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STICHTING DIERENTEHUIS ZEIST E.O.
Publicatie ter uitvoering van regelgeving inzake ANBI’S
De stichting, genaamd “Dierentehuis Zeist en Omgeving”, is op 26 november 1953 opgericht met als
statutair doel het tijdelijk in verzorging nemen van dieren.
Zij is gevestigd te Zeist en staat onder nummer 41178089 in het door de Kamer van Koophandel
Midden-Nederland te Utrecht aangehouden handelsregister ingeschreven.
Het fiscaal nummer van de stichting is: 0030.02.597.
De stichting exploiteert in het kader van de realisering van haar doelstelling aan het adres
Woudenbergseweg 29, 3711 AA Austerlitz (gemeente Zeist) een Dierentehuis, omvattende een asiel en
een pension.
Het werk komt samengevat in concreto neer op:
-opvang en verzorging -krachtens overeenkomst c.q. afspraak met de betrokken gemeenten- van
zwerfdieren (honden en katten) uit de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Utrechtse Heuvelrug,
Woudenberg en Zeist;
-opvang en verzorging van honden en katten, waarvan de eigenaar afstand heeft gedaan;
-uitplaatsing van opgevangen honden en katten, alsmede van afstandsdieren;
-het op aanvraag tegen betaling in pension of dagopvang nemen van honden en katten.
Het Dierentehuis is telefonisch bereikbaar onder nummer: 0343 – 491231.
E-mailadres:
dierentehuiszeist@gmail.com
Correspondentie-adres:
Dierentehuis Zeist en omgeving
Woudenbergseweg 29.
3711 AA Austerlitz
Beleid
Het beleid van de stichting is er blijvend en in alle opzichten op gericht het Dierentehuis in stand te
houden en daarmede de realisering van de doelstelling veilig te stellen, alsmede alle honden en katten,
die hetzij als zwerf- hetzij als afstandsdier binnenkomen en uit haar werkgebied afkomstig zijn, zowel
fysiek als geestelijk optimaal te verzorgen en een nieuw, goed tehuis te bezorgen.
Respect en liefde voor de dieren spelen daarbij een essentiële rol.
Het bestuur van de stichting telt 4 leden.
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Personele samenstelling van het bestuur:
-A.I. Vlug-Gringhuis, voorzitter
-L.M. Bemmelmans, secretaris
-D.A. van Valkenburg, penningmeester
-A.P. Jutte, lid
-vacature
De bestuursleden genieten geen beloning behoudens vergoeding van gemaakte onkosten.
Voor het personeel wordt een salarisniveau gehanteerd op of dicht bij het wettelijk minimumloon.
De indeling van de werknemers voor de salariëring wordt halfjaarlijks herijkt conform de indexering op
basis van de Wet Minimumloon.
De financiële middelen van de stichting bestaan uit wettelijke bijdragen van de gemeenten waarvoor
zwerfdieren worden opgevangen, bijdragen van begunstigers, erfstellingen, legaten, schenkingen e.d.
Daarnaast zijn er inkomsten uit de heffing van tarieven zoals bij het doen van afstand van een dier, bij
uitplaatsing van een zwerf- c.q. afstandsdier en voor het in pension of dagopvang nemen van een dier.
De wettelijke bijdragen van gemeenten zijn lang niet toereikend om de exploitatie van het asiel te
kunnen bekostigen en noodzakelijke reserveringen te doen voor bouwkundige en andere - kostbare voorzieningen. Op de exploitatie van het asiel moet elk jaar een aanzienlijk bedrag worden toegelegd.
Dat bedrag wordt geput uit het in de loop der jaren uit erfstellingen e.d. ontstane vermogen.
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
-het bij de oprichting afgezonderde vermogen (éénhonderd gulden);
-inkomsten uit het vermogen zoals rente;
-inkomsten in de vorm van schenkingen, erfstellingen, legaten e.d.
Het bestuur draagt, met inachtneming van de bepalingen van de statuten over besluitvorming e.d., voor
het beheer van het vermogen en de besteding ervan voor de realisering van de doelstelling van de
stichting zorg. De besteding vindt op planbasis plaats.
Een bedrag van € 500.000,00 is als reserve voor veiligstelling van de instandhouding van het
Dierentehuis (continuïteitsreserve) afgezonderd.
Uit het resterende gedeelte van het vermogen zullen met name investeringen in gebouwen, terrein en
materialen c.a. worden bekostigd.
De aandacht zal daarbij in de eerste plaats uitgaan naar het aan de eisen des tijds aanpassen van
dierenverblijven. Een groot aantal oudere verblijven is aan vernieuwing toe. Dat geldt ook voor
aanpalende units zoals een keuken. De planontwikkeling is recent ter hand genomen. Er moet met
omvangrijke investeringen, waarbij aan een bedrag in de orde van grootte van € 600.000,00 moet
worden gedacht, rekening worden gehouden.
Op advies van externe adviseurs is de stichting eind 2017 juridisch gesplitst. Een deel van het vermogen
is opgenomen in de nieuw opgerichte steunstichting.

De voornaamste activiteiten betroffen in 2017:
• opvang en verzorging van zwerfhonden en zwerfkatten, aangetroffen in de tot het
verzorgingsgebied behorende gemeenten;
• opvang en verzorging van honden en katten, waarvan de eigenaar afstand heeft gedaan;
• uitplaatsing van opgevangen honden en katten, alsmede van afstandsdieren;
• exploitatie van een pension voor honden en katten;
• exploitatie van dagopvang voor honden en katten;
• start met planvorming nieuwbouw in samenwerking met een architect;
• vernieuwing van de automatiserings-infrastructuur
• werving van sponsoren en begunstigers;
• onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en dierenverblijven;

Stichting Dierentehuis Zeist e.o.
Jaarrekening 2017
Balans per 31 december 2017
(na resultaatverdeling)
31 december 2017
€

€

Activa
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

304.215

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

28.991

Liquide middelen

767.296

Totaal activazijde

1.100.502

Passiva
Stichtingsvermogen
Continuiteitsreserve

441.587

Bestemmingsreserve onderhoud

600.000

Overige reserves

0

Voorzieningen

40.000

Kortlopende schulden

18.915

Totaal passivazijde

1.100.502

Staat van baten en lasten over 2017
2017
€

€

Baten
Baten asiel en pension
Giften en andere baten uit
fondsenwerving

156.678
64.374

Som der baten

221.052

Lasten
Personeelskosten
Afschrijvingen op vaste activa
Kosten van fondsenwerving
Overige bedrijfskosten

111.497
6.053
4.000
143.399

Som der lasten

264.949

Resultaat

-43.897

Financiële baten en lasten

846

Netto resultaat

-43.051

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Dierentehuis Zeist e.o. is feitelijk en statutair gevestigd op Woudenbergseweg 29, 3711 AA te Austerlitz, en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41178089.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld volgens algemeen aanvaarde grondslagen en specifiek de publicatieverplichtingen voor
ANBI-instellingen.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en
bijzondere waardeverminderingen.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is
uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van
de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten
gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op
de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voorziening voor groot onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen
over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het
groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio
of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten
De baten betreffen inkomsten voor geleverde diensten, alsmede ontvangen donaties, giften en andere baten uit
fondswerving. De inkomsten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Ontvangen donaties e.d.
worden verantwoord op kasbasis.
Lasten
De lasten worden in aanmerking genomen in het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

Begroting 2018

€

€

Baten
Baten asiel en pension
Giften en andere baten uit
fondsenwerving

160.000
50.000

Som der baten

210.000

Lasten
Personeelskosten

130.000

Afschrijvingen op vaste activa

6.500

Kosten van fondsenwerving

4.000

Overige bedrijfskosten

125.000

Som der lasten

265.500

Resultaat

-55.500

Financiële baten en lasten
Netto resultaat

400
-55.100

