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Aan het bestuur van
Stg. DierenOpvang DierenAmbulance Schagen Hollands Kroon  
Ambachtsdijk 7  
1747 GN Tuitjenhorn

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot de stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van
€ 963.865 en de exploitatierekening sluitende met een negatief resultaat van € 9.191, samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stg. DierenOpvang DierenAmbulance Schagen Hollands Kroon te Tuitjenhorn is door ons
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019
en de exploitatierekening over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende
Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u
ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van
administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan
ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze
werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening
overeenkwam met onze kennis van Stg. DierenOpvang DierenAmbulance Schagen Hollands Kroon. Wij hebben geen
controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te
trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften
in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening
mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben
uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Uitgeest, 31 maart 2020

Maatschap WEA Noord-Holland
Molenwerf 48
1911 DB  Uitgeest

L. Bes-Vermeulen AA 
              

 

 



3                ALGEMEEN

3.1                Bedrijfsgegevens

De stichting is statutair gevestigd te Tuitjenhorn en handelt onder de naam Stg. DierenOpvang DierenAmbulance
Schagen Hollands Kroon. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Noordwest-
Holland te Alkmaar onder nummer 41239415. De stichting geniet de ANBI-status.

3.2                Bestuur

De samenstelling van het bestuur zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel per 31 december 2019:

- R. van den Bogert (voorzitter)
- P. van der Veen (secretaris)
- O.E. Bijl-Faber (penningmeester)

Als gevolmachtigden zijn aangesteld:

- C.M. Rodink (gevolmachtigde met persoonlijke titel van directeur)
- P.J. Stronk (gevolmachitgde met persoonlijke titel van directeur).

3.3                Bestemming van de winst 2018

Het resultaat over 2018 is door het bestuur vastgesteld. Van het resultaat 2018 is €22.269 in mindering gebracht op de
overige reserves. Het overige resultaat is toegevoegd aan de bestemmingsreserves. 

Stg. DierenOpvang DierenAmbulance Schagen Hollands Kroon te Tuitjenhorn
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Bestuursverslag 2019  

Stichting DierenOpvang DierenAmbulance Schagen Hollands Kroon 

(DODA)  

 

 

 

Opgericht d.d.15 juni 1984  

Statutair gevestigd aan de Ambachtsdijk Tuitjenhorn, gemeente Schagen.  

Laatste statutenwijziging 03 september 2015. 

Stichting zonder winstoogmerk.  

 

ANBI erkent onder RSIN-nummer 007534644.  

Giften en schenkingen aan DODA zijn daarom vrij van erfbelasting.  

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer: 41239415 

SBI-code: 9609-Overige Dienstverlening. 

UBN2590439, vestigingsnummer 2843677 

 

Kerntaken 

� Het in verzorging nemen en (her)plaatsen van zwerf- en afstandsdieren.  

� Het verlenen van dierennoodhulp.  

� Het bevorderen van dieren beschermende activiteiten, waaronder het verstrekken van 

voorlichting. 

� Het streven naar en realiseren van een zo goed mogelijke afstemming en samenwerking met 

andere in de regio werkzame organisaties op het terrein van dierenwelzijn.  

 

Het bereiken van de kerntaken door 

� Diensten te verlenen/ aan te bieden via DierenOpvang en DierenAmbulance.  

� Regelmatige verstrekking van informatie betreffende dierenverzorging en dierenwelzijn 

zowel via de DierenOpvang (rechtstreeks aan dierenbezitters en toekomstige 

dierenbezitters) als via alle andere kanalen (pers, voorlichtingsbijeenkomsten, 

informatiebladen, internet en dergelijke). 

� Mee te werken aan goede afstemming/samenwerking (hetzij op eigen initiatief, hetzij op 

initiatief van anderen), in de regio, door middel van regelmatig overleg op het terrein van 

DierenOpvang en dierenvervoer. 

� Het 24/7 operationeel hebben van één of meerdere DierenAmbulances en zorgdragen voor 

24/7 beschikbare opvangruimten.  

 

 

Inleiding 

2019 was in alle opzichten een heel druk en intensief jaar.  

Meteen in het nieuwe jaar zaten verschillende dierverblijven al nagenoeg vol.  

Dat is ook het hele jaar zo gebleven. Hectisch druk was het regelmatig, waarvan meerdere weken in  

het “hoogseizoen” de dagelijkse bezettingsgraad meer dan honderd dieren betrof.  

Veel werk om al deze dieren goed te verzorgen.  

De trend die zich al eerder had ingezet gaat verder door; er komen steeds meer dieren binnen die 

extra en meer zorg nodig hebben. Niet altijd alleen qua gezondheid maar ook qua gedrag.  

Opvallend is het aantal dumpdieren in 2019. Een “gevonden” pupje waar geen eigenaar meer voor  

komt, een aangebonden hond op het strand, een oudere Jack Russel eenzaam langs een stil 

weggetje.  

 

 



 

 

Maar ook cavia’s in de bosjes op een afgelegen plek, dozen vol met jonge konijnen op de meest  

bizarre plekken en niet te vergeten de vele aangetroffen hanen op diverse plekken in de regio.  

Daarnaast tientallen meldingen van schuwe c.q. verwilderde katten die rondzwierven. Volwassen  

katten maar ook veel kittens.  

Al deze dumpdieren waren vaak lastig te pakken te krijgen en vergde veel goed georganiseerd en  

tijdrovend vangwerk.  

 

Ook het aantal dieren in de noodopvang van “sociale” gevallen steeg in 2019 ten opzichte van  

voorgaande jaren.  

Het totaal aantal dieren was duidelijk meer dan in 2018 en daardoor stegen de verzorgingsdagen  

ook, het was vaak passen en meten om de dagelijkse verzorging rond te krijgen en voldoende  

opvangruimte te kunnen bieden.  

 

Organisatie 

Het bestuur en directie zijn in 2019 een aantal keer bij elkaar geweest.  Daarnaast was er frequent 

mail- c.q. telefonisch contact waardoor zaken snel en adequaat afgehandeld kunnen worden.  Er zijn 

geen bestuurswisselingen geweest.  

 

Per 31 december 2019 bestond het bestuur uit: 

 

► dhr. Robert van den Bogert (voorzitter) 

► mw. Petra van der Veen (secretaris) 

► mw. Olga Bijl- Faber (penningmeester) 

 

De bestuursleden zijn onbezoldigd en hebben in 2019 geen vergoedingen ontvangen. 

Het bestuur en directie hebben geen relevante nevenfuncties 
 

Het bestuur werd in 2019 o.a. ondersteund door: 

► mw. Christl Rodink (directie) + o.a. secretariaat, verzekeringen, DierenAmbulance 

► mw. Lettie Stronk (directie) + o.a. personeel & organisatie, financiën, DierenOpvang 

► mw. Jannette Ros, boekhouding, fondsenwerving 

 

De directie heeft het merendeel van de bestuurstaken in haar pakket en werkt volgens het 

directiestatuut welke is vastgesteld in 2011. Hierin staan duidelijk de taken en bevoegdheden van 

directie en bestuur vermeld.  

 

De dagelijkse leiding van de DODA is in handen van de betaalde krachten met duidelijk vastgelegde 

taakverdelingen en verantwoordelijkheden.  

 

Personeel 

Midden in de drukke zomer gaf M. Moras aan te stoppen met haar werkzaamheden. Omdat het op 

een dergelijk korte termijn niet mogelijk was een nieuwe geschikte kracht te vinden en snel in te 

kunnen werken is er ad hoc besloten de uren van het team te herverdelen en zo de drukke 

zomermaanden op te kunnen vangen. Dankzij de medewerking en de grote inzet van het team is dit 

gelukt alhoewel er soms hele lange dagen gemaakt moesten worden.  

 

Per 31 december 2019 was er 3,32 fte in dienst.  

Te weten: 

►Christl Rodink   directie 

►Lettie Stronk    directie 

►Miranda Pronk   operationeel manager 

►Saskia Lubbers   management assistent 

 

 

 



 

 

Dit zijn minder fte dan eind 2018. We zullen moeten bezien of dit aantal voldoende is om de 

DierenOpvang en de DierenAmbulance te blijven runnen. Zeker omdat het aantal (capabele) 

vrijwilligers blijft afnemen zowel bij de opvang als bij de dierenambulance.  

 

De bezoldiging van het personeel is volgens vastgestelde salarisschalen. 

Het personeel hield in 2019 diverse werk- en directie- overleggen welke in notulen zijn vastgelegd.  

Met het personeel zijn voortgangsgesprekken gevoerd.  

De Landelijke Bijeenkomsten Dierenhulpverlening van DierenLot zijn bijgewoond en zijn workshops 

gevolgd.  

Door de directie zijn er tevens zijn diverse bijeenkomsten en overleggen bijgewoond met diverse 

gemeenten, DierenAmbulances en DierenOpvang in de regio en de Dierenbescherming Noord West.  

 

Vrijwilligers 

Het totaal aantal vrijwilligers is in 2019 wel stabiel gebleven maar er waren veel wisselingen. De 

trend is dat vrijwilligers zich niet voor een langere periode willen binden en het vrijwilligerswerk zien 

als een korte periode op weg naar een betaalde baan elders.  

Het telkens opnieuw inwerken van mensen trekt een zware wissel op de betaalde krachten en 

ervaren vrijwilligers.  

 

DierenAmbulance 

Ook bij het DierenAmbulance team is het een komen en gaan geweest het hele jaar door.  

Nog steeds een te krappe bezetting en moest het kleine team vaak een aantal dagen achterelkaar 

dienst draaien om de ambulance 24/7 te kunnen laten rijden.  

Geen goede zaak en zeker in drukke periodes is de verantwoording om de dierenambulance goed en 

veilig te kunnen laten functioneren groot.  

Toch wist het (te) kleine maar hechte team de ambulance in 2019 overeind te houden, werd er goed 

samengewerkt en waren deze vrijwilligers vaak bereid om elkaar te helpen of een extra dienst te 

draaien. Dit heeft echter wel grenzen en er moet voor gewaakt worden dat de veiligheid van de 

vrijwilligers altijd bovenaan blijft staan.  

Bij de 24/7 coördinatie is er wel enige uitbreiding gekomen van vrijwilligers maar om alles goed te 

kunnen blijven coördineren en alle telefoontjes met de vele hulpaanvragen te kunnen beantwoorden 

was de inzet van het betaalde team nog steeds noodzakelijk.    

Ook het voor maken van roosters, de overkoepelende coördinatie voor het op de weg houden van de 

dierenambulances, de individuele begeleiding en regelmatig nazorg gesprekken wordt vooralsnog 

gedaan door een directielid.  

 

Cursussen en trainingen 

Voor elke diergroep geldt tegenwoordig een apart vakbekwaamheidsbewijs. 

Wij waren in het bezit van alle verplichte cursussen, echter door het wegvallen van een medewerker 

zal er in 2020 opnieuw een cursus gevolgd moeten worden.  

Door stichting DierenLot is er veel aanbod om cursussen en trainingen te volgen voor de vrijwilligers, 

helaas blijkt in de praktijk dat er, vanuit onze vrijwilligers, weinig animo voor is.  

Wel zijn er door personeel en vrijwilligers van de DierenAmbulance, verschillende trainingen en 

workshops gevolgd tijdens de twee landelijke bijeenkomsten Dierenhulpverlening van stichting 

DierenLot.  

Er is een BHV dag-opleiding op locatie gegeven voor het team en een groep vrijwilligers.  

Bij vogel- en dierenopvang de Bonte Piet in Midwoud heeft een groep de training “herkennen van 

vogels en eerste hulp bij vogels” gevolgd.  

En dierengedragsdeskundige Anita Legue heeft een training gegeven over de omgang en verzorging 

van konijnen gegeven.  

 

 

 

 

 



 

 

Pand 
Begin 2019 is er een controle geweest van de elektrische installatie binnen het pand. 

Er zijn nogal wat opmerkingen/ adviezen gekomen. De eerste direct noodzakelijke aanpassingen en 

reparaties zijn gedaan maar er moet nog veel meer gebeuren.  

Tevens is er in het voorjaar een bouwkundig onderzoek gedaan naar de staat van het pand. Ook 

hieruit bleek veel achterstallig onderhoud en slechte onderdelen van het pand.  

Naar aanleiding van de samenvatting en conclusie in dit rapport is er gesteld dat renovatie van het 

pand op de Ambachtsdijk geen optie is.  

Het is een inmiddels dusdanig sterk verouderd pand (uit begin 1900) en de functie als DierenOpvang 

zal ook na een grondige renovatie, binnen de mogelijkheden van dit pand, ontoereikend zijn en niet 

meer voldoen aan de huidige eisen die aan een DierenOpvang gesteld worden.  

Mede daarom is er besloten geen nader onderzoek te doen naar van de staat van het pand c.q. 

renovatie te laten uitvoeren.  

 

Plan nieuwbouw 

Het hele jaar heeft opnieuw in het teken gestaan in het kader van de plannen nieuwbouw.  

Nieuwbouw te realiseren in samenwerking met de Dierenbescherming en DierenAmbulance Noord 

Kennemerland. De huidige opvang locaties in Tuitjenhorn en Alkmaar zijn dermate verouderd dat het 

niet meer verantwoord is hier verder mee te gaan.  

Veel overleggen, al dan niet samen met de gemeenten: Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Heiloo, 

Hollands Kroon, Langedijk en Schagen zijn er gevoerd.  

De wethouders van de 7 gemeenten zijn o.a. op werkbezoek geweest in de opvangen en hebben op 

de Ambachtsdijk met eigen ogen kunnen zien hoe het er voor staat en dat nieuwbouw nu op korte 

termijn echt noodzakelijk is.  

Wij zijn er ondertussen ook al ruim 20 jaar mee bezig, destijds waren er zelfs al 

nieuwbouwtekeningen echter tot nu toe zonder resultaat.  

Eind 2019 is er dan ook besloten dat er in 2020 heldere besluiten genomen zullen moeten gaan 

worden, hetgeen kan resulteren in daadwerkelijke nieuwbouw of anders sluiting van het pand aan de 

Ambachtsdijk.  
 

PR, Fondsenwerving en donateurs 

Fondsenwerving en PR is en blijft een aandachtspunt. 

De vergoeding van de gemeenten is beperkt is tot de opvang van zwerfdieren voor de periode van 14 

dagen. Alle extra opvangdagen en veel medische kosten moeten door de DODA zelf gedragen 

worden.  

PR in 2019 o.a. door het maken en het huis- aan huis laten bezorgen van de flyer met informatie en 

de aankondiging van een digitale collecte.  

Fondsenwerving gebeurde op allerlei gebied, het actief benaderen van fondsen, de digitale collecte 

en andere acties waarbij een digitale collectebus werd ingezet en de daarbij behorende publiciteit 

zorgden voor de nodige financiële bijdragen.   

Zonder deze bijdragen en de bijdragen van alle donateurs kan het bedrijf niet draaiende gehouden 

worden en zou er een nog groter exploitatie tekort ontstaan.  

 
Vervoer 

De problematiek rondom het dierenvervoer, de DierenAmbulance, blijft een aandachtspunt.  

Het tekort aan vrijwilligers betreft niet alleen onze organisatie maar is een landelijk probleem.  

Hoe en of dit uiteindelijk op te lossen is niet duidelijk.  

Voorop blijft staan dat er veilig en verantwoord gereden moet kunnen worden en dat de vrijwilligers 

niet extra belast kunnen blijven worden. Dit geldt uiteraard ook voor het personeel van de DODA.  

In 2019 was wel het mogelijk om in ieder geval, op een enkele dag na, met één ambulance te kunnen 

rijden.  

Onze 24/7 bereikbaarheid willen we hoe dan ook kunnen blijven garanderen om zo de vele 

hulpaanvragen adequaat te beantwoorden en vaak door een goed advies en enkele tips af te kunnen 

 

 



 

 

handelen. Op deze manier worden er dagelijks tientallen telefoontjes beantwoord. Niet alleen aan 

burgers maar ook vaak zaken waar politie of andere instanties bij betrokken waren.  

Ook zijn mensen vaak gelukkig zelf bereid om, met name vogels, zelf naar een vogelopvang te 

vervoeren. Want met name in de maanden mei-juni-juli zijn er dagelijks zoveel (soms meer dan 50) 

aanvragen om jonge vogels op te halen en naar een vogelopvang te brengen.  

Dat zijn aantallen die wij gewoon niet kunnen berijden, zelfs al zouden we twee ambulances op de 

weg hebben.  

Desondanks zijn er meer ritten gereden dan het jaar ervoor.  

 

 

Rittenoverzicht DierenAmbulance 2019 

 

Schagen 365 

Hollands Kroon 220 

Vanuit DODA naar andere opvang en retour 32 

Van en naar dierenarts vanuit DODA 70 

Dienstritten DODA 28 

Crematorium 4 

Particuliere ritten 11 

TNR 37 

Overige gemeenten 4 

    

Totaal aantal ritten 2019 711 

2018 613 

2017 942 

2016           789 

 
 

Opvang  

Dit jaar een behoorlijke stijging van het aantal opgevangen dieren en de daarbij stijgende aantallen 

verzorgingsdagen. Of dit eenmalig is of dat het een stijgende lijn voor de komende jaren gaat worden 

zullen we moeten afwachten.  

 

         Schagen 

Hollands 

Kroon 

  aantal aantal gemiddelde gemiddeld    

   verzorgings verblijfsduur aantal dieren     

    dagen in dagen per dag     

Honden 82 2.113  25,8 5,8   

zwerf 56 431 7,7  34 22 

afstand 12 658 54,8    

anders * 14 1.024 73,1    

       

Katten 210 7.315 34,8 20   

zwerf 155 4.500 29  76 79 

afstand 38 1.792 47,2    

anders * 17 1.023 60,2    

       

 

 



 

 

Overige 

dieren 222 8.814  39,7 24,2   

zwerf 120 3.745 31,2  56 64 

afstand 49 1.855 37,9    

anders * 53 3.214 60,6    

       

Totaal  514 18.242 35,5 50 166 165 

       

2018 396 12.115 30,6 33,1 145 91 

2017 489 15.034 30,7 41,2 161 124 

2016 489 16.674 30,9 45,7 183 119 

*anders: uitwisseling, beslag, noodopvang 

                retour, geboorte afstand.                                  

  
 

Exploitatieresultaat 2019 

Het resultaat van de exploitatierekening is opnieuw negatief. 

Echter door actieve fondsenwerving en inzamelingsacties, waaronder een hele goede decemberactie 

is het exploitatie tekort minder dan begroot.  

In de overige baten en lasten van 2019 zijn geen noemenswaardige verschillen verder ten opzichte 

van het jaar ervoor.    

Er zijn geen nalatenschappen of erfenissen binnengekomen.  

 

 

Toekomstvisie 

In 2020 zal de DODA zich blijven inzetten op de belangrijkste kerntaak:  

Het in verzorging nemen en (her)plaatsen van zwerf- en afstandsdieren. Dit naast de andere in het 

jaarverslag genoemde doelstellingen. De activiteiten van de DierenAmbulance zijn daar een 

belangrijk onderdeel van.  

Dit kan alleen mede door de inzet van gemotiveerde vrijwilligers en een goed stabiel team op de 

werkvloer. Daar zal ook veel aandacht naar toe gaan om dit te realiseren en te behouden.  

 

In 2020 zal er tevens een definitief besluit genomen worden over daadwerkelijke nieuwbouw of 

mogelijke sluiting van het pand aan de Ambachtsdijk.  

Er zal daarover vroeg in het voorjaar, een overleg gepland worden met de gemeente Schagen en 

Hollands Kroon.  

 

Duidelijk mag zijn dat 2020 een cruciaal jaar zal worden over de toekomst van de DierenOpvang en 

DierenAmbulance Schagen Hollands Kroon.  

Aan onze intentie zal het niet liggen, ook niet aan de gemeente Schagen en Hollands Kroon.  

Deze gemeenten hebben echter in 2016 echter aangegeven dat er een samenwerking gezocht moet 

worden met andere partijen en dat er schaalvergroting moet komen om een voortbestaan te kunnen 

garanderen.  

Wij zijn daarom dan ook afhankelijk van de samenwerking van andere partijen en andere 

gemeenten.  

 

Begroting 2020 

Naar aanleiding van de jaarcijfers 2019 zal de begroting 2020-2021 gemaakt en vastgesteld worden.  

Nalatenschappen c.q. erfenissen worden niet in de begroting opgenomen.  

 

 

 



JAARREKENING

Balans per 31 december 2019
Staat van baten en lasten over 2019
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2019
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019
Overige toelichtingen

 

 



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatbestemming)

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 42.518 45.305
Inventaris 3.666 6.101

46.184 51.406

Vlottende activa

Vorderingen  (2)

Overige vorderingen en overlopende activa 17.239 10.501

Liquide middelen  (3) 900.442 909.018

 963.865 970.925

Stg. DierenOpvang DierenAmbulance Schagen Hollands Kroon te Tuitjenhorn
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
 

___________________________________________________________________________________________________________
 

 

 



31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (4)

Bestemmingsreserves en
bestemmingsfondsen 886.184 891.406
Overige reserves 61.038 65.007

947.222 956.413

Kortlopende schulden  (5)

Belastingen en premies sociale
verzekeringen 3.025 3.331
Overige schulden 13.618 11.181

16.643 14.512

 963.865 970.925

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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Stg. DierenOpvang DierenAmbulance Schagen Hollands Kroon te Tuitjenhorn

2        STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019 Begroting 2019 2018

€ €

Baten

Baten van particulieren 43.299                 28.000 500.458

Baten van bijdragen van overheden 137.536               135.200 134.849

Som van de geworven baten 180.835               163.200 635.307

Baten als tegenprestatie voor diensten 46.837                 41.000 42.029

Overige baten 411                      500 923

Som van de baten 228.083 (6) 204.700 678.259

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Personeelskosten 166.389               (7) 160.700 154.887

Afschrijvingen 5.222                   (8) 10.000 9.446

Huisvestingskosten 9.679                   (9) 8.020 8.621

Dierenhulp 44.969                 (10) 36.800 38.233

Kantoorkosten 5.895                   (11) 4.350 4.687

Kleine aanschaffingen 654                      2.000 2.056

Algemene kosten en voorlichting 4.053                   (12) 7.000 6.394

Som van de lasten 236.861 228.870 224.324

Saldo voor financiële baten en lasten -8.778 -24.170 453.935

Saldo financiële baten en lasten -413 (13) -504

Saldo van baten en lasten -9.191 -24.170 453.431

Bestemming saldo van baten en lasten

Toevoeging/onttrekking aan:

Overige reserves -3.969                  -22.269

Bestemmingsreserve -5.222                  475.700

-9.191 453.431
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten

De activiteiten van Stg. DierenOpvang DierenAmbulance Schagen Hollands Kroon, statutair gevestigd te Tuitjenhorn,
bestaan uit het houden van een dierenopvang en dierenambulance.

Vestigingsadres

Stg. DierenOpvang DierenAmbulance Schagen Hollands Kroon (geregistreerd onder KvK-nummer 41239415) is feitelijk
gevestigd op Ambachtsdijk 7 te Tuitjenhorn.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
Specifiek betekent dit dat de waarderingsgrondslagen en verslagsvereisten uit richtlijn 650 van RJ zullen worden
toegepast. 

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor
zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn
gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs
onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet
afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden
verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt
verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en
bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden
na eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde.

Stg. DierenOpvang DierenAmbulance Schagen Hollands Kroon te Tuitjenhorn
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 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten
enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de
gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. 

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor
ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en
vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van
uitgegeven en ontvangen leningen.

Stg. DierenOpvang DierenAmbulance Schagen Hollands Kroon te Tuitjenhorn
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Bedrijfs-
gebouwen en -

terreinen

€

Inventaris

€

Totaal

€

 Boekwaarde per  1 januari 2019
Aanschaffingswaarde 220.724 39.766 260.490
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -175.419 -33.665 -209.084

45.305 6.101 51.406

 Mutaties 
Afschrijvingen -2.787 -2.435 -5.222

 Boekwaarde per  31 december 2019
Aanschaffingswaarde 220.724 39.766 260.490
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -178.206 -36.100 -214.306

Boekwaarde per 31 december 2019 42.518 3.666 46.184

De aangehouden activa wordt aangehouden als zijnde benodigde voor de bedrijfsuitvoering.

 Afschrijvingspercentages
 %

Bedrijfsgebouwen en -terreinen  0-10
Inventaris  10-25

Stg. DierenOpvang DierenAmbulance Schagen Hollands Kroon te Tuitjenhorn
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VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Overige vorderingen

Overige vorderingen 14.034 3.451
Vooruitbetaalde kosten 427 522

14.461 3.973

Overlopende activa

Subsidies 1.816 5.054
Diversen 962 1.474

2.778 6.528

3. Liquide middelen

Rabobank 899.471 908.263
Kas 871 680
Gelden onderweg 100 75

900.442 909.018

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking.

Stg. DierenOpvang DierenAmbulance Schagen Hollands Kroon te Tuitjenhorn
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PASSIVA

4. Reserves en fondsen

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen

Bestemmingsreserve personeelsvoorziening 220.000 220.000
Bestemmingsreserve financiering activa doelstelling 46.184 51.406
Bestemmingsreserve nieuwbouw 560.000 560.000
Bestemmingsreserve DierenAmbulance 60.000 60.000

886.184 891.406

2019

€

2018

€

 Bestemmingsreserve personeelsvoorziening

Stand per 1 januari 220.000 177.427
Dotatie - 42.573

Stand per 31 december 220.000 220.000

Deze bestemmingsreserve is getroffen voor personele voorzieningen met het oog op toekomstige ontwikkelingen.

 Bestemmingsreserve financiering activa doelstelling

Stand per 1 januari 51.406 60.852
Vrijval op basis van waardemutatie -5.222 -9.446

Stand per 31 december 46.184 51.406

Deze bestemmingsreserve is getroffen ter financiering van de materiële vaste activa.

 Bestemmingsreserve nieuwbouw

Stand per 1 januari 560.000 177.427
Dotatie - 382.573

Stand per 31 december 560.000 560.000

Deze reserve is getroffen voor toekomstig verbeteringen aan het bestaande pand respectievelijk nieuwbouw.

 Bestemmingsreserve DierenAmbulance

Stand per 1 januari 60.000 -
Dotatie - 60.000

Stand per 31 december 60.000 60.000

Deze reserve is getroffen voor de in de toekomst aan te schaffen DierenAmbulance.

Stg. DierenOpvang DierenAmbulance Schagen Hollands Kroon te Tuitjenhorn
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2019

€

2018

€

Overige reserves

Stand per 1 januari 65.007 87.276
Resultaatbestemming boekjaar -3.969 -22.269

Stand per 31 december 61.038 65.007

5. Kortlopende schulden

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 3.025 3.331

Overige schulden

Reservering vakantiegeld en -dagen 5.894 7.365
Nog te betalen bedragen 7.724 3.816

13.618 11.181

Stg. DierenOpvang DierenAmbulance Schagen Hollands Kroon te Tuitjenhorn
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019

€

2018

€

6. Baten

Donaties 7.842 5.367
Nalatenschappen/legaten - 469.775
Overige fondsenwerving 13.619 10.886
Opbrengst diverse inzamelingsacties 6.355 -
Opbrengst collecte 7.109 8.137
Opbrengsten in natura 8.374 6.293

43.299 500.458
Opbrengst afstandsvergoeding katten 2.675 2.170
Opbrengst plaatsingsvergoeding katten 12.011 12.738
Opbrengst afstandsvergoeding honden 1.110 1.360
Opbrengst plaatsingsvergoeding honden 5.910 5.710
Opbrengst afstandsvergoeding overige dieren 525 205
Opbrengst plaatsingsvergoeding overige dieren 3.463 1.950
Pensionopbrengsten 3.093 1.308
AAP Asiel Adoptie Plan 11.570 12.543
Opbrengst dierenambulance 4.832 3.423
Opbrengsten chipactie 581 -
Opbrengst overige dienstverlening 1.067 542

46.837 41.949
Bijdragen gemeenten 137.536 134.849
Overige baten 411 1.003

228.083 678.259

7. Personeelskosten

Lonen en salarissen 124.673 119.063
Sociale lasten 21.229 17.030
Pensioenlasten 5.613 3.868
Overige personeelskosten 14.874 15.053

166.389 155.014

Overige personeelskosten

Onkostenvergoedingen 3.991 5.206
Opleidingskosten 295 79
Overige personeelskosten 2.322 2.353
Premie ziekteverzuimverzekering 4.494 3.722
Kantinekosten 288 218
Kosten vrijwilligers 2.364 1.848
Feestdagen vergoeding 1.000 1.500
Overige bestuurskosten 120 127

14.874 15.053

Het aan bestuurders betaalde bedragen gedurende het jaar 2019 betrof € 0 (2018: € 0).

Personeelsleden

Bij de stichting waren gedurende het jaar 2019 gemiddeld 5 personeelsleden in dienst waarvan 4 op FTE basis, (2018: 4)

Stg. DierenOpvang DierenAmbulance Schagen Hollands Kroon te Tuitjenhorn
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2019

€

2018

€

8. Afschrijvingen

Materiële vaste activa 5.222 9.446

9. Huisvestingskosten

Gas electra en water 4.731 3.669
Onderhoud onroerende zaak 2.024 2.169
Onroerendezaakbelasting 912 908
Opstal en glasverzekering 453 421
Schoonmaakkosten 639 300
Beveiligingskosten 920 1.154

9.679 8.621

10. Dierenhulp

Inkoop diervoeding/dierbenodigdheden 7.418 5.339
Grint voor katten 3.914 2.565
Kosten overige dierbenodigdheden 862 753
Dierenartskosten 16.265 15.118
Registratie - chippen dieren 1.049 576
Brandstofkosten dierenambulance 3.795 3.252
Onderhoud en reparatie dierenambulance 2.821 1.671
Verzekering dierenambulance 1.647 1.490
Overige kosten dierenambulance 71 75
Telefoonkosten dierenambulance 860 699
Kosten collecte en statiegeldacties 2.173 3.354
Kosten voorlichting en educatie 303 55
Kosten afvoer afval asiel 3.791 3.286

44.969 38.233

11. Kantoorkosten

Kantoorbehoeften 1.596 963
Drukwerk 566 -
Telefoon en internetkosten 856 885
Porti 134 123
Verzekering 536 508
Automatiseringskosten 2.207 2.208

5.895 4.687

12. Algemene kosten en voorlichting

Accountantskosten 1.060 1.029
Administratiekosten 1.896 -
Verzekeringen 302 891
Overige organisatiekosten 795 4.347

4.053 6.267

Financiële baten en lasten

13. Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten -413 -504

Stg. DierenOpvang DierenAmbulance Schagen Hollands Kroon te Tuitjenhorn
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6                OVERIGE TOELICHTING

Verwerking van het verlies 2019

Conform het bestuursbesluit is het resultaat over boekjaar 2019 als volgt bestemd:

- Ontrekking overige reserves € 3.969
- Onttrekking bestemmingsreserve financiering activa doelstelling € 5.222

7                Accountantscontrole

Aangezien de stichting valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW gestelde grenzen, is de stichting vrijgesteld
van accountantscontrole. Om deze reden is aan de jaarrekening geen controleverklaring toegevoegd.

Ondertekening van de jaarrekening

Tuitjenhorn, 31 maart 2020

  
R. van den Bogert P. van der Veen

 
 
O.E. Bijl-Faber 

Stg. DierenOpvang DierenAmbulance Schagen Hollands Kroon te Tuitjenhorn
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