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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 5 leden.

Bank Nr. NL54RABO 0372 2415 30

KvK Utrecht 41178089

BTW nr. NL 00.30.02.597.B.01

Personele samenstelling van het bestuur:
- A.I. Vlug-Gringhuis, voorzitter
- M. Thalen-Van Dongen, secretaris
- P.A. Luitze, penningmeester
- A.P. Jutte, lid
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 ter hand genomen. Er moet met omvangrijke
investeringen, waarbij aan een bedrag in de orde van grootte van € 900.000,00 moet worden gedacht,
rekening worden gehouden.
2020 zal verder in het teken staan van verbetering en modernisering van de kantoorautomatisering, en
de vergroting van de veiligheid van de netwerkomgeving.

De voornaamste activiteiten betroffen in 2019:
 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;
 werving van sponsoren en begunstigers;
 onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en dierenverblijven, vervanging daken
buitenkennels van de honden wegens ernstige lekkage;
 aanschaf hondenkennels en aanpassing speelweide (bestrating, tuinhuisje, verlichting) m.b.t.
het aanpassen van de dagopvang procedures
 doordat het dierentehuis in september is getroffen door een schimmeluitbraak (en daardoor
bijna 2 maanden gesloten is geweest) hebben we veel kosten gemaakt aan schoonmaakspullen,
handschoenen, wegwerp overalls, overschoenen, shampoo, dierenarts, personeel etc.

Stichting Dierentehuis Zeist e.o.
gevestigd te Austerlitz
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Balans per 31 december 2019
(na voorstel resultaatverdeling)
31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

321.508

303.755

30.105

20.859

720.938

753.676

1.072.551

1.078.290

1.013.860

1.016.690

40.000

40.000

18.691

21.600

1.072.551

1.078.290

Activa
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activazijde

Passiva
Stichtingsvermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
Totaal passivazijde
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Staat van baten en lasten over 2019

€
Baten
Lasten
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Afschrijvingen op immateriële en materiële
vaste activa
Overige bedrijfskosten

2019
€

€

303.442

266.846

142.752

127.208

8.450
155.142

5.109
159.564

Totaal van som der kosten
Totaal van bedrijfsresultaat
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Totaal van netto resultaat

2018
€

306.344

291.881

-2.902

-25.035

72

138

-2.830

-24.897

-2.830

-24.897

Resultaatbestemming
Overige reserves
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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 toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Dierentehuis Zeist e.o. bestaan uit het exploiteren van een dierenasiel en een
dierenpension.
Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting
Dierentehuis Zeist e.o. zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor
de Jaarverslaggeving.
Activa en passiva 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
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op
terreinen wordt niet afgeschreven.
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en
bijzondere waardeverminderingen.
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Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Voorzieningen
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.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten
en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.
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Toelichting op de balans
Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Continuïteits- Bestemmings- Overige reserreserve
reserve
ves
€
€
€
416.690
600.000
Stand per 1 januari 2019
Uit resultaatverdeling
-2.830
Overboeking van
continuïteitsreserve
2.830
Vrijval ten gunste van overige
reserves
-2.830
Stand per 31 december 2019

413.860
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600.000

-

Totaal
€
1.016.690
-2.830
2.830
-2.830
1.013.860
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Toelichting op de staat van baten en lasten
2019
€

2018
€

153.743
149.699

98.572
168.274

303.442

266.846

118.510
24.242

104.751
22.457

142.752

127.208

8.450

5.109

23.353
37.464
1.421
1.558
5.745
25.531
60.070

22.725
25.819
105
1.553
5.145
27.962
76.255

155.142

159.564

72

138

Baten
Giften en andere baten uit fondsenwerving
Baten asiel en pension

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Lonen
Sociale lasten en pensioenlasten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa

Overige bedrijfskosten
Overige personeelsbeloningen
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Autokosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Voeding en verzorging

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Ontvangen bankrente
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Austerlitz, 24 juni 2020
Stichting Dierentehuis Zeist e.o.

A.I. Vlug-Gringhuis
Voorzitter

P.A. Luitze
Penningmeester
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