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Stichting Hond in Nood te Warmond

Bestuursverslag
Algemene informatie over de fondsenwervende instelling
De Stichting is geregistreerd als een ANBI onder RSIN nummer 851614723. De stichting heeft als website:
www.stichtinghondinnood.nl.
Beleid
De Stichting is per 2 mei 2012 opgericht en heeft primair ten doel het welzijn van honden te bevorderen door
middel van een uitlaatservice, het bieden van opvang en het verzorgen van hondentrainingen. De stichting
beoogt niet het maken van winst.
Bestuur
Het bestuur was in 2015 ongewijzigd en deed de werkzaamheden onbezoldigd. Voor meer informatie over de
taakverdeling verwijzen wij graag naar onze website onder de kop "Over ons". Per 1 januari 2016 is Clemens
Westerveld afgetreden als penningmeester/secretaris en is zijn rol overgenomen door Karin Borst. We
bedanken Clemens voor zijn rol als penningmeester/secretaris sinds vanaf het oprichten van de stichting. Hij
blijft wel als adviseur en vrijwilliger betrokken bij de stichting.
Gang van zaken gedurende het verslagjaar
In 2015 zijn totaal 11 honden bemiddeld en herplaatst, waarvan zes nederlandse honden, waarvan de
eigenaren om diverse redenen afstand moesten doen (afstandshonden), vijf buitenlandse honden en twee
buitenlandse katten. Tevens is er veel nazorg verleend aan eigenaren van geadopteerde honden, waarvan één
hond helaas door ziekte is overleden. (In 2015 op 2e kerstdag is helaas een hond uit 2012 overleden.)
Gebleken is dat eigenaren tegen problemen kunnen aanlopen met betrekking tot het gedrag van hun nieuwe
hond , ook na een periode van meer dan een jaar. Men geeft aan behoefte te hebben aan meer kennis over
hondengedrag en begeleiding op prijs te stellen. Een aantal eigenaren zijn langdurig in nazorg of volgen
daarbij cursussen bij Hond in nood, het zij d.m.v. bezoek aan huis, via mail, door naar een training te komen,
of de hond tijdelijk terug te laten komen voor interne training.
Via social media zijn verschillende acties opgezet met ten doel het welzijn van een hond/honden te
verbeteren. Op 1 augustus is de jaarlijkse reünie gevierd voor adoptanten van honden.
Via de stichting zijn uit eigen middelen kansarme honden getraind van “niet draagkrachtige eigenaren.
Tevens zijn er twee honden getraind uit asiel stevenshage op kosten van stichting Hond in nood.
Toekomstparagraaf
De stichting zal in 2016 de werkzaamheden voortzetten op het in 2015 ingezette pad. De aandacht ligt daarbij
op herplaatsing van honden en nazorg, training, advies en voorlichting aan hondenbezitters. Voor het
realiseren van deze doelstellingen zal de stichting behalve van giften en specifieke bijdragen afhankelijk
blijven van opbrengsten die vanuit de kleinschalige hondenuitlaatservice worden gerealiseerd. De
hondenuitlaatservice maakt vanaf 1 januari 2016 deel uit van stichting Hond in balans.
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BALANS (in hele euro’s)
31 december
2015

31 december
2014

203
--------203
=====

80
--------80
=====

203
--------203
=====

80
--------80
=====

ACTIVA

Liquide middelen

PASSIVA
Algemene reserve

STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in hele euro’s)
Begroting 2016

2015

Begroting
2015

2014

Algemene giften
Bestemmingsgiften
Uitlaatservice
Adoptiebijdragen
Giften in natura
Trainingen

3.000
1.500
2.500
500
1.000

5.361
6.050
2.398
100
1.930

1.000
1.500
4.000
3.000
500
3.000

6.134
2.856
2.924
1.545

Totaal baten voor de doelstelling

8.500

15.839

13.000

13.459

Transport en vervoer
Opvang en verzorging
Medische kosten

2.000
4.000
2.000

6.044
2.150
3.350

5.000
6.000
-

5.573
4.364
2.100

Totaal voor de doelstelling

8.000

11.544

11.000

12.037

500
8.500
--------=====

4.172
15.716
--------123
=====

2.000
13.000
--------=====

2.003
14.040
---------581
====

Kosten van de organisatie/overige
Totaal lasten

Saldo baten en lasten
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TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN
ALGEMEEN
De Stichting is per 2 mei 2012 opgericht en heeft primair ten doel het welzijn van honden te bevorderen door
middel van een uitlaatservice, het bieden van opvang en het verzorgen van hondentrainingen. De stichting
beoogt niet het maken van winst.

GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen van de
Raad voor de Jaarverslaggeving. De waardering en resultaatbepaling is gebaseerd op historische
uitgaafprijzen. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde tenzij anders aangegeven.
In de staat van baten en lasten is de begroting over 2016 en 2015 opgenomen.
Resultaat
Baten worden verantwoord in het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Lasten worden verantwoord op het moment dat deze voorzienbaar zijn.
TOELICHTING OP DE AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE BALANS
Liquide middelen
De liquide middelen betreffen kasgelden en direct opeisbare tegoeden bij de ING Bank.

Overige informatie
De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuurders doen hun werkzaamheden onbezoldigd.
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