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Algemene Informatie
Statutaire naam
Stichting Dierenambulance Amersfoort en omstreken (hierna te noemen “de Stichting”)

Vestigingsplaats
Amersfoort

Rechtsvorm
Stichting

Oprichting
De Stichting werd op 4 augustus 1997 opgericht bij notariële akte. De Stichting komt voort uit de
Vereniging tot Bescherming van Dieren afdeling Amersfoort en omstreken.

Omschrijving van de doelstelling
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van dieren in het algemeen en meer in
het bijzonder van gewonde, zieke of vermiste dieren, en voorts al wat met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van
het woord.
De Stichting tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door:
 het vervoeren en/of verzorgen van gewonde, zieke of gevonden dieren;
 het onderbrengen van dieren bij een dierenarts, asiel of opvangcentrum;
 het verstrekken van informatie in de ruimste zin van het woord.
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Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit vijf leden. Elk bestuurslid wordt benoemd voor een periode
van maximaal vijf jaar.
Voor het herbenoemen van bestuursleden geldt dat een bestuurslid aantreedt voor een periode
van 5 jaren. Een aftredend bestuurslid is terstond twee maal aansluitend herbenoembaar.
Vacatures in het bestuur worden zo spoedig mogelijk ingevuld. Het bestuur ontvangt geen
bezoldiging voor haar werkzaamheden anders dan een redelijke vergoeding voor gemaakte
kosten. Het bestuur van de stichting waakt tegen verstrengeling van belangen tussen die van de
stichting en die van bestuursleden. Bij strijdigheid van belangen dienen betrokken bestuursleden
zich van besluitvorming te onthouden. De stichting heeft geen toezichthoudend orgaan.

Samenstelling bestuur per ultimo 2015
Functie
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:

Persoon
mevrouw K.L. van den Brandt-Schuerman
mevrouw B.H. van der Starre
de heer N.B.F. van Oirsouw
mevrouw M.J. Brons
mevrouw M. Manné

Aangetreden
21-04-2015
01-10-2014
12-10-2015
08-11-2014
01-04-2014

Gedurende het jaar heeft de heer Van Boekel het bestuur van de stichting verlaten. Het bestuur
van de Stichting dankt hem voor zijn inzet voor de Stichting in de afgelopen jaren.
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Vergaderdata
Statutair voorgeschreven:
 de bestuursvergaderingen worden gehouden te Amersfoort, tenzij het bestuur anders beslist;
 ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden.
In 2015 is op de volgende data vergaderd:
 27 januari
 17 maart
 21 april
 19 mei
 11 juni
 30 juni
 26 augustus
 28 september
 9 november
Alle vergaderingen vonden plaats in het kantoor van de Stichting aan de Loes van Overeemlaan te
Amersfoort.
Als belangrijkste onderwerpen zijn in de bestuursvergaderingen besproken:
 Jaarrekening 2014, begroting 2016;
 CBF keurmerk;
 Werving en behoud van vrijwilligers;
 Kwaliteitsbewaking en permanente opleiding van vrijwilligers;
 Dienstrooster;
 Website, communicatie, PR;
 Samenwerking met omliggende dierenambulances;
 Aanschaf nieuwe werkkleding, vriezers;
 Ritadministratie / digitalisering;
 Invulling bestuursfuncties (vacatures);
 Samenwerking met Dierenbescherming;
 Samenwerking met gemeente Amersfoort.
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Bestuursverslag
Inleiding
2015 is wederom een uitdagend jaar geweest op het gebied van behoud van vrijwilligers. Het
verloop blijft hoog waardoor het aantal vrijwilligers nog altijd minder is dan gewenst. Er blijft
geïnvesteerd worden in de kennis en vaardigheden van de vrijwilligers, waaronder middels dieren
EHBO trainingen. Financieel gezien hebben we 2015 wederom positief afgesloten hoewel het
overschot afneemt. De kosten zijn overwegend binnen begroting gebleven behalve de kosten van
beheer en administratie, waar geïnvesteerd is in een nieuw financieel pakket. In het verslagjaar
hebben we geen grote legaten of giften ontvangen.

Samenwerking/Overleg
Net als in voorgaande jaren is ook in 2015 weer met een groot aantal organisaties samengewerkt
en/of overleg gevoerd. Regionale en lokale samenwerking is van groot belang voor de Stichting
om haar werk goed te kunnen doen. Zo is in 2015 samengewerkt/overlegd met:
 Amivedi;
 Brandweer;
 Dierenambulances in omliggende regio’s:
o Dierenambulance Gelderse Vallei (Ede/Veenendaal);
o Dierenambulance Nijkerk;
o Dierenambulance Woudenberg;
o Dierenambulance Zuid-West Veluwe;
o Dierenambulances in de regio Utrecht;
 Dierenbescherming Utrecht-Amersfoort;
 Diergeneeskundig centrum De Vallei Woudenberg;
 Politie, milieupolitie en dierenpolitie;
 Stichting Dierenlot;
 Vogelopvang Woudenberg;
 Centraal Bureau Fondsenwerving.
Van Stichting Dierenlot heeft de stichting tevens het Nationaal Keurmerk Dierenambulances
ontvangen. Het CBF heeft ons wederom het keurmerk Kleine Goede Doelen verstrekt.
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Gemeenten:
Met de gemeente Amersfoort is medio 2013 een 3-partijen dienstverleningsovereenkomst
getekend. Voornaamst doel hiervan is om de verplichtingen der partijen goed vast te leggen als
ook de vergoeding vast te stellen. Jaarlijkse vergoedingen zullen op basis van voorgaand jaar
worden vastgesteld en in opvolgend jaar worden geïndexeerd afgezet tegen de hoeveelheid
gereden ritten.
Het doel van de Stichting Dierenambulance Amersfoort is om soortgelijke overeenkomst in de
toekomst ook met de Gemeente Leusden af te kunnen sluiten.
Dierenbescherming Utrecht-Amersfoort (DB):
Begin 2013 is de nieuwe opvanglocatie geopend (DBCA). Vanuit de samenwerkingsovereenkomst
zijn duidelijke afspraken gemaakt ten aanzien van wijze en aard van de nodige opvang. Met de
opening van het DBCA kunnen hier vrijwel alle gezelschapsdieren worden ondergebracht. Dit
betekent dat door de Stichting Dierenambulance Amersfoort geen ritten meer t.b.v. opvang naar
De Vallei te Woudenberg worden gereden zoals benodigd was gedurende de bouw van DBCA.
Met de komst van het nieuwe DBCA heeft ook de Stichting Dierenambulance Amersfoort een
nieuw onderkomen verkregen. Dit onderkomen betreft de ooit beoogde ruimte in de kelder van het
DBCA voor een inpandige dierenarts. Vooralsnog wordt deze ruimte niet als zodanig gebruikt en is
met DB een huurcontract overeengekomen voor de duur van 1 jaar met intentie deze jaarlijks te
verlengen hetgeen voor 2014-2015 ook gebeurd is.
Vanaf 1 juni 2013 is het bezoekadres van Stichting Dierenambulance Amersfoort: Loes van
Overeemlaan 8 te Amersfoort.

Fondsenwerving
Een belangrijke basis voor de inkomsten van de Stichting wordt gevormd door de vergoedingen
vanuit de samenwerkingsovereenkomsten met de gemeente Amersfoort en Leusden.
Vanuit de gemeente Amersfoort is in 2013 een samenwerkingsovereenkomst getekend. Op basis
van dit contract heeft de Stichting op kwartaal basis recht op een gemaximeerd bedrag van de
gemeente. Deze vergoeding is vastgesteld per begin 2013 en zal in 2016 éénmalig worden
geïndexeerd met een inflatiecorrectie. Vanuit de Gemeente Leusden is ook weer de jaarlijkse
vergoeding verstrekt. De huidige overeenkomst loopt in het derde kwartaal van 2016 af en is
wederom met in overleg met de gemeente met een jaar verlengd.
De stichting heeft in 2015 geen legaten ontvangen. We hebben wel enkele mooie eenmalige giften
mogen ontvangen. Van onze donateurs hebben we ook de nodige bijdragen ontvangen waartoe
wij deze mensen via deze weg van harte willen bedanken.
In 2015 is de Stichting gestopt met het zelf organiseren van collectes. Organisatorisch bleek dit
steeds moeilijker te organiseren, hetgeen deels te maken heeft met het gebrek aan vrijwilligers die
mee willen doen aan de collecteweek. Eind 2014 is de Stichting daarom een samenwerking
aangegaan met Sponsor Belang. Deze organisatie gaat namens de Stichting de stad af met als
doel geld in te zamelen voor de Stichting. De eerste signalen eind 2014 gaven reeds aan dat dit
zeer succesvol is, 2015 heeft dat ook bevestigd. De samenwerking wordt dan ook in 2016
voortgezet.
De kledinginzameling via Stichting Dierenlot blijkt eveneens succesvol, de opbrengsten vertonen
een stijgende lijn na een voorzichtig begin.
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Donateurs
Men wordt aangemerkt als vaste donateur van de Stichting Dierenambulance Amersfoort e.o. als
men jaarlijks minimaal € 20,- overmaakt. Aan het eind van 2015 had de Stichting ruim 150
donateurs. Dit aantal is nagenoeg ongewijzigd gebleven in vergelijking tot 2012.
Nieuwe donateurs melden zich vaak als we tijdens een oproep bij hen langskomen, maar kunnen
zich ook opgeven op de website van de stichting. Mensen die niet beschikken over internet, en
toch donateur wensen te worden, kunnen een brief sturen ter attentie van Dierenambulance
Amersfoort, Postbus 967, 3800 AZ Amersfoort.

Vereniging samenwerkende dierenambulances Veluwe, Eem en Vallei
Op 16 januari 2011 is de Vereniging Samenwerkende Dierenambulances Veluwe, Eem en Vallei
opgericht.
Deelnemende dierenambulances (leden) in de vereniging zijn:
 Dierenambulance Amersfoort;
 Dierenambulance Gelderse Vallei;
 Dierenambulance Nijkerk;
 Dierenambulance Woudenberg.
Eind 2013 is de Dierenambulance Zuid West Veluwe ook toegetreden tot deze vereniging.
Doelstelling van de vereniging is het bevorderen van de samenwerking tussen de leden, het
creëren van een integrale werkwijze richting welstand en het verlenen van ondersteunende
diensten aan deze leden.
Mogelijk aanwezige kosten om dit doel, voor de vereniging, te bereiken worden in beginsel
opgevangen door het ontvangen van o.a. contributie van de leden.
In 2014 had deze samenwerking met name uiting verkregen in het op structurele basis overnemen
van elkaars diensten dan wel elkaars backup te zijn bij noodgevallen. Voor de Stichting betekent
dit het overnemen van de nachtdiensten van Dierenambulance Nijkerk om de dag 2 nachtdiensten
(2 x op, 1 x af) en vice versa waarin Nijkerk onze nachtdiensten waarneemt. In het 4e kwartaal van
2015 is deze samenwerking helaas beëindigd.
De Stichting blijft samenwerking met omliggende dierenambulances belangrijk vinden, in welke
vorm dan ook. Verdere stappen daartoe zijn inmiddels gezet en worden voortgezet in 2016.
Binnen de vereniging wordt verder gesproken over gezamenlijke kwaliteitsverbeteringen,
opleidingen, aankoop van materialen en de algehele werkwijzen binnen de dierenhulpverlening.
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Inzicht in Meldingen
In 2015 zijn we totaal 2.886 (2014: 3.284) keer op pad geweest om dieren te vervoeren of
assistentie te verlenen. Daarmee hebben we gemiddeld bijna 8 ritten per dag gereden. Daarnaast
hebben we telefonisch advies gegeven of mensen doorverwezen.
Los van huisdieren hebben we veel gewonde vogels vervoerd. In totaal zijn we ca 1.170 keer naar
de Vogelopvang in Woudenberg gereden. Dit is een afname van ruim 100 ten opzichte van 2014,
en ligt daarmee weer op hetzelfde niveau als in 2013. Over het hele jaar hebben we ruim 4.000
keer de telefoon aangenomen.

322
298
Amersfoort
Leusden
Overig
2.266

In Amersfoort hebben we 2.266 (2014: 2.589) ritten gereden, in Leusden 298 (2014: 315). Alle
ritten in overige gemeentes komen met name voort uit het samenwerkingsverband met de
omliggende dierenambulances, met uitzondering van bijzondere gevallen.
Om onze meldingen te kunnen specificeren naar diersoort maken wij bij de Dierenambulance
onderscheid tussen gezelschapsdieren en natuurdieren. In de grafieken op de volgende pagina’s
worden de dieren weergegeven waarover we zijn gebeld (telefonisch advies en/of ritten). De
grafieken zijn uitgesplitst in enerzijds de gezelschapsdieren en anderzijds de natuurdieren.
Hoewel het grootste deel van onze ritten betrekking heeft op gezelschapsdieren en vogels,
konijnen en egels zijn we ook een aantal speciale gevallen tegen gekomen.
Zo hebben we bunzingen, (boom)marters, slangen, schildpadden en zwanen vervoerd. Daarnaast
hebben we telefonisch advies verleend in oproepen aangaande schapen, aangereden wild en
paarden.
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Gezelschapsdieren.

106
109
Kat
Hond
539

936

Konijn
Overig

Dit overzicht geeft duidelijk weer dat bij gezelschapsdieren een groot deel onze tijd naar katten en
honden uitgaat. In totaal hebben we in 2015 in 936 gevallen een telefoontje of rit gehad die
betrekking heeft op een kat, 539 keer voor een hond. Daarnaast nog 109 konijnen en 106 overige
huisdieren. In totaal zijn er 1.690 meldingen over gezelschapsdieren in behandeling genomen
versus 2.205 in 2014.
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Wilde dieren
33
74

121

120
Vogel
Egel
Konijn
Vleermuis
Overig
1.975

Het overgrote deel van de telefoontjes en ritten met betrekking tot wilde dieren ging over vogels.
Totaal hebben we 2.323 meldingen gehad over wilde dieren ten opzichte van 2.523 in 2014. In
1.975 gevallen betrof het hier vogels. Gecombineerd met het aantal ritten naar de Vogelopvang
(1.170) valt op te maken dat we geregeld met meer dan 1 vogel naar de vogelopvang reden. Ook
zitten in dit aantal helaas overleden vogels.
Daarnaast 74 meldingen over konijnen, 120 over egels, 33 over vleermuizen en 121 meldingen
betrof andere diersoorten. Denk bij deze andere diersoorten aan bijvoorbeeld marters, herten,
slangen, dassen, vossen en bunzingen.
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Vrijwilligers
Zoals bij iedere vrijwilligersorganisatie heeft de Stichting een vaste kern van trouwe, hardwerkende
en betrokken vrijwilligers. Zij zijn het die in feite de Stichting draaiende houden. Deze kern wordt
dan ook door ons als bestuur enorm gewaardeerd.
Ondanks dat het werven van nieuwe vrijwilligers één van de speerpunten was is het niet gelukt om
het vrijwilligersbestand blijvend te vergroten. Als gevolg hiervan heeft de dierenambulance een
aantal keren stil gestaan doordat er op dat moment geen rijder/bijrijder beschikbaar was. Deze
stilstand is beperkt gebleven tot enkele diensten doordat onze omliggende dierenambulance
Nijkerk hier een grote rol in heeft gespeeld door de spoedgevallen voor ons waar te nemen. Wij
willen Stichting Dierenambulance Nijkerk eo dan ook hartelijk danken voor hun flexibiliteit en
beschikbaarheid.
Om de inzet van de dierenambulance de komende jaren te verhogen blijft het werven van nieuwe
vrijwilligers ook in 2016 een van de speerpunten.
Het bestuur is alle vrijwilligers erg dankbaar voor hun inzet het afgelopen jaar.
Als dank voor hun inzet zijn we gaan bowlen en eten bij Superfun in Amersfoort, waarna er voor
iedere vrijwilliger een kerstpakket klaar stond.
Zoals elk jaar heeft de Stichting opnieuw een kerstkaart gegeven/gestuurd aan de vrijwilligers van
de stichting en aan de dierenambulance gerelateerde instellingen.

Communicatie / PR
In 2015 is er een nieuwe folder ontwikkeld. Dit is nu het meest gebruikte externe
communicatiemiddel richting de donateurs, sponsors en andere belangstellenden. Met dit medium
informeert de Stichting de ontvangers over haar werkzaamheden en activiteiten. Een aantal
organisaties, vaste donateurs, collectanten en vrijwilligers van de Stichting hebben deze folder
ontvangen. Daarnaast wordt deze uitgedeeld door de medewerkers op de dierenambulance, c.q.
achtergelaten bij contacten naar aanleiding van een melding of bij externe PR-activiteiten
(bijvoorbeeld evenementen en voorlichting).
In 2015 is de voorlichting op basisscholen en bij ontmoetingscentra tot een minimum beperkt
gebleven. Wel zijn enkele losse bijeenkomsten geweest waar onze vrijwilligers op bezoek zijn
geweest bij scholen en/of opvangcentra. Binnen het bestuur is besloten dergelijke bijeenkomsten
vaker te doen met dien verstande dat de ambulancedienst dit toelaat.
In 2015 is de deelname aan markten en beurzen beperkt gebleven. Wel hebben wij deelgenomen
aan de open dag van Dierenbeschermingscentrum Amersfoort met een stand. Tijdens deze dag
hebben wij met een aantal vrijwilligers voorlichting en informatie gegeven aan het publiek.
Kinderen konden een kijkje nemen in de dierenambulance, welke de nodige aandacht trekt en ook
tot de verbeelding spreekt.
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2016 en verder
De Stichting Dierenambulance Amersfoort eo blijft een financieel gezonde organisatie, ondanks
een klein begroot tekort voor 2016 (zie volgende pagina). De begroting kent een stabiele basis wat
inkomsten betreft van de Gemeente Amersfoort en Leusden. De overige inkomsten zijn voorzichtig
begroot maar de ontwikkeling hierin wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Aandacht is er
verder in 2016 voor de overgang naar de nieuwe CBF erkenningsregeling.
Het is en blijft voor de stichting van levensbelang om voldoende gemotiveerde en getrainde
vrijwilligers beschikbaar te hebben. Dit zal dus ook voor 2016 een belangrijk speerpunt blijven.
Gebleken is dat de huidige administratieve belasting door het gebruik van analoge ritformulieren
hoog is. Enerzijds door een toename van het aantal ritten maar anderzijds door de vereisten vanuit
de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Amersfoort aangaande over te dragen data.
In 2015 is gestart met het werken aan een gedigitaliseerd ritregistratiesysteem wat uiteindelijk
moet leiden tot een lagere administratieve belasting en een vereenvoudiging van rapportages. In
2016 wordt hier verder aan gewerkt.
De Stichting blijft samenwerking met omliggende dierenambulances belangrijk vinden. In 2016
worden stappen ondernomen om de relaties met omliggende dierenambulances te intensiveren en
te kijken op welke vlakken verdere samenwerking mogelijk is. Het periodieke overleg met de
gemeenten en de Dierenbescherming blijft uiteraard ook van belang en wordt in 2016 naar ieders
tevredenheid voortgezet.
Uiteraard blijft onze belangrijkste doelstelling om ook in 2016 en de jaren daarna 24 uur per dag,
zeven dagen per week beschikbaar te zijn voor de dieren en hun eigenaren in Amersfoort,
Leusden en bijbehorende randgemeenten.
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Begroting 2016
De begroting over 2016 sluit met een tekort van € 2.500, waarbij we € 2.000 uittrekken voor
scholing van vrijwilligers. De positieve resultaten uit voorgaande jaren stellen ons hiertoe in staat.
Verkregen legaten uit het verleden geven ons nog de mogelijkheid om verder te werken aan onze
doelstellingen om bij te dragen aan een prettige leefomgeving voor dieren en dierenvrienden in en
uit de gemeenten Amersfoort en Leusden.
Begroting
2016

Realisatie
2015

Begroting
2015

Realisatie
2014

Rekening van baten en lasten
Baten
Baten uit eigen fondswerving
Subsidies van overheden
Rentebaten
Overige baten

8.500
34.700
400
6.900

11.313
35.229
764
6.713

9.000
34.200
1.000
6.000

9.302
33.679
820
9.263

Totaal baten

50.500

54.019

50.200

53.064

40.500
1.750
10.750

40.389
579
10.849

40.678
1.250
8.125

37.672
2.137
8.008

53.000

51.817

50.053

47.817

(2.500)

2.202

147

5.247

(1.700)
(800)

224
1.978

147

5.247
-

(2.500)

2.202

147

5.247

Lasten
Besteed aan de doelstelling
Werving baten
Beheer en administratie

Saldo

Resultaatbestemming
Overige reserves
Bestemmingsreserve financiering activa

Het jaarverslag van de Stichting Dierenambulance Amersfoort e.o. is openbaar en kan op onze website
worden bekeken of kosteloos worden aangevraagd bij de penningmeester van de stichting.

KvK Eemland 411907000000

Alarmnummer 06 – 54 33 74 07

ING rekening: NL31INGB0000134777

Stichting Dierenambulance Amersfoort en omstreken heeft het ‘CBF-Certificaat voor kleine goede doelen’
Mail: info@dierenambulanceamersfoort.nl
Website:www.dierenambulanceamersfoort.nl

Financieel Jaarverslag

Stichting Dierenambulance
Amersfoort en Omstreken
Amersfoort

BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na resultaatverdeling)
ACTIVA
31 december 2015
€
€

31 december 2014
€
€

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Bedrijfsmiddelen
In gebruik voor de doelstelling

1

750
8.812

1.250
18.246
9.562

19.496

2.551

2.202

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vorderingen
Debiteuren
Overlopende activa

Liquide middelen

2

3

4

Totaal activazijde
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1.415
2.546

372
2.859
3.961

3.231

148.473

133.873

164.547

158.802
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PASSIVA
31 december 2015
€
€

STICHTINGSVERMOGEN

5

Bestemmingsreserves
Overige reserve

6
7

41.978
114.975

31 december 2014
€
€
15.000
139.751

156.953

154.751

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Omzetbelasting
Overige schulden en overlopende
passiva

1.618
1.847

464
2.086

4.129

1.501

8

Totaal passivazijde
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015
Realisatie
2015
€

Begroting
2015

Realisatie
2014
€

€
Baten
Subsidies van overheden
Baten uit eigen fondswerving
Financiële baten
Overige baten

9
10
11
12
13

35.229
11.313
764
6.713

34.200
9.000
1.000
6.000

33.679
9.302
820
9.263

54.019

50.200

53.064

40.389
579
10.849

40.678
1.250
8.125

37.672
2.137
8.008

Som der lasten

51.817

50.053

47.817

Netto resultaat

2.202

147

5.247

Lasten
Besteed aan de doelstelling
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten beheer en administratie

14
15
16

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve financiering activa
Overige reserve
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€

1.978
224

‐
5.247

2.202

5.247

18

Stichting Dierenambulance
Amersfoort en Omstreken
Amersfoort

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de Richtlijn 650 voor Fondsenwervende instellingen.
Het CBF heeft aanwijzingen gegeven omtrent de toepassing van de richtlijn. Deze aanwijzingen zijn
verwerkt in de jaarrekening.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten, tenzij anders vermeld.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Lasten
Onder de lasten besteed aan de doelstelling worden alle kosten opgenomen welke betrekking hebben
op het uitvoeren van werkzaamheden welke een direct uitvloeisel zijn van de doestelling van de
Stichting.
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Tot de kosten van eigen fondsenwerving worden gerekend de kosten van publiciteit, voor zover die niet
tot de kosten van voorlichting behoren, de afschrijving op activa die bestemd zijn voor de werving van
fondsen, alsmede de overige kosten die direct verband houden met de werving van fondsen.
Tot de kosten van beheer en administratie worden alle kosten gerekend die niet rechtstreeks toe te
rekenen zijn aan de doelstelling en niet behoren tot de kosten van fondswerving.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015
Vaste activa
1 Materiële vaste activa
Bedrijfs‐
middelen

Totaal

€

In gebruik
voor de
doelstelling
€

Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

2.000
(750)

45.794
(27.548)

47.794
(28.298)

Boekwaarde per 1 januari 2015

1.250

18.246

19.496

€

Stand per 1 januari 2015

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

‐
(500)

868
(10.302)

868
(10.802)

Saldo mutaties

(500)

(9.434)

(9.934)

2.000
(1.250)

46.662
(37.850)

48.662
(39.100)

8.812

9.562

Stand per 31 december 2015
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per
31 december 2015
Afschrijvingspercentages
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Vlottende activa
31‐12‐2015
€

31‐12‐2014
€

2 Voorraden
Voorraad kleding

2.202

2.551

De voorraad kleding heeft betrekking op de kleding die gebruikt wordt door de vrijwilligers op de
ambulance en is niet bestemd voor de verkoop.
Vorderingen
3 Overlopende activa
Vooruitbetaalde huur
Te ontvangen rente
Vooruitbetaalde verzekeringspremie
Overige vorderingen

850
751
‐
945

850
850
1.159
‐

2.546

2.859

‐
3.237
55.000
‐
2.692
87.544

839
6.089
‐
37.746
2.286
86.913

148.473

133.873

4 Liquide middelen
Kas
ING Bank, .777 rekening‐courant
ING Bank, .777 vermogen spaarrekening
ING Bank, .777 zakelijke spaarrekening
Rabobank, .406 rekening‐courant
Rabobank, .076 spaarrekening
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PASSIVA
5 Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Stand per 1 januari 2015
Mutatie uit resultaatverdeling
Bestemming batig saldo
Naar bestemmingsreserve
Overboeking
Stand per 31 december 2015

Bestemmings‐
reserves
€
15.000

Overige
reserve
€
139.751

€
154.751

1.978
‐
‐
25.000

‐
224
(25.000)
‐

1.978
224
(25.000)
25.000

41.978

114.975

156.953

31‐12‐2015
€

Totaal

31‐12‐2014
€

6 Bestemmingsreserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve financiering activa

40.000
1.978

15.000
‐

41.978

15.000

2015
€

2014
€

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari
Overboeking van overige reserves

15.000
25.000

15.000
‐

Stand per 31 december

40.000

15.000

Ten behoeve van de continuïteit van de activiteiten is een reserve gevormd ter grootte van ca. één jaar
van de lasten, exclusief de afschrijvingen.
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2015
€

2014
€

Bestemmingsreserve financiering activa
Stand per 1 januari
Uit resultaatbestemming

‐
1.978

‐
‐

Stand per 31 december

1.978

‐

Ten behoeve van de financiering van de vervanging van de activa is een reservering gevormd.
7 Overige reserve
Stand per 1 januari
Bestemming batig saldo
Naar bestemmingsreserve

139.751
224
(25.000)

134.504
5.247
‐

Stand per 31 december

114.975

139.751

De overige reserves staan, binnen het kader van de doelstelling, ter vrije besteding van het bestuur. De
overige reserves kunnen mede dienen ter dekking van toekomstige tekorten op de exploitatie, voor
zover de continuïteitsreserve daarvoor niet toereikend mocht blijken.
Kortlopende schulden
31‐12‐2015
€

31‐12‐2014
€

8 Overige schulden en overlopende passiva
Accountantskosten
Waarborgsommen kleding
Overige te betalen kosten

1.499
720
1.910

1.501
‐
‐

4.129

1.501

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
Huurverplichtingen
Van Stichting tot Exploitatie van het Dierenbeschermingscentrum Amersfoort is de bedrijfsruimte
gelegen aan de Loes van Overeemlaan 8 te Amersfoort gehuurd voor een periode van 3 jaar, ingaande
op 1 juli 2014. De huurprijs bedraagt € 1.732. De huur wordt jaarlijks herzien op basis van het
prijsindexcijfer voor consumenten.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015
Realisatie
2015
€

Begroting
2015

Realisatie
2014
€

€
10 Subsidies van overheden
Gemeente Amersfoort
Gemeente Leusden

31.200
4.029

31.200
3.000

31.200
2.479

35.229

34.200

33.679

7.682
‐
3.261
370

6.000
3.000
‐
‐

6.493
2.809
‐
‐

11.313

9.000

9.302

764

1.000

820

6.677
36

6.000
‐

9.149
114

6.713

6.000

9.263

31.322
6.243
2.824

31.603
4.850
4.225

26.332
6.702
4.638

40.389

40.678

37.672

11 Baten uit eigen fondswerving
Donaties en giften
Collecte
Sponsoring
Overige baten uit eigen fondswerving

12 Financiële baten
Rente spaarrekeningen
13 Overige baten
Opbrengst ambulanceritten
Opbrengst crematorium

14 Besteed aan de doelstelling
Kosten ambulance
Kosten vrijwilligers
Overige kosten besteed aan de doelstelling
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Realisatie
2015
€

Begroting
2015

Realisatie
2014
€

€
Kosten ambulance
Inrichting ambulance
Brandstof
Onderhoud en reparaties
Verzekering
Overige kosten ambulance
Afschrijving ambulance
Uitkering verzekering
Doorberekende ritten van derden

486
7.790
6.930
3.725
334
9.862
29.127
‐
2.195

3.750
8.750
5.000
3.500
250
10.353
31.603
‐
‐

1.037
8.679
4.527
3.483
424
9.862
28.012
(1.680)
‐

31.322

31.603

26.332

1.748
1.234
813
2.448

1.250
1.600
‐
2.000

2.084
1.964
‐
2.654

6.243

4.850

6.702

579
1.805
440

1.250
2.475
500

2.441
1.706
491

2.824

4.225

4.638

579
‐

1.250
‐

1.978
159

579

1.250

2.137

Kosten vrijwilligers
Kleding
Verzekering vrijwilligers
Opleidingskosten
Begeleiding en overige kosten

Overige kosten besteed aan de doelstelling
Kosten publiciteit
Telefoonkosten ambulance
Afschrijving overige activa in gebruik voor de doelstelling

15 Kosten eigen fondsenwerving
Public relations
Overige kosten fondsenwerving
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Realisatie
2015
€

Begroting
2015

Realisatie
2014
€

€
16 Kosten beheer en administratie
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

1.732
2.952
6.165

2.200
2.425
3.500

1.720
1.771
4.517

10.849

8.125

8.008

1.732

2.200

1.720

188
386
451
519
891
‐
517

1.000
‐
500
425
‐
‐
500

235
64
143
206
‐
150
973

2.952

2.425

1.771

1.699
1.634
500
274
525
617
496
405
15

1.500
‐
500
‐
1.000
‐
‐
‐
500

2.179
‐
500
449
299
‐
‐
214
876

6.165

3.500

4.517

Huisvestingskosten
Betaalde huur
Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Kopieerkosten
Porti
Telefoon‐ en faxkosten
Kantinekosten
Pinapparaat
Overige kantoorkosten

Algemene kosten
Accountantskosten
Administratiekosten
Afschrijving bedrijfsmiddelen
Bankkosten
Abonnementen en contributies
Assurantiepremie
Toevoeging voorziening oninbare vorderingen
Kasverschillen
Overige algemene kosten
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BEOORDELINGSVERKLARINGVAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Dierenambulance Amersfoort
en Omstreken te Amersfoort beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015
met een balanstotaal van € 158.802 en de staat van baten en lasten over 2015 met een batig saldo van €
5.247 en de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met RJ 640 Organisaties
zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze
beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse Standaard 2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'.
Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling
zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de
jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.
Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte
mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het
inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de huishouding, het
uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de
verkregen informatie. De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn
aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in
overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen
controleoordeel tot uitdrukking.
Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen
dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Stichting Dierenambulance Amersfoort en Omstreken per 31 december 2015 en van het resultaat over
2015.
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Amersfoort, 11 oktober 2016
VIER Accountants en Belastingadviseurs

A.E.M. Erkens
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Bijlage C Model toelichting lastenverdeling
Bestemming
Lasten
Subsidies en bijdragen
Kosten Ambulance
Aankopen en verwervingen
Uitbesteed werk
Publiciteit en communicatie
Kosten Vrijwilligers
Huisvestingskosten
Kantoor‐ en algemene kosten
Afschrijving en rente
Totaal

Doelstelling
Ambulance
Voorlichting
€0
€ 19.265
€ 1.748
€ 2.195
€ 579
€ 4.495
€0
€ 1.805
€ 10.302
€ 40.389

€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0

Werving baten
Eigen fondsenwerving
Subsidies
€0
€0
€0
€0
€ 579
€0
€0
€0
€0

Beheer en Admin

Totaal 2015

Begroot 2015

Totaal 2014

€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0

€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 1.732
€ 8.617
€ 500

€0
€ 19.265
€ 1.748
€ 2.195
€ 1.158
€ 4.495
€ 1.732
€ 10.422
€ 10.802

€0
€ 21.250
€ 1.250
€0
€ 2.500
€ 3.600
€ 2.200
€ 7.900
€ 11.353

€0
€ 16.470
€ 2.084
€0
€ 4.578
€ 4.618
€ 1.720
€ 7.494
€ 10.853

€0

€ 579

€0

€ 10.849

€ 51.817

€ 50.053

€ 47.817

