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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 2020 met betrekking tot de stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van
€ 998.010 en de exploitatierekening sluitende met een resultaat van € 29.738, 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 2020
en de exploitatierekening over 2020 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.

Wij vestigen de aandacht op de Continuïteitsveronderstelling in de Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling van
de jaarrekening, waarin uiteengezet is in welke onzekere situatie de stichting zich op dit moment bevindt. 
In deze paragraaf is het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen
bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de entiteit uiteengezet. Desondanks zijn wij met u nog steeds van
mening dat de jaarrekening in uw situatie op grond van de regels in het verslaggevingsstelsel opgemaakt kan worden op
grond van de continuïteitsveronderstelling.

Uitgeest, 17 maart 2021

WEA Noord-Holland B.V.
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 2020:

- 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                Verwerking van het verlies 2019

Het resultaat over 2019 is door het bestuur vastgesteld. Van het resultaat 2019 is €3.969 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 2020 

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.  

 

Heeft ANBI met 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 

2020 was een bijzonder jaar.  

De overeenkomsten met de gemeenten Schagen en Hollands Kroon werden door het 

stichtingsbestuur van de DODA  opgezegd. 

De coronacrisis liep het hele jaar ook als een rode draad door het DierenOpvang – en 

DierenAmbulance werk heen. 

Was 2019 een bijzonder druk jaar met een hoge dierbezetting en enorm veel verzorgingsdagen, 2020 

was het juist andersom. 

Verderop wordt hier uitgebreider op in gegaan.  

 

 

 

 



 

 

 

Organisatie 

Het bestuur en directie zijn in 2020 geen enkele keer fysiek bij elkaar geweest vanwege alle corona 

maatregelen.   

Wel was er frequent mail- c.q. telefonisch contact waardoor zaken snel en adequaat afgehandeld 

konden worden en we door konden met allerlei zaken waar toch ook bestuursbesluiten aan ten 

grondslag lagen. Er zijn geen bestuurswisselingen geweest.  

 

Per 31 december 2020 bestond het bestuur uit: 

 

► Robert van den Bogert (voorzitter) 

► Petra van der Veen (secretaris) 

► Olga Bijl- Faber (penningmeester) 

 

De bestuursleden zijn onbezoldigd en hebben in 2020 geen vergoedingen ontvangen. 

Het bestuur en directie hebben geen relevante nevenfuncties 
 

Het bestuur werd in 2020 o.a. ondersteund door: 

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

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

► Jannette Ros, boekhouding, aanleveren stukken financieel jaarrapport, fondsenwerving 

 

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

directiestatuut welke was vastgesteld in 2011.  

Om het e.e.a. efficiënter te kunnen laten verlopen hebben de beide directieleden in 2020 een 

volledige tekeningsbevoegdheid gekregen.  

Daarvoor is per 1 augustus 2020 een nieuw directiestatuut vastgesteld, aangenomen door het 

stichtingsbestuur en gelegaliseerd bij de Kamer van Koophandel.  

Hierin staan duidelijk de taken en bevoegdheden van directie en bestuur vastgelegd.  

 

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

taakverdelingen en verantwoordelijkheden.  

 

Na vele jaren is er afscheid genomen van administratie kantoor J. van Gastel.  

De salarisadministratie is per 1 januari 2020 ondergebracht bij WEA accountants & adviseurs met als 

belangrijkste reden de korte lijnen met betrekking tot het opstellen van het financieel jaarrapport.  

 

Personeel 

In 2020 zijn er geen personeelswisselingen geweest.  

Wel is de uren- weekomvang van Christl Rodink uitgebreid naar 30 omdat de organisatie en 

begeleiding van het DierenAmbulance team steeds meer tijd vergde en dit niet meer binnen de 

huidige weektaak gerealiseerd kon worden.  

 

Per 31 december 2020 was er 3,58 fte in dienst.  

Te weten: 

►Christl Rodink   directie 

►Lettie Stronk    directie 

►Miranda Pronk   operationeel manager 

►Saskia Lubbers   management assistent 

 

 

De bezoldiging van het personeel is volgens vastgestelde salarisschalen. 

Het personeel hield in 2020 meerdere werk- en directie- overleggen, waarvan het overgrote deel 

telefonisch. Van alle overleggen zijn notulen opgesteld en vastgelegd.  

Met het personeel zijn voortgangsgesprekken gevoerd.  

 



 

 

Door de directie zijn er met diverse gemeenten, DierenAmbulances en DierenOpvangen in de regio 

en de Dierenbescherming Noord West nog enkele overleggen op locatie geweest maar de overige 

overleggen voornamelijk via telefoon en Teams.  

 

Vrijwilligers 

Het totaal aantal vrijwilligers is in 2020 redelijk stabiel gebleven.  

Door de coronacrisis, is er ook minder actief gezocht naar uitbreiding omdat het inwerken te veel 

directe contacten met zich meebrengt. Door de lagere dierbezetting leverde dit geen problemen op.  

Ook stagiaires van diverse opleidingen hebben we niet het hele jaar kunnen plaatsen.  

 

DierenAmbulance 

Bij het DierenAmbulance team was er zoals elk jaar bijna, weer vaak een wisseling van de wacht. Er 

wordt nogal wat verwacht van de vrijwilligers qua inzet, verantwoordelijkheid en werken volgens 

strikte afspraken en protocollen.  Daardoor is de verwachting van vrijwilligers vaak anders dan dat ze 

van tevoren hadden kunnen inschatten, ondanks uitgebreide intake gesprekken, en haakten ze toch 

weer af. 

Ook bij het vervoer speelde de coronacrisis een grote rol, om contactmomenten zoveel mogelijk te 

voorkomen is er besloten om met 1 persoon op de ambulance te rijden, ondanks dat we op een 

gegeven moment van stichting DierenLot coronaschermen in de ambulances kregen.  

 

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 

in 2019 moest er in 2020 opnieuw een cursus gevolgd worden en voldoen we wat dat betreft weer 

aan onze verplichtingen.  

Ook de landelijke bijeenkomsten Dierenhulpverlening van stichting DierenLot konden helaas niet 

doorgaan, op die dagen kunnen er door personeel en vrijwilligers normaliter een aantal interessante 

trainingen of workshops gevolgd worden.  

Wel kon in september de BHV training gegeven worden voor het team en een groep vrijwilligers. 

Deze werd geheel corona proof op een locatie gehouden waar er betere mogelijkheden waren om de 

juiste afstand te houden.  

 

Pand 
Zoals in 2019 al duidelijk was vastgesteld is de bouwkundige staat van het pand op de Ambachtsdijk 

dusdanig slecht dat renovatie geen optie meer is.  

Ook in 2020 bleek maar weer dat het niet best gesteld was met het pand. 

Diverse lekkageplekken, natte muren door vocht optrek en het grote raam in het kantoor lijkt 

compleet matglas door lekkage.  

Verdergaande scheuren in het hele pand, verzakkingen aan achterzijde en op het hondenplein.  

Boeidelen die dusdanig slecht zijn dat ze er af vallen.  

Een enorme muizenplaag waardoor de gehele opslag leeggemaakt moest worden, veel spullen waren 

aangetast en diervoeding was aangevreten.  

Na een grondige opruiming (afvoer stort) en schoonmaak is er een gespecialiseerd bedrijf 

ingeschakeld die helaas alleen maar kon constateren dat muizen in dit pand niet buitengehouden 

kunnen worden. Ze komen binnen door zoveel scheuren, kieren en naden en dat is niet op te lossen.  

Gif is geen optie in een DierenOpvang en “muisvriendelijke” muizenvallen waren niet aan te slepen.  

Om toch nog wat op voorraad te kunnen houden zijn zoveel mogelijk spullen in plastic boxen 

verpakt, net zoals alle diervoeding.  

 

Al met al is mede door de staat van het pand en de maar niet van de grond komende 

nieuwbouwplannen het bestuursbesluit genomen om onze overeenkomsten met de gemeenten 

Schagen en Hollands Kroon te beëindigen. Langer doorgaan in dit pand en telkens geen duidelijkheid 

krijgen over nieuwbouw is voor het stichtingsbestuur geen optie meer.  

 

 



 

 

 

Daarom is begin 2020 dan ook de definitieve keuze gemaakt om onze overeenkomst met de 

gemeente Schagen en Hollands Kroon op te zeggen voor 1 april. Door de opzegtermijn zal de DODA 

vanaf 1 januari 2022 geen verplichtingen meer hebben aan de gemeente en zullen er derhalve geen 

opvang c.q. vervoers activiteiten meer plaats vinden vanuit het pand aan de Ambachtsdijk.  

 

Plan nieuwbouw 

Opnieuw heeft het hele jaar in het teken gestaan rondom de plannen nieuwbouw in samenwerking 

met de Dierenbescherming en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands 

Kroon, Langedijk en Schagen.  

Er zijn diverse overleggen geweest, bijna allemaal online, omtrent de voortgang.  

Er is een gemeentelijke bestuursopdracht neergelegd en er is een tijdspad gemaakt en even leek het 

er op dat er eind 2020 duidelijkheid vanuit de gemeenten zou komen of en hoe nieuwbouw gestalte 

zou krijgen.  

Helaas zijn de plannen eind 2020 weer anders geworden en zijn er opnieuw geen besluiten gevallen.  

Nieuwbouw realiseren alleen voor onze eigen stichting is geen optie, wij zijn er te klein voor en de 

gemeenten Schagen en Hollands Kroon hebben in 2016 aangegeven dat nieuwbouw alleen 

gerealiseerd zou kunnen worden mits er schaalvergroting komt en daarbij ook nog eens 1 

contractpartner. 

Daarom is er door ons, op de valreep van het jaar, nog een memo geschreven voor de 

Dierenbescherming waarin de DODA heeft aangegeven wat voor ons nog de de mogelijkheden zijn;  

een fusie of liëren met de Dierenbescherming of definitief de stichting gaan opheffen.  

Deze memo is net voor het nieuwe jaar (2021) neergelegd bij de Dierenbescherming en hierover is 

nog geen terugkoppeling geweest.  

 

PR, Fondsenwerving en donateurs 

Fondsenwerving heeft in 2020 op een niet al te hoog pitje gestaan.  

De jaarlijkse collecte (april) hebben wij niet door laten gaan. Gezien de corona perikelen was dat op 

dat moment niet gepast. 

Wel zijn er later in het jaar, rondom dierendag en de decembermaand digitale collectes geweest.  

Verder fondsenwerving bij de Dierenbescherming, stichting het Waardige Dier, van hen hebben wij 

een deel van de kosten voor TNR (trap-neuter-return) vergoed gekregen, dierenartsvergoedingen 

voor de castratie en vaccinaties konijnen en de gebitsbehandelingen van hond-kat en konijn. Dat 

leverde een bedrag op van ruim € 7500,-  

Van DierenLot kregen werd tot twee keer toe een beroep gedaan op de donatieverdubbelaar met 

een bedrag van totaal € 2500,- en van dezelfde organisatie nog eens ruim € 1000,- bijdrage voor de 

inzameling textiel. Donateurs haken steeds meer af, mensen willen duidelijk niet meer ergens aan 

vast zitten maar liever zelf bepalen wanneer en hoeveel ze willen doneren aan een goed doel.  

Er is geen actieve werving donateurs geweest.  

Alle PR vond ook dit jaar weer plaats via onze Facebook pagina, onze website en in samenwerking 

met de regionale media.  

 

Samenwerking organisaties 

Opnieuw ook in 2020 prettige samenwerking met andere organisaties zoals Vogelasiel de 

Paddenstoel in Den Helder, Wildopvang de Bonte Piet in Midwoud, Schildpaddenopvang Nederland 

in Harkema en een intensieve en prettige samenwerking met Amivedi (regio Hollands Kroon- 

Schagen) waar wij alle binnengekomen zwerf-gevonden dieren aanmelden.  

Contacten zijn er met de DierenAmbulance Hoorn, Den Helder en Alkmaar en Dierenopvangen in de 

regio waar we al sinds jaar- en dag werkafspraken mee hebben.  

Jammer genoeg minder prettige ervaringen met diverse Facebook groepen, die weliswaar met goede 

bedoelingen actief zijn maar wat in de praktijk vaak resulteert in onduidelijkheid en irritatie bij 

mensen en andere instanties omdat zij door de bomen het bos niet meer zien waar ze met een 

melding van een vermist of gevonden dier terecht kunnen. De bemoeienis van deze groepen is vaak 

enorm en geeft regelmatig dusdanige verwarring dat dit het dierenwelzijn absoluut niet ten goede 

komt.   



 

 

 

Vervoer 

Ondanks alle restricties en het hebben van een klein team hebben we gelukkig het hele jaar 24/7 

kunnen rijden. Doordat de coördinatie vooraf een goede selectie kan maken welke ritten er echt met 

een noodzaak gereden moesten worden en waar we het af konden met telefonische begeleiding 

en/of advies scheelde dit aanzienlijk in het aantal ritten.  

Ook kregen we aan het eind van het jaar opnieuw te maken met de vogelgriep waardoor het lastiger 

werd om voor alle vogels te rijden of ze af te voeren naar een vogelopvang.  

Een kleine daling in het aantal ritten is in onderstaand tabel terug te vinden.  

Met name in de regio Hollands Kroon kregen we ook nog eens te maken met een dierenambulance 

uit de regio West Friesland die te pas en te onpas in onze regio reed een daardoor nogal wat 

verwarring c.q. irritatie veroorzaakte. Pogingen tot een gesprek leverden jammer genoeg niet veel 

resultaat op.  

 

Rittenoverzicht DierenAmbulance 2020

 
 

Opvang  

Was het in 2019 een forse stijging met het aantal dieren en de verzorgingsdagen, in 2020 was dit 

heel anders. Vermoedelijk toch wel corona gerelateerd, er was veel vraag naar huisdieren en het 

aanbod was een stuk lager. 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Exploitatieresultaat  

Logisch gevolg van alle corona perikelen dat de inkomsten van afstandsdieren en 

adoptievergoedingen een stuk lager dan het voorgaande jaar of voorgaande jaren.  

Met name de inkomsten bij de honden zijn een heel stuk lager doordat er minder honden 

binnenkwamern en er meer honden via bemiddeling zijn geadopteerd.  

De dierenhulp kosten vallen lager uit maar daarentegen zijn huisvestingskosten nagenoeg gelijk 

gebleven en zijn personeelskosten gestegen.  

Minder opbrengsten bij de dierenambulance door minder ritten maar ook minder opgehaalde, 

overleden dieren, waarmee een ritvergoeding gepaard gaat. Dit laatste zou te maken kunnen hebben 

dat mensen minder waarde hechten aan het ophalen van hun overleden dier en daarmee vervallen 

ook de inkomsten van ritvergoedingen.  

De kosten verzekering van de beide dierenambulances zijn flink gestegen door de vele schades die 

gereden zijn. De verzekeringen gaan centraal via Stichting DierenLot en daar hebben wij geen invloed 

op.  

Omdat het bestuur per 2020 het besluit had genomen de penssioenkosten weer geheel zijn haar 

rekening te nemen zijn deze uitgaven behoorlijk gestegen.  

Ook  de uitbreiding FTE geeft een hogere personeelslast.  

Dankzij een riante nalatenschap is het resultaat over 2020 wel positief.  

 

Bestemmingsreserves, bestemmingsfondsen en overige reserves 31-12-2020 

 

Bestemmingsreserve personeelsvoorziening    € 295.000 

Bestemmingsreserve financiering activa doelstelling   €   41.226 

Bestemmingsreserve groot onderhoud en nieuwbouw   € 560.000 

Bestemmingsreserve DierenAmbulance     €    60.000 

Gezien de onzekerheid wat betreft de afronding stichting DODA is er € 75.000 uit de overige reserves 

toegevoegd aan de bestemmingsreserve personeelsvoorziening.  

 

Toekomstvisie 

Het mag duidelijk zijn dat er voor de DODA geen toekomstperspectief is.  

In 2021 zal er een besluit genomen worden hoe de afronding van de DODA geimplementeerd gaat 

worden. Het zal hoe dan ook een lang en intensief traject worden.  

Er moet gekeken worden naar oplossingen voor het personeel, het werkgebied en e.e.a. zal uiteraard 

gepaard gaan onder begeleiding van een jurist en volgens de voorwaarden zoals gesteld in de 

statuten.  

 

Mocht er geen samenwerking (fusie of liëring)  komen met de dierenbescherming dan zal de DODA 

met de gemeenten Schagen en Hollands Kroon kijken wat de mogelijkheden zijn, zoals het 

werkgebied opdelen en onderbrengen bij andere opvangen en het dierenambulance vervoer 

overdragen aan andere organisaties 

 

Uiteraard zal de DODA zich in 2021 ook blijven inzetten op de belangrijkste kerntaak:  

Het in verzorging nemen en (her)plaatsen van zwerf- en afstandsdieren en het verlenen van 

Dierennoodhulp door onze DierenAmbulance.  

 

Begroting 2021 

De begroting 2021 zoals in 2020 is vastgesteld zal worden bijgesteld gezien alle ontwikkelingen. 

Doordat er in 2021 geen actief beleid gevoerd zal worden omtrent collecte en actief fondsenwerving 

zal de aangepaste begroting een negatief resutaat laten zien.  

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

 



JAARREKENING

Balans per 31 december 2020
Staat van baten en lasten over 2020
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2020
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020
Overige toelichtingen

 

 



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na resultaatbestemming)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 39.786 42.518
Inventaris 1.440 3.666

41.226 46.184

Vlottende activa

Vorderingen  (2)

Overige vorderingen en overlopende activa 8.307 17.239

Liquide middelen  (3) 948.477 900.442

 998.010 963.865

Stg. DierenOpvang DierenAmbulance Schagen Hollands Kroon te Tuitjenhorn
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
 

___________________________________________________________________________________________________________
 

 

 



31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (4)

Bestemmingsreserves en
bestemmingsfondsen 956.226 886.184
Overige reserves 20.734 61.038

976.960 947.222

Kortlopende schulden  (5)

Belastingen en premies sociale
verzekeringen 10.249 3.025
Overige schulden 10.801 13.618

21.050 16.643

 998.010 963.865
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Stg. DierenOpvang DierenAmbulance Schagen Hollands Kroon te Tuitjenhorn

2        STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020 Begroting 2020 2019

€ €

Baten

Baten van particulieren 96.400                 35.500 43.299

Baten van bijdragen van overheden 139.355               139.000 137.536

Som van de geworven baten 235.755               174.500 180.835

Baten als tegenprestatie voor diensten 37.401                 39.950 46.837

Overige baten 1.340                   1.600 411

Som van de baten 274.496 (6) 216.050 228.083

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Personeelskosten 186.231               (7) 176.300 166.389

Afschrijvingen 4.958                   (8) 6.000 5.222

Huisvestingskosten 9.354                   (9) 9.450 9.679

Dierenhulp 34.161                 (10) 44.000 44.969

Kantoorkosten 4.714                   (11) 4.850 5.895

Kleine aanschaffingen 560                      1.000 654

Algemene kosten en voorlichting 4.589                   (12) 7.100 4.053

Som van de lasten 244.567 248.700 236.861

Saldo voor financiële baten en lasten 29.929 -32.650 -8.778

Saldo financiële baten en lasten -191 (13) -500 -413

Saldo van baten en lasten 29.738 -33.150 -9.191

Bestemming saldo van baten en lasten

Toevoeging/onttrekking aan:

Overige reserves -40.304                -3.969

Bestemmingsreserve 70.042                 -5.222

29.738 -9.191

Samenstelverklaring afgegeven  - 12 -

 

 



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.

Continuïteit

In 2020 is door het bestuur de definitieve keuze gemaakt om de overeenkomst met gemeente Schagen en Hollands
Kroon op te zeggen. Vanaf 1 januari 2022 heeft de stichting geen verplichtingen meer aan de gemeenten en zullen er
geen opvang c.q. vervoersactiviteiten meer plaatsvinden vanuit het pand aan de Ambachtsdijk te Tuitjenhorn.
De huidige staat van het pand en de niet van de grond komende nieuwbouwplannen zijn de voornaamste redenen om de
contracten te beëindigen.
Dit heeft tot gevolg dat er een gerede twijfel is over de continuïteit van de stichting. 2021 zal in het teken staan van het
onderzoeken van de mogelijkheden. Een eventuele fusie of liëring met de Dierenbescherming of definitieve opheffing
behoren tot deze mogelijkheden.

Wanneer er geen samenwerking met de Dierenbescherming komt zal de stichting met de gemeenten kijken naar wat de
mogelijkheden zijn, zoals het werkgebied opdelen en onderbrengen bij andere opvangen en het dierenambulancevervoer
overdragen aan andere organisaties.
In 2021 zal de stichting zich uiteraard in blijven zetten voor haar belangrijkste kerntaak, zijnde het in verzorging nemen en
(her)plaatsen van zwerf- en afstandsdieren en het verlenen van dierennoodhulp door de DierenAmbulance.

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd
op de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stg. DierenOpvang DierenAmbulance Schagen Hollands Kroon is feitelijk en statutair gevestigd op Ambachtsdijk 7  te
Tuitjenhorn en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41239415.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

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.

Stg. DierenOpvang DierenAmbulance Schagen Hollands Kroon te Tuitjenhorn
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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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.

 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.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun
oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

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 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Bedrijfs-
gebouwen en -

terreinen

€

Inventaris

€

Totaal

€

 Boekwaarde per  1 januari 2020
Aanschaffingswaarde 220.724 39.766 260.490
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -178.206 -36.100 -214.306

42.518 3.666 46.184

 Mutaties 
Afschrijvingen -2.732 -2.226 -4.958

 Boekwaarde per  31 december 2020
Aanschaffingswaarde 220.724 39.766 260.490
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -180.938 -38.326 -219.264

Boekwaarde per 31 december 2020 39.786 1.440 41.226

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

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Overige vorderingen

Overige vorderingen 2.961 9.653
Nog te ontvangen bijdrage TNR 3.850 4.381
Vooruitbetaalde kosten 496 427

7.307 14.461

Overlopende activa

Subsidies 1.000 1.816
Diversen - 962

1.000 2.778

3. Liquide middelen

Rabobank 946.374 899.471
Kas 2.053 871
Gelden onderweg 50 100

948.477 900.442

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

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen

Bestemmingsreserve personeelsvoorziening 295.000 220.000
Bestemmingsreserve financiering activa doelstelling 41.226 46.184
Bestemmingsreserve nieuwbouw 560.000 560.000
Bestemmingsreserve DierenAmbulance 60.000 60.000

956.226 886.184

2020

€

2019

€

 Bestemmingsreserve personeelsvoorziening

Stand per 1 januari 220.000 220.000
Dotatie 75.000 -

Stand per 31 december 295.000 220.000

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

 Bestemmingsreserve financiering activa doelstelling

Stand per 1 januari 46.184 51.406
Vrijval op basis van waardemutatie -4.958 -5.222

Stand per 31 december 41.226 46.184

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

 Bestemmingsreserve nieuwbouw

Stand per 1 januari 560.000 560.000

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 60.000

Stand per 31 december 60.000 60.000

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

Overige reserves

Stand per 1 januari 61.038 65.007
Resultaatbestemming boekjaar -40.304 -3.969

Stand per 31 december 20.734 61.038

Stg. DierenOpvang DierenAmbulance Schagen Hollands Kroon te Tuitjenhorn
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5. Kortlopende schulden

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 10.249 3.025

Overige schulden

Reservering vakantiegeld en -dagen 6.838 5.894
Tussenrekening pintransacties 25 -
Nog te betalen bedragen 3.938 7.724

10.801 13.618

Stg. DierenOpvang DierenAmbulance Schagen Hollands Kroon te Tuitjenhorn
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020

€

2019

€

6. Baten

Donaties 4.034 7.842
Nalatenschappen/legaten 77.969 -
Overige fondsenwerving 9.579 13.619
Opbrengst diverse inzamelingsacties - 6.355
Opbrengst collecte - 7.109
Opbrengsten in natura 4.818 8.374

96.400 43.299
Opbrengst afstandsvergoeding katten 1.125 2.675
Opbrengst plaatsingsvergoeding katten 10.100 12.011
Opbrengst afstandsvergoeding honden 600 1.110
Opbrengst plaatsingsvergoeding honden 2.030 5.910
Opbrengst afstandsvergoeding overige dieren 435 525
Opbrengst plaatsingsvergoeding overige dieren 2.503 3.463
Pensionopbrengsten 721 3.093
AAP Asiel Adoptie Plan 11.076 11.570
Opbrengst dierenambulance 2.949 4.832
Opbrengsten chipactie - 581
Opbrengst overige dienstverlening 5.862 1.067

37.401 46.837
Bijdragen gemeenten 139.355 137.536
Overige baten 1.340 411

274.496 228.083

7. Personeelskosten

Lonen en salarissen 137.006 124.673
Sociale lasten 25.112 21.229
Pensioenlasten 12.789 5.613
Overige personeelskosten 11.324 14.874

186.231 166.389

Overige personeelskosten

Onkostenvergoedingen 3.991 3.991
Opleidingskosten 182 295
Overige personeelskosten 1.216 2.322
Premie ziekteverzuimverzekering 4.042 4.494
Kantinekosten 119 288
Kosten vrijwilligers 1.774 2.364
Feestdagen vergoeding - 1.000
Overige bestuurskosten - 120

11.324 14.874

Het aan bestuurders betaalde bedragen gedurende het jaar 2020 betrof € 0 (2019: € 0).

Personeelsleden

Bij de stichting waren gedurende het jaar 2020 gemiddeld 4 personeelsleden in dienst waarvan 4 op FTE basis, (2019: 4)

Stg. DierenOpvang DierenAmbulance Schagen Hollands Kroon te Tuitjenhorn
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2020

€

2019

€

8. Afschrijvingen

Materiële vaste activa 4.958 5.222

9. Huisvestingskosten

Gas electra en water 4.738 4.731
Onderhoud onroerende zaak 1.191 2.024
Onroerendezaakbelasting 913 912
Opstal en glasverzekering 471 453
Schoonmaakkosten 857 639
Beveiligingskosten 1.184 920

9.354 9.679

10. Dierenhulp

Inkoop diervoeding/dierbenodigdheden 4.004 7.418
Grint voor katten 2.355 3.914
Kosten overige dierbenodigdheden 315 862
Dierenartskosten 14.466 16.265
Registratie - chippen dieren 886 1.049
Brandstofkosten dierenambulance 3.406 3.795
Onderhoud en reparatie dierenambulance 1.337 2.821
Verzekering dierenambulance 2.413 1.647
Overige kosten dierenambulance 434 71
Telefoonkosten dierenambulance 657 860
Kosten collecte en statiegeldacties - 2.173
Kosten voorlichting en educatie - 303
Kosten afvoer afval asiel 3.888 3.791

34.161 44.969

11. Kantoorkosten

Kantoorbehoeften 940 1.596
Drukwerk - 566
Telefoon en internetkosten 617 856
Porti 215 134
Verzekering 547 536
Automatiseringskosten 2.395 2.207

4.714 5.895

12. Algemene kosten en voorlichting

Accountantskosten - 1.060
Administratiekosten 2.916 1.896
Verzekeringen 309 302
Overige organisatiekosten 1.364 795

4.589 4.053

Financiële baten en lasten

13. Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten -191 -413

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

Bestemming van de winst 2020

Ten aanzien van het concept en voor het bestuursbesluit inzake de bestemming van het resultaat over 2020, is het
resultaat over boekjaar 2020 als volgt bestemd:

- Dotatie aan de bestemmingsreserve personeelsvoorziening € 75.000;
- Onttrekking bestemmingsreserve financiering activa doelstelling € 4.958;
- Onttrekking aan de overige reserve € 40.304;

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, 17 maart 2021

  
R. van den Bogert P. van der Veen

 
 
O.E. Bijl-Faber 

Stg. DierenOpvang DierenAmbulance Schagen Hollands Kroon te Tuitjenhorn
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