Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Vrienden van de Dierenstee
5 5 5 1 4 7 8 2

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Groene Kruisweg 14a, 3281 KB Numansdorp
0 1 8 6 6 5 5 1 5 0

E-mailadres

infi@vriendenvandedierenstee.nl

Website (*)

www.vriendenvandedierenstee.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 1 7 4 6 4 4 5

Dieren en planten - Dierenrechten en -welzijn
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

1 5

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Niek van der Zwan

Secretaris

Els Schoenmakers

Penningmeester

Bertine van Oudheusden

Algemeen bestuurslid

Willem van de Ende

Algemeen bestuurslid

Sjany van Eeren

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het bijeenbrengen van middelen voor instandhouding en ondersteuning van Stichting
Dierenopvangcentrum Hoeksche Waard

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Werven van donateurs en organisatie van fondsenwervende activiteiten zoals loterij,
jaarmarkt collecte e.d. gedurende de loop van het jaar.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Donaties en opbrengst fondsenwervende activiteiten.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.vriendenvandedierenstee.nl/wp-content/uploads/2
020/02/getekend-beleidsplan012020.pdf

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het bestuur krijgt geen beloning.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Het afgelopen jaar werden we wederom geconfronteerd met de beperkingen die de
coronapandemie met zich bracht. Hierdoor werden niet alle mogelijkheden om geld in
te zamelen voor de noodzakelijke ondersteuning van het Dierenopvangcentrum
haalbaar. Zo konden we ons bijvoorbeeld niet presenteren op markten en braderieën,
kon de jaarlijkse collecte niet plaatsvinden en moest ook de jaarlijkse open dag bij het
Dierenopvangcentrum vervallen.
Gelukkig konden we opnieuw rekenen op alle mensen die ons ook in deze tijd trouw
zijn gebleven. We hebben dan ook veel donaties en spontane giften mogen ontvangen
het afgelopen jaar.
De jaarlijkse loterij heeft ook dit jaar in aangepaste vorm plaatsgevonden. In plaats van
enkel fysieke loten zijn heel veel loten online verkocht. Helaas misten we wel de
feestelijke trekking tijdens de open-dag en moest deze door de penningmeester onder
toeziend oog van de overige bestuursleden gebeuren.
De kerstmarkt komen te vervallen. Wel zijn aan het einde van het jaar kalenders
verkocht.
Ook is van de Stichting Dierenlot, door inzet van de verdubbellaar bij onze activiteiten,
een mooie bijdrage ontvangen.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 1

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

2.752

€

+
€

100.658

+
€

141.461

103.494

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

141.461

+

€

0

€

0

Bestemmingsfondsen

€

140.156

€

101.995

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

1.305

Totaal

€

141.461

2.836

€
138.709

€

+

+
€

103.494

€

1.499

€

103.494

+

+

De vorderingen met een looptijd korter dan één jaar zijn opgenomen tegen de nominale waarde onder aftrek van een noodzakelijk geachte voorziening
voor oninbaarheid. De voorziening is bepaald door een individuele beoordeling van de vorderingen.
De liquide middelen zijn opgenomen tegen de nominale waarde, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming.
Het bestuur heeft het bestemmingsfonds afgezonderd voor toekomstige noodzakelijke renovaties en aanpassingen aan het dierenopvangcentrum De
Dierenstee.
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

Nalatenschappen

€

Overige baten particulieren

€

37.705

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

3.479

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

€

1.210

1

€
€

13.706

38.915

€

13.707

2.025

€

710

+

€

2.583

44.419

€

17.000

3.061

€

4.062

+

+
47.480

€
€

+

+

+
21.062
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

0

€

0

Wervingskosten

€

2.267

€

1.238

Kosten beheer en administratie

€

211

€

411

Som van de lasten

€

2.478

€

1.649

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

Saldo financiële baten en lasten

€

-298

€

-285

Saldo baten en lasten

€

44.704

€

19.128

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

+

+

€

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten van de geleverde
prestaties en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te
rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de
hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het
jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke
hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.
Onder baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in
het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek over de omzet geheven
belastingen en verleende kortingen. De baten van diensten worden opgenomen naar
rato van de mate waarin de diensten zijn verricht.
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende
renteopbrengsten en rentelasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
Stap voor stap worden de fondsenwervende activiteiten van Stichting Dierenbelang
Hoeksche Waard onder gebracht bij de Vrienden van de Dierenstee. In 2021 zijn de
donaties overgeheveld naar de baten van de Vrienden waardoor de totale baten
stegen. Maar ook de kosten van de donaties zijn overgeheveld wat de stijging van de
overige verkoopkosten veroorzaakt.
Open

