JAARVERSLAG 2014

Het jaarverslag is vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 16 december 2015.
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ALGEMEEN EN DOELSTELLING

De stichting heeft ten doel:
-

het verwerven van fondsen, goederen en voorzieningen ten behoeve van dieren in Bosnië;
het opzetten van sterilisatie- en castratieprogramma's voor zwerfhonden en katten;
een efficiënte en goede samenwerking met plaatselijke overheden;
voorlichting geven aan dierenartsen, scholen en bevolking in Bosnië;

Het bestuur van Stichting Dierenopvang Bosnië
Het bestuur van de Stichting Dierenopvang Bosnië bestaat uit:
Voorzitter
Infunctietreding

: Henny Bax, dierenarts Dierenzorggroep Lek en Linge te Gorinchem
: 14-12-2004

Penningmeester en
Secretaris
Infunctietreding

: Eerhard van Vliet, Interim Finance Professional en Qualified Controller
: 22-01-2007

Bestuurslid
Infunctietreding

: Suze Steenbergen-Andringa
: 21-03-2009

Bestuurslid
Infunctietreding

: Jesje Zijlstra
: 01-03-2015
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ACTIVITEITENVERSLAG 2014

Het jaar in cijfers
Totaal baten uit fondsenwerving € 70.538 (2013: € 55.024)
8.235 (2013: 963) dieren gesteriliseerd, waarvan 235 direct (Orasje en Zenica) en 8.000 indirect
via steun aan projecten middels uitlenen benches en levering van diverse goederen.
Kort overzicht activiteiten in 2014
Asiel Orasje
Stichting Dierenopvang Bosnië steunt dit asiel met maandelijkse donaties. Deze donaties worden
besteed aan personeel, verzorging honden (voer, dierenartsen) en algemene kosten als elektriciteit
en transport. Regelmatig wordt extra gedoneerd voor voer en onderhoud. Minimaal 1 keer per jaar
wordt er door Nederlandse vrijwilligers een werkbezoek gebracht, waarbij alle nieuwe honden in
het asiel worden gesteriliseerd, een klusteam de grotere bouwprojecten oppakt en een zorgteam
met de honden aan de slag gaat. De vaste medewerkers van het asiel wordt een weekje rust
gegund. In totaal is aan Orasje in 2014 een bedrag van € 27.977 (vorig jaar € 30.664) uitgegeven.
De lokale overheid laat het nog altijd afweten wanneer het op financiële steun aan het asiel
aankomt. We blijven derhalve druk op ze uitoefenen om ze te overtuigen van hun
verantwoordelijkheid voor een goed straathondenbeleid, waarvan het asiel een belangrijk
onderdeel is. Met de financiële steun van vele particulieren en Stichting Wereld Asielen zijn we in
staat geweest de gezondheid van de honden op een aanvaardbaar peil te houden.
Overstromingen
In 2014 is Bosnie getroffen door overstromingen. Door het enorme bedrag van € 19.074 aan
ontvangen donaties en tonnen aan hulpgoederen is de stichting in staat geweest heeft vele
projecten te steunen.
Sterilisatie projecten Zenica
In Zenica zijn gedurende 2014 diverse sterilisatieprojecten uitgevoerd. In totaal zijn er daarmee
207 honden en katten gesteriliseerd. Lokale stichting SAPA organiseert de projecten in
samenwerking met de overheid, lokale dierenartsen en vrijwilligers. Bijdrage Stichting
Dierenopvang Bosnie over 2014: € 8.981 (2013: € 5.350).
Naast de hierboven beschreven projecten hebben we ook een aantal kleine initiatieven gesteund.
Op de website van de stichting (www.hondenopvang.com) kunt u onder Projecten veel over onze
activiteiten teruglezen.
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Samenwerking en donaties in 2014
Veel dank gaat uit naar onze donateurs en vrijwilligers voor de steun die zij hebben geboden in het
afgelopen jaar.
In 2014 is onder andere samengewerkt met en/of zijn donaties ontvangen van:

Plannen 2015
Het asiel in Orasje zal ook weer in 2015 worden gesteund, evenals de sterilisatie projecten in
Zenica.
We blijven voortdurend in gesprek met vele organisaties, waaronder UNDP (United Nations
Development Projects), IFAW en Dogs Trust. We delen kennis en maken plannen voor nieuwe
projecten.
Helaas wordt het steeds moeilijker om als kleine stichting sterilisatieprojecten op de zetten. Dat is
wel een van de voornaamste doelstellingen. In 2015 zal de stichting een nadere heroriëntatie van
de doelstellingen op gang brengen.
Stichting Dierenopvang Bosnië hoopt ook in 2015 op de steun van haar trouwe donateurs en
samenwerkende organisaties.
Het bestuur

16 december 2015
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JAARREKENING 2014
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BALANS

31 december 2014

31 december 2013
EUR

EUR

1.325

348

Liquide middelen

48.011

40.582

Totaal activa

49.336

40.930

43.651

36.801

5.685

4.129

49.336

40.930

Activa
Vorderingen

Passiva
Eigen vermogen
Besteedbaar vermogen
Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
Totaal passiva
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STAAT VAN BATEN EN BESTEDINGEN

2014

2013
EUR

EUR

Baten uit fondsenwerving
- Donaties
- Adoptie op afstand
- Overige baten

59.939
9.022
1.577

45.236
8.693
1.095

Totaal beschikbaar voor doelstelling

70.538

55.024

Besteed aan doelstelling
Bestedingen Bosnië
Bestedingen Nederland
Totaal bestedingen

Financiële basten en lasten
Onttrekking resp. toevoeging aan
vermogen

56.732
7.308

46.488
4.042
64.040

50.530

6.498

4.494

352

348

6.850

4.842
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TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN BESTEDINGEN
ALGEMENE TOELICHTING
Activiteiten
De activiteiten van de Stichting Dierenopvang Bosnië betreffen het verwerven van fondsen,
goederen en voorzieningen in de breedste zin van het woord ten behoeve van dieren in Bosnië,
alsmede het verrichten van alle handelingen, die met het voren staande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende
Instellingen.
Het verslagjaar loopt van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014.
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere
waarderingsgrondslag is vermeld. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
Overige vorderingen
Dit betreft de nog te ontvangen rente over het boekjaar 2014. Daarnaast heeft de stichting een
vordering ad € 2.950 op de organisator van de veiling die was georganiseerd naar aanleiding van
de overstromingen in Bosnië. Helaas is deze vordering oninbaar gebleken en loopt er op dit
moment een juridische procedure. Het bedrag van de vordering is in zijn geheel voorzien.
Liquide middelen
Dit betreft het saldo van de rekeningen bij de ING Bank. De specificatie is als volgt:

ING Bank - Zakelijke Rekening
ING Bank – Rentemeerrekening
Kruisposten

31 december

31 december

2014

2013

EUR

EUR

2.866
45.145
0

3.786
36.796
0

48.011

40.582
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PASSIVA
Eigen vermogen
Mutatiestaat besteedbaar vermogen

Balans per 1 januari
Onttrekking resp. toevoeging

31 december

31 december

2014

2013

EUR

EUR

36.801
6.850

31.959
4.842

43.651

36.801

Stichting Dierenopvang Bosnië streeft naar een continuïteitsreserve van € 20.000 ten behoeve van
de financiering van geplande projecten en toegezegde donaties.
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva
Onder deze post is ondermeer begrepen nog te betalen kosten ten behoeve van
sterilisatieprojecten, wervingsacties, juridische- en bankkosten.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN BESTEDINGEN
De baten worden verantwoord in het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
Voor donaties, giften en donateursacties betekent dit dat ze in aanmerking worden genomen in het
jaar waarin ze worden ontvangen.
De bestedingen worden verantwoord in het boekjaar waarin de verplichting is aangegaan.
Transacties in vreemde valuta worden opgenomen tegen de transactiekoers.
Baten uit fondsenwerving
De in 2014 gerealiseerde baten uit fondsenwerving bedragen in totaal € 70.538 en zijn daarmee
28% (€ 15.514) hoger in vergelijking tot voorgaand jaar. De toename is vooral toe te schrijven aan
de eenmalige donaties ten behoeve van de overstromingen. De structurele donaties zijn ten
opzichte van 2013 iets teruggelopen.
Naar aanleiding van de overstromingen is bedrag ontvangen van € 18.102. SDB heeft in totaal
€ 19.074 voor ondersteuning gedoneerd onze vaste projecten, maar daarnaast ook veel steun
gegeven aan locale initiatieven.
Naast de vele donaties van particulieren is van organisaties onder andere het volgende ontvangen:
Welt Tier Geselschaft
Dutchy Puppy
Stichting Wereld Asielen
AKI
Briljant Hairstyling

€
€
€
€
€

5.942
3.000
1.500
936
600

Bestedingen aan doelstelling
Stichting Dierenopvang Bosnië maakt onderscheid tussen de bestedingen in Bosnië, Nederland en
overige landen.
De specificatie van de bestedingen in Bosnië is als volgt:

Bestedingen aan projecten:
- Orasje
- Overstromingen
- Zenica
- Bihac
- Sanski Most
- Sterilisatieprojecten algemeen
- Educatieprojecten

2014

2013

EUR

EUR

27.977
19.074
8.981
700
0
0
0

30.664
0
5.350
0
8.744
1.649
81

56.732

46.488
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Bestedingen Orasje
De bestedingen Orasje betreffen de maandelijkse donaties voor operationele kosten van het asiel
en de uitgaven voor sterilisaties, bouwmaterialen en transport van goederen uit Nederland.
Bestedingen overstromingen
2014 stond voor een belangrijk deel in het teken van de overstromingen. Aan diverse initiatieven
en vast projecten is € 19.074 uitgegeven.
Bestedingen Zenica
Deze post betreft de uitgaven voor meerdere sterilisatieprojecten.
Bestedingen Bihac
De bestedingen hebben vooral betrekking op steun aan kleine projecten.
Bestedingen project Sanski Most
De bestedingen hebben betrekking op het sterilisatieproject georganiseerd in april 2013.
De specificatie van de bestedingen in Nederland is als volgt:

Telefoonkosten
Juridische kosten
Dierenartskosten
Bankkosten
Overige bestedingen

2014

2013

EUR

EUR

2.442
850
1.304
778
1.934

1.804
0
756
499
983

7.308

4.042

Telefoonkosten
Zowel nationaal als internationaal is telefonisch contact onmisbaar. Deze post vormt dan ook een
grote post in de uitgaven van de stichting.
Juridische kosten
De stichting heeft voor het eerst sinds haar bestaan te maken met een oninbare vordering. Deze
vordering heeft betrekking op de opbrengst van de veiling die was georganiseerd naar aanleiding
van de overstromingen in Bosnië. De juridische kosten ad € 850 kunnen mogelijk nog verhaald
worden op de schuldenaar.
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Overige bestedingen
Deze kosten hebben ondermeer betrekking op

Communicatiekosten en drukwerk
Kosten voor registraties, vermeldingen, website, advertenties
Transportkosten
Portokosten
Notariskosten
Overige

2014

2013

EUR

EUR

207
1.122
0
588
0
17

14
59
250
540
120
0

1.934

983

De toename in uitgaven voor registraties, vermeldingen, website en advertenties is nagenoeg in
zijn geheel toe te schrijven aan de ontwikkeling van de nieuwe website.
Bezoldiging bestuurders
De bestuurders ontvangen geen bezoldiging.
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