Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Dierenbelang Hoeksche Waard
4 1 1 1 8 2 4 9

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Groene Kruisweg 14a
0 1 8 6 6 5 5 1 5 0

E-mailadres

info@dierenstee.nl

Website (*)

www.dierenstee.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 4 9 6 0 6 8 3

Dieren en planten - Dierenrechten en -welzijn
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
3

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

1 4 4

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Jolanda van der Stel - Gieszen

Secretaris

Mylene Bollen - Maaskant

Penningmeester

Bertine van Oudheusden

Algemeen bestuurslid

Niek van der Zwan

Algemeen bestuurslid

Annettie van Hemert

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting stelt zich ten doel:
a. de opvang van zwerf- en afstandsdieren en het herplaatsen hiervan;
b. het verlenen van preventieve dienstverlening, voorlichting, educatie alsmede het
nastreven van maatschappelijke en sociale doeleinden op het gebied van
dierenopvang.
In 2020 heeft de stichting zich opnieuw georiënteerd op haar strategische
doelstellingen. Hiervoor is teruggegaan naar de basis en zijn missie en visie en
kernwaarden gedefinieerd. De missie is ongewijzigd. De kernwaarden zijn vastgesteld:
met respect voor mens en dier, professioneel en samen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De te verrichten werkzaamheden voor de komende jaren zijn als volgt (2021-2027):
Verzorging/welzijn dieren: op het hoogste niveau op het dierenopvangcentrum, ook
thuisondersteuning, adoptie van huis uit, providerboog, haalbaarheidsonderzoek naar
uitbreiding activiteiten zoals bijv. trimsalon, fysio, gedragstherapie en welness.
Organisatie: huis op orde (herijken protocollen en beleid), financieel meerjarenplan,
behalen van keurmerk, vernieuwen/upgraden van ICT-omgeving.
Personeel: herijken van bestaand personeelsbeleid (functiebeschrijvingen,
personeelsreglement, personele bezetting), aandacht voor uitstraling in de vorm van
uniforme werkkleding.
Vrijwilligers: vrijwilligers vormen een belangrijke waarde van de stichting. De komende
jaren gaat de stichting zich inzetten tot het binden en boeien van vrijwilligers.
Locatie/gebouw: oriënteren op/onderzoek doen naar de mogelijkheden tot
ver-/nieuwbouw van De Dierenstee om tot een breder aanbod, bijv. dagopvang van
gezelschapsdieren te komen binnen de Hoeksche Waard. Hierbij staat dierenwelzijn en
duurzaamheid hoog op de agenda.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting heeft inkomsten uit de volgende bronnen:
- bijdrage van de gemeente Hoeksche Waard voor de opvang en verzorging van
zwerfhuisdieren en door inwoners afgestane huisdieren;
- bijzondere bijdragen door gemeente Hoeksche Waard;
- bijdragen van Stichting DierenLot;
- inkomsten uit plaatsing van huisdieren;
- inkomsten uit fondsenwervende activiteiten door de gelieerde Stichting Vrienden van
De Dierenstee bijeengebracht;
- inkomsten uit huisdierenpension.

03 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De verkregen inkomsten worden besteed aan:
- opvangen en herplaatsen van zwerf- en afstandsdieren;
- het verlenen van preventieve dienstverlening;
- het geven van voorlichting & educatie;
- maatschappelijke en sociale doeleinden op het gebied van dierenopvang.
Het vermogen van de stichting staat op spaarrekeningen bij de Rabobank.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Open

Voor het bestuur bestaat een regeling vacatiegelden
https://www.dierenstee.nl/wp-content/uploads/2016/02/Regeling-Vacatiegelden-van-Sti
chting-Dierenbelang-Hoeksche-Waard.pdf
De stichting streeft binnen de financiële mogelijkheden naar een marktconforme
beloning en arbeidsvoorwaarden voor haar personeelsleden. Hierbinnen is onder
andere een pensioenregeling getroffen voor de medewerkers. Daarbij streeft de
stichting naar een veilige en professionele werkomgeving.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.dierenstee.nl/wp-content/uploads/2021/06/Bestuur
sverslag-Stichting-Dierenbelang-Hoeksche-Waard-2020-1.pdf

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

60.834

74.247

€

+

€

60.834

+
74.247

€

9.181

Continuïteitsreserve

€

300.000

€

280.000

Bestemmingsreserve

€

276.798

€

271.739

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
519.996

€

+

515.626

+
€

529.177

€

590.011

31-12-2019 (*)

€
-17.356

€

+

18.990

+

€

559.442

€

570.729

Bestemmingsfondsen

€

5.439

€

5.301

Voorzieningen

€

4.000

€

4.000

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

21.130

Totaal

€

590.011

16.694

532.320

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

€

+
€

606.567

€

26.537

€

606.567

+

+

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte
economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen zijn een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, rekening
houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Over terreinen wordt niet afgeschreven.
De vorderingen met een looptijd korter dan één jaar zijn opgenomen tegen de nominale waarde onder aftrek van een noodzakelijk geachte voorziening
voor oninbaarheid. De voorziening is bepaald door een individuele beoordeling van de vorderingen.
De liquide middelen zijn opgenomen tegen de nominale waarde, voor zover anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming.
Continuïteitsreserve wordt aangehouden voor dekking van risico’s op korte termijn teneinde zeker te stellen dat de organisatie ook in de toekomst aan
haar verplichtingen kan voldoen. Deze reserve wordt door het bestuur vastgesteld. Het bestuur gebruikt hiervoor als leidraad de norm van CBF van
maximaal 1,5 keer de kosten. De bestemmingsreserve bestaat uit uitbreidingen (Dierenstee 3.0), Dierenvriend als maatje (ondersteuning bieden aan
ouderen en hulpbehoevenden in de zorg van hun huisdier) en crisisopvang.
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

2019 (*)

€

166.470

€

€

9.775

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

0

€

9.775

Baten sponsorbijdragen

€

12.568

€

5.132

Giften en donaties van particulieren

€

33.887

€

38.144

Nalatenschappen

€

€

77.989

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

2.138

Overige giften

€

Giften

€

35.696

€

118.271

Financiële baten

€

38

€

48

Overige baten

€

€

20.396

164.917

+

1.809

+

€

+

€

+

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

213.219

320.092

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

123.864

€

128.058

Huisvestingskosten

€

14.501

€

21.011

Afschrijvingen

€

15.048

€

12.290

Financiële lasten

€

539

€

730

Overige lasten

€

70.416

€

77.183

Som van de lasten

€

224.368

€

239.272

Saldo van baten en lasten

€

-11.149

€

80.820

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten van de geleverde
prestaties en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te
rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor
reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar
waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun
oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.
Onder baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in
het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van over de omzet
geheven belastingen en verleende kortingen. De baten van diensten worden
opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht.
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende
renteopbrengsten en rentelasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
Erfenissen en legaten worden verantwoord wanneer ze zijn ontvangen.
Gefaseerd worden de fondsenwervende activiteiten van de stichting ondergebracht bij
Stichting Vrienden van de Dierenstee. Daarnaast is er een beleidswijziging geweest
met het gevolg dat het niet langer een automatisme is om het jaarlijks exploitatietekort
van Stichting Dierenbelang aan te vullen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

