Financieel verslag over het jaar 2020

Stichting Hond in Nood
Vlietwei 202, 2361XD Warmond

Kvk-nummer: 55223648

Stichting Hond in Nood te Warmond

Bestuursverslag
Algemene informatie over de fondsenwervende instelling
De Stichting Hond in Nood is geregistreerd als een ANBI onder RSIN nummer 851614723. De stichting
heeft als website: www.stichtinghondinnood.nl.
Beleid
De Stichting is op 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 2020 ongewijzigd en deed de werkzaamheden onbezoldigd.
Gang van zaken gedurende het verslagjaar
De accenten lagen in 2020 op de volgende activiteiten:

•
•
•
•

Ondersteuning bij de herplaatsing van kansarme asielhonden d.m.v. training en begeleiding.
Ondersteuning van hondeneigenaars met een minimum inkomen d.m.v. structurele voerdonaties
(regiogebonden en vaste geselecteerde groep).
Samenwerking op het gebied van advies en informatie met verschillende instanties inzake de
mogelijkheden tot herstel/training van inbeslaggenomen honden na een bijtincident.
Kleinschalige uitlaatservice voor de regio Warmond.

Op onze website stichtinghondinnood.nl, op Twitter en op Instagram zijn de actuele activiteiten van stichting
Hond in Nood te volgen.

Eind 2019 werd een legaat ontvangen van € 28.928. Dit is in 2020 besteed in lijn met de
doelstellingen van de stichting.
Toekomstparagraaf

De accenten voor de stichting zullen in 2021 komen te liggen op de volgende activiteiten:
• kleinschalige uitlaatservice voor de regio Warmond;
• ondersteuning bij de herplaatsing van kansarme asielhonden door middel van trainingen
begeleiding;
• ondersteuning van hondeneigenaren met minimum inkomen door middel van structurele
voerdonaties;
• samenwerkingsverbanden met betrekking tot herstel/trainingsmogelijkheden inzake
inbeslaggenomen honden na bijtincidenten.
11april 2021

De bestuurders:
A. Koome (voorzitter)
K.J.C. Borst-Veen (penningmeester)
H.J.S. van Egmond (secretaris)
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BALANS (in hele euro’s)
31 december
2020

31 december
2019

4.040

6.680

333
--------4.333
=====

28.474
--------35.154
=====

3.421

34.202

952
--------4.373
=====

952
--------35.154
=====

ACTIVA
Materiële vaste activa
Liquide middelen

PASSIVA
Algemene reserve

Crediteuren

STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in hele euro’s)
Begroting
2021

2020

Begroting
2020

2019

Algemene giften
Bestemmingsgiften
Adoptie- en afstandsbijdragen en
advertenties
Uitlaatservice
Trainingen

10.000
1.000

428
179

-

32.603
-

1.000
5.000
-

3.101
-

-

1.005
7.995
3.575

Totaal baten voor de doelstelling

17.000

3.708

-

45.178

Transport en vervoer
Opvang en verzorging
Medische kosten
Afschrijvingen
Giften aan hondenorganisaties
Totaal voor de doelstelling

8.000
2.000
2.000
2.640
14.640

9.454
5.366
6.293
2.640
9.120
32.873

7.000
15.000
2.000
1.000

11.427
1.320
1.572
2.360

-

-

25.000

16.679

Kosten van de organisatie/overige
Totaal lasten

2.000
16.640
-------360
=====

1.615
34.488
--------30.780
=====

3.000
28.000
--------28.000
=====

3.405
20.084
-------25.094
=====

Saldo baten en lasten
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TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN
ALGEMEEN
De Stichting Hond in Nood heeft primair ten doel het bevorderen van het welzijn van honden. 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 2021 en 2020 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
Bedrijfsmiddelen
De (tweedehands) in 2017 aangeschafte bedrijfsauto heeft per balansdatum een resterende afschrijvingsduur
van 2 jaar. In 2018 is een computer aangeschaft. In 2019 zijn benches aangeschaft voor in de auto. Deze
worden in 3 jaar afgeschreven.

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.
11 april 2021
De bestuurders:
A. Koome (voorzitter)
K. Borst (penningmeester)
H. van Egmond (secretaris)
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