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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:   

− Opvang & herplaatsing van honden van particuliere hondeneigenaren. 

− Training van kansarme asielhonden, met name hoog risico honden. 

− Hulp en training aan moeilijke en inbeslaggenomen honden. 

De stichting heeft geen winstoogmerk.  
 
Bestuur 

Het bestuur was in 2018 ongewijzigd en deed de werkzaamheden onbezoldigd. Voor meer informatie over de 

taakverdeling verwijzen wij graag naar onze website onder de kop "Over ons".  

 

Gang van zaken gedurende het verslagjaar 

In dit jaar zijn opnieuw enkele tientallen honden op een of andere manier door de stichting geholpen. Bij het 

helpen van honden hoort nadrukkelijk ook de begeleiding van hondeneigenaren om met de juiste 

vaardigheden met hun hond te kunnen omgaan. Hieronder wat we hebben gedaan: 

• We hebben opvang en herplaatsing bemiddeld van diverse honden. 

• We hebben trainingen gegeven en nazorg verleend bij de inbeslaggenomen honden.  

• Bij juridische procedures zijn de vrijwilligers van de stichting als deskundige en adviseur 

opgetreden. 

• Onze website wordt tevens gebruikt als platform voor de plaatsing van honden van derden, zowel 

van organisaties als particuliere eigenaren. 

• Via de Uitlaatservice Warmond e.o.  zijn inkomsten verworven om de activiteiten van de stichting te 

financieren.  

 
Twitter en Instagram zijn de platformen geworden waarmee we informatie uitwisselen over te plaatsen 

honden en allerlei andere ontwikkelingen. Via deze social media zijn verschillende acties opgezet met ten 

doel het welzijn van specifieke honden te verbeteren. Op de website onder het menu nieuws zijn ook de 

actuele activiteiten van stichting Hond in Nood te volgen. 

 
Toekomstparagraaf 

De stichting zal zich in 2019 in de eerste plaats richten op training van honden met gedragsproblemen. 

Daarnaast blijft de  aandacht op herplaatsing van honden en nazorg, training, advies en voorlichting aan 

hondenbezitters en officiële instanties. Voor het realiseren van deze doelstellingen zal de stichting 

afhankelijk blijven van giften van donateurs, sponsoring, andere bijdragen en samenwerking met Stichting 

Dierenlot en andere dierenwelzijnsorganisaties.  De begroting voor 2019 is opgenomen in de staat van baten 

en lasten. 

 

 

https://twitter.com/Hondinnood
https://www.instagram.com/stichtinghondinnood/
http://stichtinghondinnood.nl/nieuws/
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Tot slot 

Het bestuur bedankt op deze plaats alle vrijwilligers, vrienden, sponsors en partnerorganisaties voor het in 

ons gestelde vertrouwen en de betrokkenheid, steun en samenwerking in de afgelopen periode waardoor we 

belangrijke verbeteringen hebben kunnen realiseren in het welzijn van een flink aantal honden en 

hondenbezitters.  We vertrouwen op die betrokkenheid en steun ook bij de inspanningen die we in de voor 

ons liggende periode willen doen om onze doelen te blijven realiseren.  

 

25 juli 2019 

 

De bestuurders: 

 

A. Koome (voorzitter)  

 

 

K. Borst (penningmeester) 

 

 

H. van Egmond (secretaris)  
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BALANS  (in hele euro’s) 
 31 december 

2018 

 31 december 

2017 

 

ACTIVA     

     

Materiële vaste activa 7.360  7.200  

Liquide middelen 3.275  538  

 ---------  ---------  

 10.635  7.738  

 =====  =====  

PASSIVA     

Algemene reserve 9.108  6.894  

     

Crediteuren 1.527  844  

 ---------  ---------  

 10.635  7.738  

 =====  =====  

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

 Begroting 

2019 
2018 Begroting 

2018 

2017  

      

      

      

Algemene giften 5.000 4.809 1.000 928  

Bestemmingsgiften 2.500 4.156 2.500 10.176  

Adoptie- en afstandsbijdragen 3.000 1.892 3.000 1.667  

Giften in natura -  -   

Trainingen 7.500 8.482 5.500 7.701  

      

Totaal baten voor de doelstelling 18.000 19.339 12.000 20.472  

      

Transport en vervoer 7.500 6.905 4.400 4.696  

Opvang en verzorging 3.000 1.965 2.000 2.928  

Medische kosten 1.500 1.545 1.500 1.332  

Afschrijvingen 2.000 1.840 1.600 665  

      

Totaal voor de doelstelling 14.000 12.256 9.500 9.621  

      

Kosten van de organisatie/overige  4.000 4.919 2.500 3.979  

Totaal lasten                              18.000 17.175 12.000 13.600  

 -------- -------- --------- --------  

Saldo baten en lasten -  2.164 -  6.872  

 ====== ===== ====== =====  
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TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

ALGEMEEN 
 
De Stichting heeft primair ten doel het welzijn van honden te bevorderen. Gedurende het verslagjaar 

gebeurde dit door 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 2019 en 2018 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 
 
Vervoermiddelen 

De (tweedehands) in 2017 aangeschafte bedrijfsauto heeft per balansdatum een resterende afschrijvingsduur 

van 4 jaar. In 2018 is een computer aangeschaft. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen betreffen direct opeisbare tegoeden bij de ING Bank. 
 

Overige informatie  

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

 

25 juli 2019 

 
De bestuurders: 

 

 

A. Koome (voorzitter)  

  
 
K. Borst (penningmeester)  

 

 

H. van Egmond (secretaris)  

  

 

 


