulden aan leveranciers
De bedragen te betalen aan crediteuren betreft een momentopname. Per ultimo boekjaar is een bijdrage verschuldigd aan het 

asiel in Breda van € 400. 

Reservering voor verlof en vakantiegeld
Deze post is afgenomen in 2015 doordat een aantal werknemers met veel verlofuren uit dienst is gegaan of opgenomen is in  

de reorganisatievoorziening.

Vooruitontvangen bedragen
Dit betreft met name de lidmaatschapsgelden (contributies) 2016 die in 2015 geïncasseerd zijn. 

Overige schulden en overlopende passiva
Dit betreft voornamelijk nog te betalen accountantskosten, rentelasten en overige schulden waarvoor in het nieuwe boekjaar 

een factuur is ontvangen.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

Huurverplichtingen
De Dierenbescherming heeft meerdere panden gehuurd voor het gebruik van kantoorlocaties van Dierenbeschermingscentra. 

De grootste huurverplichting betreft de huur van het kantoorpand aan de Scheveneningseweg in Den Haag. Vanwege de fusie 

van de landelijke vereniging met de lokale afdelingen zijn veel huurcontracten voor kantoorpanden niet verlengd. De meeste 

huurcontracten lopen in 2016 af. De totale huurverplichting per 31 december 2015 voor het jaar 2016 bedraagt € 346. De loop

tijd van de huurcontracten varieert tussen 1 maart 2016 en 30 april 2021. 

Aan verhuurders van de panden is in totaal een bankgarantie verstrekt ter waarde van € 106. Ter zekerheid voor de bank zijn de 

tegoeden op een spaarrekening verpand. 

11. Kortlopende schulden en overlopende passiva

(x € 1.000)   31 december 2015  31 december 2014

Rekeningcourant  4.133  260
Schulden aan leveranciers  1.970  1.406 
Reservering voor verlof en vakantiegeld  1.674  1.568
Vooruitontvangen bedragen  1.652  1.680 
Belastingen en premies sociale verzekeringen  927  804 
Overige schulden en overlopende passiva  893  1.104
   
   
Saldo kortlopende schulden en overlopende passiva  11.249  6.822
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Overeenkomst NPL
Met de Stichting Nationale Postcode Loterij (NPL) heeft de Dierenbescherming een overeenkomst gesloten met een looptijd  

tot en met 31 december 2020, waarin de Dierenbescherming als beneficiant wordt aangemerkt. De afgelopen jaren heeft de 

Dierenbescherming uitkeringen ontvangen van € 1.800 per jaar. Voor de resterende looptijd wordt een jaarlijks bedrag in die 

orde van grootte verwacht.

Overigen
De Dierenbescherming 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 2016 bedraagt dit € 193. 

Voor de nieuwbouw Spijkenisse is in 2016 nog een investeringsverplichting aangegaan van € 60. Opening van het pand in 

 Spijkenisse heeft plaatsgevonden op 1 februari 2016.

Leaseverplichtingen
Er worden 34 personenauto’s en dierenambulances geleased. Deze contracten hebben een einddatum variërend van 2016 tot en 

met 2020. De jaarlijkse leaseverplichting (exclusief voorschot voor brandstofkosten) bedraagt:

(x € 1.000) 

Leasekosten in 2016    223
Leasekosten in 2017    163
Leasekosten in 2018    110
Leasekosten in 2019    48
Leasekosten in 2020    8
 
 
Totale leaseverplichting per 31 december 2015    552
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(x € 1.000)    2015  2015  2014
   Realisatie  Begroting  Realisatie

Contributies leden  4.977  4.672  4.542
Contributies jeugdleden  118  142  142
      
     
Totaal contributies  5.095  4.814  4.684
     
Aantal leden per jaareinde (x 1.000):     
Totaal volwassen leden  118    115
Jeugdleden  5    7
  123    122

12. Baten eigen fondsenwerving

(x € 1.000)   2015  2015  2014
  Realisatie  Begroting  Realisatie
     
Nalatenschappen en legaten  12.746  6.313  9.373
Contributies  5.095  4.814  4.684
Giften en fondsenwervende acties  2.305  2.515  2.529
Collecten  1.208  1.596  1.252
Verkoop goederen  79  104  104
Overige baten uit fondsenwerving  198  475  362
      
     
Totaal baten eigen fondsenwerving  21.631  15.817  18.304

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 onder de aandacht te brengen van 

 mensen die willen nalaten aan goede doelen. Net als in 2014 heeft dat geleid tot een hoger bedrag aan nalatenschappen en lega

ten dan begroot en dan gerealiseerd in voorgaand boekjaar. Dit betreft zowel een stijging in het aantal nalatenschappen/legaten 

 alsmede de gemiddelde omvang per nalatenschap/legaat. In 2015 is er ook een grote nalatenschap van € 1.500 toegekend.

2.6 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten

Contributies

De totale bijdragen contributies zijn in 2015 hoger dan begroot en hoger dan in 2014. Met extra wervingsacties heeft de Dieren

bescherming zich beter op de kaart gezet en is het totaal aantal leden gestegen. 

Giften en fondsenwervende acties
De giften van particulieren en het bedrijfsleven blijven achter ten opzichte van 2014 en de begroting. Bij de giften particulieren 

heeft dit vooral te maken met de donaties in de regio’s waarop vanwege de wijziging van centrale aansturing van fondsen

werving minder acties zijn ondernomen om deze bedragen te werven.

Collecten
De collecte wordt regionaal voorbereid en uitgevoerd onder coördinatie van een landelijke projectleider en ondersteuning 

 vanuit centrale fondsenwerving. 

De baten voor de collecte zijn lager dan begroot. Dit heeft vooral te maken met het feit dat het aantal collectanten en wijkhoofden in 

2015 in bepaalde delen van het land minder was. Tevens werd er in bepaalde regio’s ook om onduidelijke redenen minder geld gegeven.



 jaarverslag 2015 | 83C O N C E P T

(x € 1.000)     2015  2015  2014
    Realisatie  Begroting  Realisatie

Nationale Postcode Loterij   4.474  1.800  1.800
Vriendenloterij  13  1  12
Overige  33  65  35
       
     
Totaal aandeel acties derden  4.520  1.866  1.847
 

13. Baten uit acties derden

Verkoop goederen
Dit betreft de omzet van de interne webshop en verkoop van artikelen (bijvoorbeeld kalenders) in de regio’s en door de 

 verschillende stichtingen.

Overige baten fondsenwerving
Onder deze post zijn de fondsenwervende acties binnen de afdeling opgenomen. Vanwege de herstructurering van fondsen

werving van decentrale naar centrale aansturing van fondsenwerving in de organisatie vanaf 2016 zijn in de 2de helft van 2015 

weinig activiteiten uitgevoerd op het vlak in de regio’s.

Nationale Postcode Loterij
Naast de jaarlijkse bijdrage van de NPL is een eenmalige bijdrage ontvangen van € 2.700 voor de aanschaf van 30 elektrische 

 Dierentransporters en 7 Animal  Rescue Vehicles. Deze elektrische auto’s zijn grotendeels toegewezen aan diverse stichtingen in het 

land binnen de consolidatiekring van de Dierenbescherming. De gelden van de NPL zijn als gift doorgestort naar deze stichtingen.

(x € 1.000)      2015  2015  2014
     Realisatie  Begroting  Realisatie

Bijdragen lokale overheden  4.857  4.580  3.724
Ministerie van Economische Zaken (inspectiewerk)  1.600  1.600  1.600
Bijdragen van niet geconsolideerde entiteiten  304  1.771  1.609
Projectbijdragen  119  –  115
        
     
Totaal vergoedingen wettelijke taken en bijdragen  6.880  7.951  7.048

14. Vergoedingen wettelijke taken en bijdragen

Bijdrage lokale overheden
De bijdrage lokale overheden betreft die voor het verrichten van de wettelijke taken. Dit zijn activiteiten waar de gemeenten 

verantwoordelijk voor zijn, zoals opvang en vervoer van verloren dieren. De Dierenbescherming verricht deze activiteiten voor 

de gemeenten.

Subsidie ministerie van Economische Zaken (inspectiewerk)
De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) ontvangt jaarlijks een bijdrage van het ministerie van Economische 

Zaken voor het inspectiewerk. Deze subsidie wordt verstrekt op basis van het Convenant Samenwerking Dierhandhaving.

Bijdragen van niet geconsolideerde entiteiten
De bijdragen van niet gelieerde entiteiten betreffen in 2014 vooral die vanuit Stichting Dierenwelzijn Rijnmond aan Stichting 

Dierenopvang Rijnmond (€ 1.600). Voor 2015 is deze gift nog niet bepaald.
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Projectbijdragen
Op incidentele basis ontvangt de Dierenbescherming subsidiegelden voor projecten. In 2015 zijn er bedragen van het  ministerie 

van Economische Zaken ontvangen inzake de projecten Ketenmanagement en voor de promotie van het Beter Leven keurmerk. 

Het project Ketenmanagement is in 2015 afgerond, de subsidie voor de promotie van het Beter Leven keurmerk was alleen 

bestemd voor 2015. 

15. Opbrengst dierenhulp

(x € 1.000)   2015  2015  2014
  Realisatie  Begroting  Realisatie
     
Baten asielactiviteiten  2.446  3.107  2.605
Baten ambulanceactiviteiten  223  249  216
        
     
Totaal opbrengsten dierenhulp  2.669  3.356  2.821

De baten asielactiviteiten bestaan uit opbrengsten pensionactiviteiten, opbrengsten vanwege de adoptie van dieren of de 

afstand van dieren en gefactureerde medische handelingen. Een dalende trend van het aantal opgevangen asieldieren zorgt 

voor lagere opbrengsten in 2015. 

De ambulanceactiviteiten genereren opbrengsten door het uitvoeren van ambulanceritten op verzoek van particulieren en 

bedrijven. 

16. Resultaat beleggingen

(x € 1.000)   2015  2015  2014
  Realisatie  Begroting  Realisatie
     
Gerealiseerde koersresultaten effecten  128  85  93
Rente obligaties  81  27  95
Ontvangen dividend  45  21  43
Overige rentebaten  31  46  81
Ongerealiseerde koersresultaten   45  –  346
     
     
Totaal resultaat beleggingen  240  179  658

Voor de toelichting op het resultaat uit beleggingen wordt verwezen naar de toelichting in de balans.
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Bijdragen Beter Leven keurmerk
De bijdragen van de Stichting Beter Leven keurmerk betreffen die van de deelnemers van het Beter Leven keurmerk. De toe

name van de baten in 2015 ten opzichte van de begroting en het voorgaand boekjaar wordt verklaard doordat het aantal deel

nemers is toegenomen, maar ook het aantal dieren dat verkocht is met het keurmerk. 

Cursussen
De opbrengsten cursussen betreffen de opbrengsten van hondentrainingen op diverse locaties in het land. 

17. Overige baten

(x € 1.000)   2015  2015  2014
  Realisatie  Begroting  Realisatie
     
Bijdragen Beter Leven keurmerk  1.068 830 858
Rentebaten  107 143 78
Huuropbrengsten  87 95 186
Cursussen  64 88 95
Overige baten  461 175 777
   
   
Totaal overige baten  1.787 1.331 1.994
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17. Lastenverdeling

(x € 1.000)  Dierenhulp Toezicht Voorlichting Beleids- Fondsen Kosten Kosten Kosten Beheer Totaal Totaal Totaal
  dierenwelzijn  beïnvloeding Werving Beleggingen acties derden & Administratie Realisatie 2015 Begroting 2015 Realisatie 2014
           
Directe kosten 5.451 50 1.477 204 2.405 – 10 – 9.597 9.859 7.513
Personeelskosten 9.306 1.899 2.089 1.519 1.709 – 190 2.279 18.991 19.796 17.438
Autokosten 228 47 51 37 42 – 5 56 466 515 461
Huisvestingskosten 936 191 210 153 172 – 19 229 1.910 2.028 2.315
Afschrijvingskosten 681 139 153 111 125 – 14 167 1.390 1.324 1.360
Bestuurskosten 28 6 6 5 5 – 1 7 58 469 117
Overige algemene kosten 1.643 335 369 268 302 – 34 402 3.353 4.439 3.324
           
Totale lasten 18.273 2.667 4.355 2.297 4.760 – 273 3.140 35.765 38.430 32.528

Kostentoerekening
De indirecte kosten worden aan de doelstellingen toegerekend op basis van de tijdsbesteding van de werknemers van de 

consolidatiekring. Hierbij is uitgegaan van de percentages die in 2014 zijn bepaald met een aanpassing op grond van de directe 

formatie die gerelateerd kan worden aan de doelstellingen. 
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(x € 1.000)  Dierenhulp Toezicht Voorlichting Beleids- Fondsen Kosten Kosten Kosten Beheer Totaal Totaal Totaal
  dierenwelzijn  beïnvloeding Werving Beleggingen acties derden & Administratie Realisatie 2015 Begroting 2015 Realisatie 2014
           
Directe kosten 5.451 50 1.477 204 2.405 – 10 – 9.597 9.859 7.513
Personeelskosten 9.306 1.899 2.089 1.519 1.709 – 190 2.279 18.991 19.796 17.438
Autokosten 228 47 51 37 42 – 5 56 466 515 461
Huisvestingskosten 936 191 210 153 172 – 19 229 1.910 2.028 2.315
Afschrijvingskosten 681 139 153 111 125 – 14 167 1.390 1.324 1.360
Bestuurskosten 28 6 6 5 5 – 1 7 58 469 117
Overige algemene kosten 1.643 335 369 268 302 – 34 402 3.353 4.439 3.324
           
Totale lasten 18.273 2.667 4.355 2.297 4.760 – 273 3.140 35.765 38.430 32.528
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Kengetallen

   2015 2014
   
Kosten eigen fondsenwerving t.o.v. baten eigen fondsenwerving   24,4% 27,4%
Lasten Beheer & Administratie t.o.v. totale lasten in boekjaar   7,6% 18,3%
% besteed aan de doelstellingen t.o.v. de totale baten   65,6% 77,1%
% besteed aan de doelstellingen t.o.v. de totale lasten   77,2% 77,6%

Kosten eigen fondsenwerving t.o.v. baten eigen fondsenwerving
Dit percentage is in 2015 licht gedaald ten opzichte van het jaar 2014. Dit wordt verklaard door hogere baten (voornamelijk uit 

nalatenschappen) en hogere kosten voor ledenwerving in 2015. Volgens het CBFreglement mag het gemiddelde van 3 achter

eenvolgende jaren niet hoger zijn dan 25%. Gemiddeld over de jaren 2013 tot en met 2015 bedraagt dit percentage 23,6%. 

Lasten Beheer & Administratie t.o.v. totale lasten in boekjaar
De daling van dit percentage is het gevolg van een andere verhouding van de verdeling van de kosten over de kerntaken en  

de hogere lasten in het boekjaar 2015, een stijging van circa 25%. Dit is toe te rekenen aan de kosten van de reorganisatie en 

verstrekte bijdragen dierenhulp aan gelieerde, maar nog nietgeconsolideerde stichtingen. Deze stichtingen zullen in 2016 wel 

onderdeel zijn van de consolidatiekring.

De Dierenbescherming hanteert op basis van het vierjaarsgemiddelde als leidraad maximaal 25%. Het gemiddelde percentage 

over de periode 2012 tot en met 2015 is 16%. 

% besteed aan de doelstellingen t.o.v. de totale baten
De kosten besteedt aan de doelstellingen zijn in 2015 met 9% gestegen ten opzicht van 2014. De baten zijn in 2015 door een hogere 

toekenning van nalatenschappen dan in 2014 en een extra gift van de Nationale Postcode Loterij voor de aanschaf van duurzaam 

diervervoer met circa 25% gestegen. Door deze hogere incidentele baten daalt dit kengetal ten opzichte van voorgaand jaar.

% besteed aan de doelstellingen t.o.v. de totale lasten
De toename van de kosten besteed aan doelstellingen komen procentueel gezien overeen met de toename van de totale lasten 

in 2015 ten opzichte van voorgaand jaar.

Directe kosten dierenhulp

(x € 1.000)   2015  2015  2014
  Realisatie  Begroting  Realisatie
     
Giften aan nietgeconsolideerde entiteiten  1.458 1.717 136
Medische kosten  1.242 1.295 1.388
Kosten ambulances  614 605 573
Kosten asielen  485 585 634
Giften aan derde partijen  109 163 278
Overige kosten dierenhulp  1.543 743 479
   
   
Totaal directe kosten dierenhulp  5.451 5.108 3.488

Medische kosten
De medische kosten betreffen zowel dierenartskosten als kosten van medicijnen. De kosten zijn iets gedaald in het boekjaar, dit 

wordt verklaard door de lagere kosten voor medicijnen.

Kosten ambulances en asielen
Hieronder vallen de kosten voor voeding van de dieren in asielen en de autokosten van de dierenambulances  (afschrijvingen, 

verzekeringen, onderhoud, brandstof, etc.). In 2015 werden er minder dieren in de asielen opgevangen waardoor de uitgaven 

lager zijn geweest dan begroot en in 2014. 
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Overige kosten dierenhulp
De belangrijkste kosten in deze post zijn het doorbetalen van de gemeentelijke vergoedingen aan DOC Doornakker van € 737 en 

de uitkering van een nalatenschap voor het Dierenopvangcentrum in Breda van € 400.

Directe kosten eigen fondsenwerving

(x € 1.000)   2015  2015  2014
  Realisatie  Begroting  Realisatie
     
Ledenwerving en behoud  1.722 1.722 1.162
Collectekosten  169 194 163
Overige fondsenwervende acties  514 704 452
     

Totaal directe kosten eigen fondsenwerving  2.405 2.620 1.777

Ledenwerving en -behoud
Voor de werving en behoud van (nieuwe) leden is in 2015 extra budget beschikbaar gesteld ten opzichte van 2014. In de jaren na 

2015 moet dit zich terugvertalen in hogere baten uit contributies.

De realisatie en begroting zijn redelijk in lijn met elkaar. Vanwege de reorganisatie die in het laatste kwartaal 2015 in gang  

is gezet, zijn in dat kwartaal de kosten voor werving en behoud wat meer terughoudend geweest, waardoor de realisatie wat 

gunstiger uitkomt.

Personeelskosten

(x € 1.000)   2015  2015  2014
  Realisatie  Begroting  Realisatie
     
Salarissen  12.349 12.935 12.593
Sociale lasten   1.968 2.187 2.126
Budget i.v.m. reorganisatie  1.051 1.300 –
Pensioenpremies  856 1.106 1.017
Doorberekende personeelskosten aan gelieerde entiteiten   375  8  436
Onkostenvergoedingen personeel  394 333 400
Wervingskosten personeel  24 20 36
Overige personeelskosten  2.724 1.936 1.702
   
   
Totaal personeelskosten  18.991 19.796 17.438
   
Gemiddeld aantal FTE  317  322

Salarissen, sociale lasten en pensioenkosten
De kosten van salarissen, sociale lasten en pensioenen zijn in het boekjaar lager dan begroot en lager dan in 2014. Dit ligt in 

lijn met de daling van het aantal FTE. Deze is het gevolg van de voorgenomen reorganisatie, waardoor tijdelijke arbeids

contracten niet verlengd zijn en sommige vacatures niet ingevuld zijn. Een ander effect van de lagere personeelskosten betreft 

het feit dat nieuwe werknemers een soberder arbeidsvoorwaardenpakket hebben ten opzichte van huidige werknemers. 
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Naam entiteit Pensioenregeling Soort regeling
 ondergebracht bij

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Bedrijfstakpensioenfonds PFZW Middelloonregeling
 (pensioenfonds Zorg en Welzijn)
Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming Bedrijfstakpensioenfonds PFZW Middelloonregeling
 (pensioenfonds Zorg en Welzijn)
Stichting Beter Leven keurmerk Bedrijfstakpensioenfonds PFZW Middelloonregeling
 (pensioenfonds Zorg en Welzijn)
S.B. Criellaertstichting N.v.t. 
Stichting De DB Beheer Onroerende Zaken N.v.t. 
Stichting Dierenasiel Alkmaar NN Middelloonregeling
Stichting Knaagdierencentrum Heiloo NN Beschikbare premieregeling
Stichting Dierenopvangcentrum ’t Noordbroek Delta Lloyd Beschikbare premieregeling
Stichting Dierenambulance Midden Nederland N.v.t. 
Stichting Asiel “De Kuipershoek” PFZW Middelloonregeling
Stichting Gebouwen Dierenasiel “De Kuipershoek” N.v.t. 
Stichting Dierentehuis Hof van Ede Centraal Beheer Achmea Beschikbare premieregeling
Stichting Steunfonds OverGelder van de DB N.v.t. 
Stichting Dierentehuis “Midden Holland” Rabo PGGM PPI Beschikbare premieregeling
Stichting Dierentehuis OostGroningen N.v.t. 
Stichting Beheer Dierentehuizen in Kennemerland Zwitserleven Beschikbare premieregeling
Stichting Steunfonds Dierentehuis Edo Hammers N.v.t. 
Stichting Dierenopvang Rijnmond Delta Lloyd/ASR Beschikbare premieregeling/ 
  eindloonregeling
Stichting Laetitiahoeve N.v.t. 
Stichting tot exploitatie van het Centraal Beheer Achmea Beschikbare premieregeling
Dierenbeschermingscentrum te Amersfoort
Stichting Dierenopvangcentrum Waterland Rabo PGGM PPI Beschikbare premieregeling
Stichting tot Exploitatie DOC Kerbertasyl Centraal Beheer Achmea Beschikbare premieregeling
Stichting Dierenambulance DB OverGelder PZFW Middelloonregeling
Stichting DB Dierenambulance Twente N.v.t. 
Stichting DB Limburg ASR Beschikbare premieregeling
Stichting Dierentehuis Amstelveen Rabo PGGM PPI Beschikbare premieregeling
Stichting Dierenambulance NoordHolland Zuid N.v.t. 
Stichting Vrienden van OverGelder N.v.t. 
Stichting Dierenopvang Haarlemmermeer Delta Lloyd/NN Beschikbare premieregeling/ 
  Middelloonregeling
Stichting Dierenhulp NoordOverijssel Rabo PGGM PPI Beschikbare premieregeling
Stichting Dierenhulp NijmegenDen Bosch N.v.t. 
Stichting Dierenambulance de Meren N.v.t.

DB = Dierenbescherming
DOC = Dierenopvangcentrum
 

In de tabel hieronder zijn de verschillende pensioenregelingen opgenomen die voor een bepaalde entiteit van toepassing is.
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Budget in verband met reorganisatie
Ten behoeve van de reorganisatie is een budget opgenomen in verband met het sociaalplan en ondersteuning in dit traject 

door de salarisadministratie. De realisatie 2015 is het bedrag dat is gedoteerd aan de voorziening reorganisatie t.b.v. de kosten 

van de boventallige personeelsleden per 1 maart 2016 op grond van het sociaal plan van de reorganisatie.

Overige personeelskosten

(x € 1.000)   2015  2015  2014
  Realisatie  Begroting  Realisatie
     
Uitzendkrachten en interimmanagement  1.315 869 537
Mutatie reorganisatievoorziening  1.106 – –
Kosten vrijwilligers  339 309 315
Kosten salarisadministratie  305 40 112
Overige personeelskosten  710 718 738
    
   
Totaal overige personeelskosten  2.724 1.936 1.702

Uitzendkrachten en interim-management
De realisatie van deze kosten ten opzichte van de begroting is hoger in verband met de reorganisatie en het niet  vervullen van 

vrijkomende vacatures, maar deze op te vangen met tijdelijke inhuur.

Mutatie reorganisatievoorziening
In 2015 is een voorziening getroffen voor de reorganisatie die begin 2016 zal plaatsvinden. Deze kosten zijn niet begroot, omdat 

ten tijde van het opstellen van de begroting het uitgangspunt was dat alle reorganisatiekosten in het boekjaar 2015 

 verantwoord zouden worden. In 2014 is geen voorziening getroffen voor reorganisaties.

Kosten vrijwilligers
Dit betreffen verstrekte vergoedingen aan vrijwilligers, voornamelijk reiskosten en telefoonvergoedingen.

Kosten salarisadministratie
De kosten van de salarisadministratie zijn toegenomen ten opzichte van de begroting en het voorgaand boekjaar. De kosten die 

hoger waren dan begroot, zijn het gevolg van de inrichting van de salarisadministratie op het Service Centrum voor alle gecon

solideerde entiteiten, het optimaliseren van het salarispakket Afas en het uitvoeren van de salarisadministratie.

Overige personeelskosten
Deze betreffen onder meer ziektekostenverzekering, kantinekosten, bedrijfskleding en kosten arbodienst.
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Bezoldiging directie

Naam F.C. Dales
Functie  Algemeen directeur
 
Dienstverband  
Aard (looptijd)  Contract voor onbepaalde tijd
Uren  40
Parttime percentage  100%
Periode  1 januari t/m 31 december
  

Bezoldiging   2015 2014
  
Jaarinkomen (€ x 1.000)  
  Bruto loon/salaris   125 124
  Vakantietoeslag   10 10
  Eindejaarsuitkering, 13e    4 4
  Variabel jaarinkomen    – –
Totaal    139  138 
  
SV lasten (wg deel)    10  9 
Belastbare vergoedingen/bijtellingen    11  11 
Pensioenlasten (wg deel)    11 16
Overige beloningen op termijn    –  – 
Uitkeringen beëindiging dienstverband    – –
   
Totaal bezoldiging   171 174 

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 1.3.

Toelichting
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/Ledenraad
In 2015 hebben de leden van de RvT tezamen een bedrag van totaal € 2 (2014: € 1) ontvangen voor de door hen gemaakte reis, 

verblijf en representatiekosten. De leden ontvangen geen bezoldiging voor hun toezichthoudende rol.

In 2015 is de Ledenraad gekozen als vervanging van de Algemene Ledenvergadering. De leden hebben gezamenlijk in totaal € 1 

ontvangen voor door hen gemaakte reis, verblijf en representatieskosten. De kosten betreffen voornamelijk de VOGverklaringen.

Aan de leden van de Raad van Toezicht en Ledenraad zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. 
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Autokosten

(x € 1.000)   2015  2015  2014
  Realisatie  Begroting  Realisatie
     
Leasekosten  303 320 285
Brandstofkosten  102 128 118
Overige autokosten  61 67 58
    
   
Totaal autokosten  466 515 461

De autokosten betreffen alleen personenauto’s, zowel in eigendom als lease. De kosten van de dierenambulances zijn opgenomen 

in de kosten van dierennoodhulp.

Onderhoudskosten
De lagere kosten voor onderhoud in 2015 ten opzichte van 2014 wordt verklaard doordat in 2014 meer groot onderhoud is 

gepleegd. In 2014 is groot onderhoud gepleegd bij de gebouwen in Klarenbeek en Purmerend.

Huisvestingskosten

(x € 1.000)   2015  2015  2014
  Realisatie  Begroting  Realisatie
     
Huurkosten  650 657 998
Gas, water & licht  391 528 482
Onderhoudskosten  230 250 407
Zakelijke lasten  190 184 152
Schoonmaakkosten  148 177 176
Overige huisvestingskosten  301 232 100
    
   
Totaal huisvestingskosten  1.910 2.028 2.315
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Budget i.v.m. reorganisatie
In de begroting 2015 is voor de reorganisatie een budget opgenomen voor de ondersteuning door adviseurs bij de reorganisatie 

alsmede het inrichten van de nieuwe organisatie. In 2015 is slechts een deel van dit budget besteed. Dit betrof kosten voor de 

inhuur van juridisch advies, ondersteuning bij functiebeschrijvingen, inhuur van externen voor het projectteam ter begelei

ding van de reorganisatie alsmede externe inhuur ten behoeve van de centralisatie van de financiële administratie.

In dit totale bedrag zit een bedrag van € 95 welke gedoteerd is aan de reorganisatievoorziening voor nog te verwachten advies

kosten in verband met doorvoeren en afwikkelen van de reorganisatie.

Advieskosten
De lagere advieskosten in 2015 ten opzichte van begroot en 2014 zijn te verklaren door een verschuiving van deze kosten naar 

interimmanagement.

Bestuurskosten
In de bestuurskosten was in de begroting 2015 nog rekening gehouden met een budget voor het project 1DB. Hiervoor zijn 

 echter in 2015 in de realisatie beperkte kosten gemaakt.

Overige algemene kosten
In de overige algemene kosten was binnen de directie een budget opgenomen van € 200 wat nader te bestemmen was voor 

 projecten. Dit budget is nagenoeg niet besteed en leidt dus tot een positief verschil ten opzichte van de begroting 2015.

Overige algemene kosten

(x € 1.000)   2015  2015  2014
  Realisatie  Begroting  Realisatie
     
Afschrijvingskosten  1.390 1.324 1.360
Automatiseringskosten  821 870 726
Budget i.v.m. reorganisatie  528 1.500 –
Accountants en administratiekosten  445 394 465
Advieskosten  329 406 655
Telefoon/fax en internetkosten  260 327 252
Rente en kosten bank  217 188 194
Juridische kosten  165 219 196
Verzekeringskosten  135 104 112
Bestuurskosten  58 469 117
Overige algemene kosten  453 431 724
   
   
Totaal overige algemene kosten  4.801 6.232 4.801
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3. ENKELVOUDIGE JAARREKENING

3.1 Enkelvoudige balans Na resultaatbestemming

(x € 1.000)   31 december 2015  31 december 2014

ACTIVA   
   
Immateriële vaste activa  1  57  135 
   
Materiële vaste activa   
Bedrijfsmiddelen 2  4.860  110 
   
Financiële vaste activa   
Leningen in kader van doelstelling 3  141  631 
   
Beleggingen 4  6.940  1.115 
   
Voorraden   132  111 
   
Vorderingen en overlopende activa  5  13.736  8.821 
   
Liquide middelen 6  9.378  4.455 
   
TOTAAL ACTIVA    35.245  15.378 
   
   
PASSIVA   
   
Reserves en fondsen   
Reserves 7   
  Continuïteitsreserve  9.818  1.819  
  Bestemmingsreserves  12.090  4.614  
   21.908  6.433 
Fondsen  8   
  Bestemmingsfondsen   5.213  2.064 
   
   27.121  8.497 
   
Voorzieningen 9  1.341  168 
   
Langlopende schulden 10  93  201
   
Kortlopende schulden en overlopende passiva 11  6.690  6.512 
   
TOTAAL PASSIVA   35.245  15.378 
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3.2 Enkelvoudige staat van baten en lasten

(x € 1.000)    Realisatie Begroting Realisatie
   2015 2015 2014

BATEN    
Baten uit eigen fondsenwerving 12  21.389 14.910 10.834 
Baten uit acties derden/gezamenlijk 13  4.561 1.853 1.890 
Vergoedingen wettelijke taken en subsidies 14  202 156 115 
Opbrengst dierenhulp 15  1.661 915 
Baten uit beleggingen 16  240 179 125 
Overige baten  17  335 181 174 
     
TOTAAL BATEN   28.352 18.447 13.138 
    
LASTEN 18   
Besteed aan doelstellingen    
Dierenhulp   13.024 7.301 3.005 
Toezicht Dierenwelzijn   1.440 1.017 610 
Voorlichting   3.661 4.402 2.904 
Beleidsbeïnvloeding   1.817 2.029 964 
     
   19.942 14.749 7.483 
Werving baten    
Kosten eigen fondsenwerving   4.601 4.896 2.394 
Kosten acties derden   10 15 – 
Kosten van beleggingen   – 6 – 
     
   4.611 4.917 2.394 
Beheer en administratie    
Kosten beheer en administratie   4.374 5.592 2.982 
     
TOTAAL LASTEN   28.927 25.258 12.859 
    
     
EXPLOITATIE RESULTAAT   - 575 - 6.811 279
    
Resultaatbestemming    
Toevoeging/onttrekking aan:    
Continuïteitsreserve   2.297  6.811  1.623
Bestemmingsreserves    2.568 – 1.502 
Overige reserves    – –
Bestemmingsfondsen    304 – 400
     
    
Exploitatieresultaat   - 575 - 6.811 279
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4. OVERIGE GEGEVENS

4.1 Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die een effect hebben op de geconsolideerde jaarrekening 2015 van de 

 Dierenbescherming.

4.2 Resultaatverdeling 2015
Baten waaraan 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 bestemmings

fonds 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 van 

de geconsolideerde jaarrekening over 2015 als volgt:

Verwerking exploitatiesaldo

(x € 1.000)

Onttrekking aan continuïteitsreserve     4.204
Dotatie aan bestemmingsreserves    19.357
Onttrekking aan bestemmingsreserves     12.527
Dotatie aan bestemmingsfondsen    1.303
Onttrekking aan bestemmingsfondsen     1.931
 
 
Exploitatieresultaat 2015    1.998
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4.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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 BIJLAGE 2  
VERANTWOORDINGS-
VERKLARING  
RAAD VAN TOEZICHT
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De Dierenbescherming onderschrijft de onderstaande principes  

in het Reglement CBFKeur en de gerelateerde Code Goed Bestuur 

van de Commissie Wijffels:

1. Een organisatie moet een scheiding aanbrengen tussen 

 besturen, uitvoeren en toezicht houden.

2. Een organisatie moet de beschikbare middelen zo efficiënt en 

effectief mogelijk besteden.

3. Een organisatie moet rekening houden met de verschillende 

groepen die belang hebben bij haar werk.

Organisatie wijziging
Voordat we ingaan op het functioneren van de organisatie en  

de RvT in het verslagjaar in relatie tot deze principes, lichten wij  

u graag een wijziging in de organisatiestructuur toe met impact 

op het takenpakket van de Raad van Toezicht. 

In het verleden bestond de taak van de Raad van Toezicht uit het 

toezicht houden op de Nederlandse Vereniging tot Bescherming 

van Dieren (NVBD) en Stichting Landelijke Inspectiedienst (LID). 

Sinds 1 januari 2015 en de fusie tot één Dierenbescherming, is 

deze taak uitgebreid met het toezicht houden op 28 gelieerde 

stichtingen die de modelstatuten hebben ingevoerd (stand per  

31 december 2015). Bij deze overgang werd de operationeel 

 manager/adjunctdirecteur van de Dierenbescherming bestuurder 

van deze gelieerde stichtingen. 

De wijziging betreft 22 stichtingen waarin asiel en dierenvervoer

activiteiten worden uitgevoerd, drie gebouwenstichtingen en drie 

steunstichtingen. In deze verantwoordingsverklaring wordt waar 

nodig onderscheid gemaakt tussen het toezicht houden op de 

NVBD, stichting LID en de 28 gelieerde stichtingen.

1.  SCHEIDING TUSSEN BESTUREN, 
UITVOEREN EN TOEZICHT HOUDEN 

Binnen de Dierenbescherming wordt voldaan aan het principe 

van ‘scheiding van bestuur en toezicht houden’ volgens het 

 (twotier) Raad van Toezichtmodel. Dit model wordt in dit 

 hoofdstuk nader toegelicht.

1.1 Directie en bestuur
De algemeen directeur bestuurt de NVBD en verricht werkzaam

heden op basis van de statuten en het bestuursreglement NVBD 

waarin de taken en bevoegdheden zijn vastgelegd. Deze functie 

wordt vervuld door de heer F.C. Dales. Hij is verantwoordelijk voor 

het strategisch beleid, het management en vertegenwoordigt de 

Dierenbescherming. 

De directeur ontvangt een salaris dat valt binnen de richtlijnen van 

de VFI (branchevereniging van goede doelen). Nadere toelichting op 

de beloning van de directeur is te vinden in de jaarrekening. 

Frank Dales had in 2015 de volgende nevenfuncties: 

• Bestuurslid Goede Doelen Nederland (voorheen VFI);

• Bestuurslid Eurogroup for Animals;

• Lid Nationaal Comite advies dierproevenbeleid;

• Lid Raad van Toezicht Stichting de Wielborgh. 

Het functioneren van de algemeen directeur/bestuurder wordt 

geëvalueerd en beoordeeld door de Remuneratiecommissie. 

De operationeel manager/adjunct directeur bestuurt de 28 gelieer

de stichtingen en verricht werkzaamheden op basis van de statuten 

van de gelieerde stichtingen, de bestuursreglementen van de NVBD 

en de gelieerde organisaties, waarin de taken en bevoegdheden 

zijn vastgelegd. Deze functie is tot 1 juli 2015 vervuld door 

mevrouw G.T.M. Schippers. Na haar vertrek heeft de heer  

F.C. Dales conform statutaire bepalingen tijdelijk het bestuur 

 overgenomen; Vanaf 1 augustus is er een interim codirecteur 

 aangesteld, mevrouw A. Ponsioen, die een volledige volmacht 

heeft ontvangen voor het bestuur van de gelieerde stichtingen. 

De bestuurder van de gelieerde stichtingen ontvangt een salaris 

dat valt binnen de richtlijnen van de VFI.

Nevenfuncties van mevrouw G.T.M. Schippers: 

• Lid Raad van Toezicht GGZ instelling Transparant, Leiden

• Lid College van Deskundigen Centraal Bureau Fondsenwerving   

Nevenfuncties mevrouw A. Ponsioen: 

• Lid Raad van toezicht Boekmanstichting Amsterdam, tevens lid 

van de auditcommissie

• Bestuurslid Kroller Mullerfonds

• Bestuurslid Watermuseum Arnhem

• Bestuurslid Symposion Gorinchem

1.2 Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van 

zaken binnen de Dierenbescherming, en het beleid van zowel de 

algemeen directeur/bestuurder als de bestuurder van de gelieerde 

stichtingen. De Raad van Toezicht staat de beide bestuurders met 

raad en advies terzijde. Verder toetst zij behaalde resultaten aan 

het voorgenomen beleid, en beleidsvoornemens op haalbaarheid 

en realiteitsgehalte. 

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf personen en ten 

hoogste zeven personen, die tot 1 januari 2015 benoemd werden 

door de Algemene Vergadering. Vanaf deze datum vindt benoe

ming plaats door de Ledenraad. Leden van de Raad van Toezicht 

worden benoemd voor een periode van vijf jaar en zijn eenmaal 

herbenoembaar. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen 

geen bezol diging; zij kunnen gemaakte reis en verblijfskosten 

declareren. 

Evaluatie verslagjaar
De Raad van Toezicht heeft in 2015 vijfmaal vergaderd. Het 

bestuur was hierbij aanwezig. 

In januari heeft de Raad van Toezicht het eigen functioneren 

geëvalueerd met behulp van een externe procesbegeleider. 

 Onderwerpen van gesprek waren daarnaast de rolverdeling tussen 

bestuur en Raad van Toezicht en de balans tussen formeel toe

zicht en de strategische klankbord functie. Daarnaast evalueert  

de RvT voorafgaand en na afloop van elke vergadering haar 

 func tioneren en de relatie met de bestuurder in het zogenaamde 

 non executive overleg. In 2015 is hierbij gediscussieerd over: 

• de tijdsbesteding voor de RvT werkzaamheden en de wens om 

deze op evenredig niveau te brengen 
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• de inrichting van het grote aantal gelieerde stichtingen dat  

het voor de RvT moeilijk maakt om haar verantwoordelijkheden 

in te vullen.

Met interesse volgde de Raad van Toezicht in 2015 de groei van de 

activiteiten van en toegenomen aandacht voor de LID, de ontwik

keling van het Beter Leven keurmerk en start van diverse (lokale) 

initiatieven om dierenwelzijn te bevorderen door het zoeken van 

de dialoog met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. 

Daarnaast is het bestuur verzocht om ontwikkelingen die zich op 

landelijk niveau in de dierenopvang aftekenen te analyseren als 

basis voor de meerjarenstrategie. 

De Raad van Toezicht heeft veel aandacht gehad voor de gevolgen 

van de veranderingen in de organisatiestructuur per 1 januari 

2015: de fusie tot één vereniging en aansluitende besluitvorming 

over het aannemen van modelstatuten door gelieerde stichtingen. 

Na het vertrek van de operationeel manager is op basis van 

gesprekken met bestuurders en werknemers van de NVBD beslo

ten tot de aanstelling van een interim codirecteur die begeleiding 

van deze complexe processen als belangrijkste opdracht had. 

Daarnaast volgt de Raad van Toezicht de reorganisatie van de 

NVBD (de omvorming van twintig afdelingen naar vier regio’s en 

ontwikkeling van een Service Centrum) die in september 2015 van 

start is gegaan nauwlettend. De Raad van Toezicht juicht de ont

wikkeling naar een eenvoudige organisatie met korte lijnen toe. 

Ter ondersteuning heeft zij het initiatief genomen voor een onder

zoek naar effectieve en efficiënte inrichting van overhead functies 

in het Service Centrum. 

Uit evaluatie van de NVBD governance na de fusie tot één Dieren

bescherming heeft de Raad van Toezicht geconcludeerd dat een 

overgang naar een tweehoofdig bestuur noodzakelijk is om 

 harmonisatie en stroomlijning van de organisatie in de komende 

tijd effectief te consolideren. 

De statuten van de NVBD zijn, na goedkeuring door de Ledenraad 

van dit besluit, aangepast. Verder heeft de Raad van Toezicht  

het initiatief genomen om met hulp van een externe adviseur her

ijking van de strategie van de NVBD te starten en het functioneren 

van het management team te evalueren.

De Raad van Toezicht is in 2015 in gesprek gegaan met de 

 Ledenraad over de rolverdeling tussen de Ledenraad, het Bestuur 

en de Raad van Toezicht. Dit proces wordt in 2016 voortgezet.  

Voorzitter Anke Boomsma heeft in november te kennen gegeven 

per 1 januari 2016 haar functie als voorzitter en lid van de Raad 

van Toezicht neer te leggen vanwege de groei van haar bedrijf en 

de daarmee samenhangende werkzaamheden. 

Samenstelling van de Raad van Toezicht 

Anke Boomsma  Voorzitter, afgetreden per 112016,  
lid Remuneratiecommissie

Hoofdfunctie:  Eigenaar Anke Boomsma coaching, training,  toezicht, 
fotografie

Nevenfunctie:   Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Wende,  
Den Haag (tot 192015)

  Lid Raad van Toezicht Stichting PerspeKtief, Delft 
(vanaf 192015). Fusiepartner van Stichting Wende

Peter Kasteleyn  Vicevoorzitter, voorjaar 2019, niet herkiesbaar, lid 
Auditcommissie

Hoofdfunctie:   Senior organisatieadviseur bij Dubois & Co Register
accountants.

Nevenfuncties:  Voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting Maatvast.

Taco de Groot  Lid, voorjaar 2016, herkiesbaar, lid Remuneratie
commissie

Hoofdfunctie:  Statutair directeur, CEO van Vastned Retail NV 
Nevenfuncties:  Commissaris bij Eurindustrial NV (ad interim), Amsterdam
   
Erna Pieters Lid, voorjaar 2016, herkiesbaar
Hoofdfunctie:   Advocaat bij JPR Advocaten te Deventer, eveneens 

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 Lid, najaar 2018, niet herkiesbaar
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  Lid, voorjaar 2019, herkiesbaar, lid Remuneratie
commissie

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 

(reeds beëindigd)

Gea Keijsers Lid, najaar 2019, herkiesbaar, lid Auditcommissie
Hoofdfunctie:  Eigenaar Connecting the Dots Consultancy 

 (Financieel interim, change en project management).
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Commissies

Auditcommissie 
Het doel van de Audit Commissie (AC) is om besluitvorming en 

meningsvorming binnen de Raad van Toezicht te ondersteunen 

door diepgaande analyse en beoordeling van financiële vraagstuk

ken. Daarnaast richt de AC zich op de kwaliteit van interne en 

externe rapportage, de effectiviteit van interne controles en het 

functioneren van de externe accountant. De leden van de AC  

van de NVBD waren tevens de leden van de AC voor de LID en 

 Gelieerde Stichtingen. 

De Auditcommissie heeft in 2015 zesmaal vergaderd. Hierbij  

zijn de directeur, de manager Finance & Control en periodiek de 

externe accountant uitgenodigd.

Focus lag na de fusie tot één Dierenbescherming op herijking van 

het financiële beleid met als doelstelling een financieel gezonde 

organisatie te realiseren, die in control is en snel helder inzicht 

heeft in haar resultaten en vermogenspositie. In dit kader heeft de 

Audit commissie geadviseerd over een voorzichtig, maar realis

tisch begrotings en vermogensbeleid (waarbij projectmatig 

 aanwending van bovenbudgettaire baten is geïntroduceerd en 

financiering van lokale activiteiten is geëvalueerd), aanscherping 

van de planning en control cyclus door centralisatie van adminis

traties (zoals salaris en rekening courant administraties), uit

breiding van risicomanagement en aanscherping van de interne 

controle maatregelen. 

Een projectgroep waar de Audit Commissie deel van uitmaakte, 

heeft medio 2015 een nieuwe accountant geselecteerd en voor

gedragen ter benoeming aan de Raad van Toezicht en de Leden

raad. Deze nieuwe accountant is actief vanaf boekjaar 2016. 

Remuneratie Commissie 
Het doel van de Remuneratie Commissie is advisering en voor

bereiding van besluitvorming van de Raad van Toezicht over de 

volgende onderwerpen: het vaststellen van profielschetsen en de 

selectieprocedure voor bestuur en leden van de Raad van Toezicht, 

bindende voordrachten aan de Ledenraad tot benoeming van het 

bestuur en leden van de Raad van Toezicht en alle andere besluit

vorming over algemene arbeidsrechtelijke salariële zaken. 

De Remuneratie Commissie heeft in 2015 driemaal vergaderd.

In januari, februari en augustus hebben evaluatie, respectievelijk, 

functioneringsgesprekken plaatsgevonden met de algemeen 

 directeur/bestuurder. Dit gebeurde aan de hand van vooraf door 

de Raad van Toezicht vastgestelde targets. In de tweede helft van 

het jaar zijn gesprekken gestart over de rol van de directeur/

bestuurder in de nieuwe organisatie. 

De Remuneratiecommissie heeft eind 2015 de profielen opgesteld 

voor de nieuwe algemeen directeur/bestuurder en de directeur 

bedrijfsvoering/bestuurder. Eind 2015 is de werving gestart voor de 

selectie van een nieuwe directie. 

2.  EFFICIËNTE EN EFFECTIEVE 
ORGANISATIE

Richtinggevende doelstellingen
Op basis van een SWOTanalyse en drie interactieve bijeenkomsten 

met belanghebbenden, is er een meerjarenstrategie voor de  

 periode 20162019 vastgesteld. Vanuit de strategische doelstellin

gen zijn resultaten met bijbehorende indicatoren geformuleerd 

en worden jaarplannen en begrotingen opgesteld. 

Monitoring van resultaten
De directie en het managementteam steunen voor bewaking  

van activiteiten en budget/realisaties vooral op de maandelijkse 

analyses van de groep Finance & Control. De directeur legt elk 

kwartaal  verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Dit betreft 

zowel de financiële als een kwalitatieve verantwoording. De 

 financiële kwartaalrapportages worden, in aanwezigheid van de 

directeur en de Concern Controller vooraf intensief besproken in 

de Audit Commissie. 

In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de finan

ciële realisatie van het voorafgaande jaar. Hierbij worden de richt

lijnen van de RJ650 voor fondsenwervende instellingen gevolgd.

3. AANDACHT VOOR BELANGHEBBENDEN

De Dierenbescherming hecht vanaf haar oprichting grote  

waarde aan goede contacten met haar belanghebbenden en 

 probeert dialoog te bevorderen om haar doelstellingen te berei

ken. Gezien de diversiteit van de kernprocessen kent de Dieren

bescherming een groot aantal groepen belanghebbenden. De 

groep Communicatie & Fondsenwerving heeft verschillende, 

maatwerk, communicatiemiddelen ontwikkeld die inspelen  

op de informatiebehoefte van de onderscheiden groepen belang

hebbenden. In paragraaf 4.3 van het jaarverslag wordt een over

zicht gegeven van deze middelen. 

Belangenverstrengeling
Er zijn in 2015 geen meldingen geweest van mogelijke belangen

verstrengeling bij een bestuurder, noch van transacties waarbij 

tegenstrijdige belangen van bestuurders, toezichthouders en/of 

externe accountants speelden of spelen die van materiele beteke

nis zijn voor de NVBD en/of desbetreffende bestuurders, toezicht

houders en/of externe accountant.

Evaluatie opzet verantwoordingsverklaring en slotwoord
Voor de verantwoordingsverklaring over 2015 is gekozen voor  

een compacte vorm om de leesbaarheid te bevorderen. Een aantal 

onderwerpen dat voorheen in dit hoofdstuk gepresenteerd werd 

(organisatiestructuur, overzicht benadering belanghebbenden) 

wordt nu beschreven in het jaarverslag. De Raad van Toezicht  

is van mening dat de opzet en werking van de verantwoordings

verklaring en daarmee van de invulling van de hoofdprincipes 

goed zijn.
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De Raad van Toezicht heeft, in een jaar dat in het teken stond van 

grote veranderingen, veel waardering voor de inzet en betrokken

heid van de vele vrijwilligers, bestuurders en betaalde krachten 

van de Dierenbescherming. Samen dragen we bij aan de verbete

ring van dierenwelzijn in Nederland.

De Raad van Toezicht,

Den Haag, datum

Peter Kasteleyn

Voorzitter vanaf 112016

Taco de Groot

lid

Erna Pieters

Vicevoorzitter vanaf 322016

lid

Dinand Ekkel

lid

Lex Vriesendorp

lid

Gea Keijsers

lid
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