Financieel jaaroverzicht 2018
Stichting Dierencentrum Friesland
Inkomsten
Adoptiebijdragen
Donaties/Fondsen
Afstandsgeld

Totaal

Uitgaven
48.553
35.034
400

Dierenbenodigdheden
Dierenartskosten
Vaste lasten
Reparatie, onderhoud
en verbouwing
Hulp aan buitenland
Brandstofkosten
Afvalkosten
Overige kosten
Kantine kosten
Schoonmaakkosten
Registratiekosten
Promotie asieldieren
Overige autokosten
Kantoorkosten
Bankkosten
Retour adoptie
Rendac/crematorium

83.987
winst

Totaal

83.987

11.472
8.303
9.833
1.695
7.793
2.044
2.973
872
1.130
587
1.459
1.120
1.033
484
244
2.525
712
54.279
29.708
83.987

Verklaring posten
Adoptiebijdrage
De adoptant betaald een adoptiebijdrage voor de hond. Dit bedrag is een deel van de door de
Stichting gemaakte kosten. Deze adoptiebijdrage is gemiddeld €250 voor een hond, dit bedrag is
afhankelijk van de leeftijd van de hond (pup of volwassen) Voor oude honden en honden met een
medisch verhaal vraagt de Stichting een, door de adoptant te bepalen, vrijwillige bijdrage.
Donaties/Fondsen
Er zijn een aantal structurele donateurs welke de stichting maandelijks steunen met een door hen
gekozen bedrag, Ook zijn er donateurs die eenmalig een donatie over maken bijvoorbeeld voor een
speciale hond of na een oproep voor donaties. Tevens zijn er donaties van Fondsen ontvangen, in
2018 was dit van Stichting Dierenlot

Afstandsgeld
Indien er afstand van de hond gedaan wordt door de eigenaar of Stichting is het wenselijk dat er
afstandsgeld betaald wordt zodat de eerste verzorgingsdagen voor de betreffende hond gedekt zijn.
Het door de eigenaar te betalen afstandsgeld is minder belangrijk dan het opnemen van de hond.
Indien er geen geld is of eigenaar weigert dit te betalen dan staat opnemen van de hond op de eerste
plek om te voorkomen dat deze later elders als zwerfhond gevonden wordt.
Overige inkomsten
Er zijn tal van acties te bedenken om geld in te zamelen voor de stichting. Zo heeft de stichting ook
een kledingcontainer van Stichting Dierenlot.
Dierbenodigdheden
Alle benodigdheden welke de stichting aangekocht heeft voor de opvangdieren staan hieronder
vermeld. Dit is onder andere voeding zoals hondenbrokken, vers vlees en blikvoeding, hooi, kuil, stro
en biks voor onder andere de konijnen, geiten, schapen en varkens. Ook de wormenkuren,
vlooienpipetten en alle andere supplementen welke zonder recept van de dierenarts verkrijgbaar zijn
vallen hieronder.
Dierenartskosten
Dit zijn alle kosten voor de neutralisaties en andere operaties van de asieldieren, de vaccinaties of
titerbepalingen, paspoorten en voorgeschreven medicatie.
Vaste lasten
Hieronder vallen alle kosten voor gas, water, elektriciteit, telefoonkosten, internet aansluiting en
kosten zoals aanschaf pellets voor de palletkachel.
Reparatie, onderhoud en verbouwing
Hieronder vallen alle kosten voor het (klein) onderhoud aan het gebouw, de verblijven en hokken en
het weiland. Tevens is er in 2017 een nieuw vogelverblijf gerealiseerd.
Hulp aan buitenland
Onder dit kopje vallen alle donaties die aan buitenlandse stichtingen worden gedaan en de donaties
die aan de Nederlandse Collega stichtingen worden gedaan met als doel deze te besteden aan de
buitenlandse dieren. Dit kunnen bijvoorbeeld donaties zijn voor vaccinaties, behandelingen door
dierenartsen, vliegreizen voor de dieren of neutralisatie projecten.
Brandstofkosten
Dit zijn alle kosten die gemaakt zijn voor het tanken van de dierenambulance.
Afvalkosten
Dit zijn de kosten voor het legen van de bedrijfscontainer en de huur van een grofvuilcontainer.
Overige kosten
Dit zijn alle kosten welke niet goed passen onder de andere kopjes. Dit zijn uiteenlopende kosten
zoals de uitvoering van de keuring van de brandblussers, de kosten van de KVK, de kosten van de
RVO, bedrijfskleding, cadeautjes/bloemetjes voor gastgezinnen/donateurs etc.
Kantinekosten
Hieronder vallen alle kosten die gemaakt zijn voor koffie, thee, koekje etc en ook producten zoals
vuilniszakken, wc papier etc.

Schoonmaakkosten
Dit zijn de kosten die gemaakt zijn voor schoonmaakmiddel, afwasmiddel, wasmiddel en producten
zoals vloertrekkers, schobbers, emmers en bezems.
Registratiekosten
De chipregistratie van honden is verplicht in Nederland. Om te voorkomen dat de adoptant dit
vergeet na adoptie en de adoptiehonden van de stichting niet goed geregistreerd zijn doen de
vrijwilligers van de stichting dit voor de adoptant. Deze registratie wordt gedaan bij de Nederlandse
Databank voor Gezelschapsdieren waaraan kosten verbonden zijn.
Promotie asieldieren
Hieronder vallen alle kosten aan de website en aan de website www.dierenasiels.com waarop de
stichting haar dieren promoot.
Overige autokosten
Dit zijn alle kosten die gemaakt zijn voor de dierenambulance anders dan brandstof zoals
parkeerkosten, reparatiekosten, autohuur voor vervangend vervoer bij defecte ambulance etc.
Kantoorkosten
Hieronder vallen alle kosten zoals printerpapier, printerinkt en andere kantoorkosten.
Bankkosten
Dit zijn de kosten die de Triodosbank rekent voor de betaalrekening.
Dierenartskosten
Hieronder vallen alle kosten voor neutralisaties, andere operaties, vaccinaties, titerbepalingen en alle
medicatie op recept.
Rendac/crematorium
Dit zijn de kosten die gemaakt moeten worden om dieren te laten afvoeren na overlijden. Honden
gaan naar het crematorium, andere dieren (zoals schapen en geiten) moeten volgens de wet
afgevoerd worden door de Rendac.

`

