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BESTUURSVERSLAG 

 
Doelstelling, missie en visie 
 
Stichting Dierenambulance Amersfoort en omstreken (hierna te noemen “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. 
 
Belangrijkste risico’s en onzekerheden 
 
De belangrijkste risico’s voor de continuïteit in de bedrijfsvoering van de stichting liggen in het beschikbaar 
hebben van voldoende vrijwilligers en de vergoedingen van de gemeenten. 
 
Ten aanzien van de vrijwilligers is het beleid erop gericht voldoende gemotiveerde en getrainde 
vrijwilligers beschikbaar te hebben en te houden. Het verloop onder de vrijwilligers blijft groot en het blijft 
lastig voldoende vrijwilligers te vinden en langdurig aan ons te binden. Daarbij ondervond het opleiden van 
vrijwilligers in 2020 vertraging als gevolg van de Corona-maatregelen. Als gevolg hiervan heeft de 
dierenambulance een aantal keren stil gestaan doordat er op dat moment geen rijder/bijrijder beschikbaar 
was. Omliggende dierenambulances, in het bijzonder Woudenberg, nemen in spoedgevallen voor ons waar 
maar ondervinden hetzelfde probleem. De werving van vrijwilligers blijft voor 2021 een belangrijk 
speerpunt. 
 
De vergoedingen van de gemeenten Amersfoort en Leusden vormen een stabiele basis wat inkomsten 
betreft. Het contract met de gemeente Amersfoort (5 jaar) loopt tot en met 2022, het contract met de 
gemeente Leusden (3 jaar) is recent verlengd en loopt nu tot medio augustus 2023.  De continuïteit is in 
dat opzicht daarmee voor de komende jaren gewaarborgd. 
 
Doelrealisatie 
 
Onze ritadministratie is niet alleen onmisbaar in onze bedrijfsvoering, maar levert ook de gegevens op om 
op een zo meetbaar mogelijke manier onze resultaten in het licht van onze doelstelling te monitoren. 

In 2020 zijn we totaal 2.749 (2019: 2.996) keer op pad geweest 
om dieren te vervoeren of assistentie te verlenen. Daarmee 
hebben we gemiddeld 8 ritten per dag gereden. Daarnaast 
hebben we telefonisch advies gegeven of mensen doorverwezen. 
 
In Amersfoort hebben we 2.373 (2019: 2.562) ritten gereden, in 
Leusden 363 (2019: 404). Ritten in overige gemeentes komen 
voort uit het samenwerkingsverband met de omliggende 
dierenambulances, met uitzondering van bijzondere gevallen. 
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Om onze meldingen te kunnen specificeren naar diersoort maken wij bij de Dierenambulance onderscheid 
tussen gezelschapsdieren en natuurdieren. In de volgende grafieken 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. 
 
Bij de gezelschapsdieren gaat een groot deel onze tijd uit naar 
katten en honden. In totaal zijn er 1.303 meldingen over 
gezelschapsdieren in behandeling genomen versus 1.611 in 2019. 
In maar liefst 81% van de meldingen gaat het om een kat of een 
hond. In totaal hebben we in 2020 in 749 gevallen een telefoontje 
of rit gehad die betrekking heeft op een kat, 303 keer voor een 
hond. Daarnaast nog 62 konijnen en 189 overige huisdieren. 

 
Het overgrote deel van de 
telefoontjes en ritten met betrekking tot natuurdieren ging over 
vogels. Totaal hebben we 2.218 meldingen gehad over 
natuurdieren ten opzichte van 2.583 in 2019. In 1.922 ofwel 87% 
van de gevallen betrof het hier vogels. 
Daarnaast waren er in 2020 101 meldingen over egels, 24 
meldingen over konijnen en 38 meldingen over vleermuizen. 133 
meldingen betrof andere diersoorten, denk hierbij aan 
bijvoorbeeld marters, herten, slangen, dassen, vossen en 
bunzingen. 

 
Financieel beleid 
 
Wat betreft de fondsenwerving is de Stichting gestopt met het zelf organiseren van collectes. 
Organisatorisch bleek dit steeds moeilijker te organiseren, hetgeen 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 Sponsorbelang. 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, de jaren 
daarna hebben dat ook bevestigd. De samenwerking is dan ook tot op de dag van vandaag voortgezet. 
 
Van onze donateurs hebben we de nodige bijdragen ontvangen waartoe wij deze mensen via deze weg van 
harte willen bedanken. Daarnaast hebben we enkele mooie eenmalige giften mogen ontvangen. 
Incidenteel ontvangt de stichting een bate uit een nalatenschap. De stichting heeft in 2020 geen baten uit 
een nalatenschap ontvangen. We zijn Erkend Beneficiant van Stichting DierenLot. De kledinginzameling via 
Stichting DierenLot blijkt eveneens succesvol. Hoewel de hoogte van de vergoeding onder druk staat is 
dermate veel kleding ingezameld dat in 2020 de opbrengst met 14% is gestegen, en hoger ligt dan in 2018. 
 
De kosten verbonden aan de fondsenwerving worden zo laag mogelijk gehouden maar kunnen per jaar 
flink variëren door de omvang van de stichting. Er wordt naar gestreefd om de verhouding wervingskosten 
/ som van de geworven baten gemiddeld onder de 25% te houden, de stichting is hierin de afgelopen 3 jaar 
geslaagd. 
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De kosten van beheer en administratie zijn overwegend vast, de stichting streeft ernaar deze kosten stabiel 
te houden. Aldus wordt al jaren tussen de 70 en 80 procent van de lasten besteed aan de doelstelling. 
 
De Stichting is en blijft een financieel gezonde organisatie. Ten behoeve van de continuïteit van de 
activiteiten is een continuïteitsreserve gevormd ter grootte van circa één jaar van de lasten exclusief de 
afschrijvingen. De stichting streeft naar een structureel sluitende begroting. De impact van de Corona-crisis 
en -maatregelen bleek ondanks de lange duur beperkt, conform begroting daalden de baten uit geleverde 
diensten (ritten) met ruim 5%. Dezelfde Corona-crisis en -maatregelen maakten dat opleidings- en 
communicatiebudgetten onbenut bleven. Aldus werd door vooral de lagere lasten dan begroot in 2020 een 
hoger dan verwacht batig saldo behaald. De opgebouwde overige reserves staan, binnen het kader van de 
doelstelling, ter vrije besteding van het bestuur en zijn beschikbaar voor incidentele extra 
investeringen/uitgaven boven begroting waartoe steeds in voorkomende gevallen door het bestuur 
besloten zal worden. De vrij beschikbare middelen worden niet belegd maar op spaarrekeningen 
aangehouden. Ondanks de lage spaarrentes is het bestuur niet voornemens dit beleid te wijzigen. 
 
Governance 
 
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 2020: 
Functie Persoon Aangetreden 

   
Voorzitter mevrouw M. Manné 01-04-2014, voorzitter 

sinds 01-03-2017 
Secretaris mevrouw K. Kaspers-van Lent 31-03-2017, secretaris 

sinds 26-07-2018 
Penningmeester  de heer N.B.F. van Oirsouw 12-10-2015 
Algemeen bestuurslid  mevrouw W.C. Weeda 13-12-2018 
Algemeen bestuurslid vacature  

 
De vacature voor een algemeen bestuurslid met als aandachtsgebied Communicatie is in de loop van 2021 
ingevuld. 



 
 
 
 
 
 
 
 Stichting Dierenambulance 
 Amersfoort en Omstreken 
 Amersfoort 

 Jaarverslag 2020   6 
 

 
Communicatie met belanghebbenden 
 
De stichting werkt in de uitvoering van haar activiteiten veel samen met opvangcentra, het 
Dierenbeschermingscentrum Amersfoort (DBCA) in het bijzonder, met dierenartsen, opsporingsdiensten, 
gemeentelijke instanties en tal van andere partijen die zich bezig houden met opvang en verzorging van 
gevonden, gewonde en/of zieke dieren. Daarnaast wordt zorggedragen voor de berging van dode 
(huis)dieren. 
 
Met het DBCA en de gemeente Amersfoort wordt periodiek overleg gevoerd waarbij per kwartaal inzicht 
wordt gegeven in de aantallen verreden ritten en verstrekte telefonische adviezen. 
 
De Stichting vindt samenwerking met omliggende dierenambulances belangrijk, in welke vorm dan ook. 
Deze samenwerking uit zich enerzijds in elkaars backup zijn in noodgevallen en waar mogelijk overnemen 
van elkaars diensten. Via de samenwerking met en binnen de Vereniging Samenwerkende 
Dierenambulances Veluwe, Eem en Vallei (VEV) worden daarnaast ervaringen uitgewisseld.     
 
In 2020 heeft de hele wereld te maken gekregen met het Corona-virus. Dierenambulance Amersfoort heeft 
daar ook enorm veel last van gehad. Ondanks de maatregelen en beperkingen hebben wij geprobeerd een 
zo goed mogelijke dienst neer te zetten. Alle activiteiten waar we normaal gesproken graag present zijn – 
voorlichtingen op scholen, aanwezigheid op markten en beurzen – zijn daardoor in 2020 afgelast. 
 
Hoewel de werving van nieuwe vrijwilligers via social media en onze website doorliep hebben we door de 
Corona maatregelen en -beperkingen minder nieuwe vrijwilligers kunnen laten instromen. Daardoor is de 
toch al zware werklast op de schouders van nog minder beschikbare vrijwilligers komen te rusten. Alle 
vrijwilligers die zich ondanks lockdown en avondklok toch nog zo hard hebben ingezet en maar zijn blijven 
doorgaan, zijn wij heel dankbaar. We zijn als bestuur dan ook zeer trots op onze vrijwilligers! 
 
Verwachte gang van zaken 
 
Speerpunt voor 2021 blijft de werving van vrijwilligers teneinde voldoende gemotiveerde en getrainde 
vrijwilligers beschikbaar te hebben en te houden. 
 
De  administratieve belasting door het gebruik van analoge ritformulieren is hoog, door onder meer het 
grote aantal ritten. In 2015 was gestart met het werken aan een gedigitaliseerd ritregistratiesysteem wat 
uiteindelijk moet leiden tot een lagere administratieve belasting en een vereenvoudiging van rapportages. 
In 2017 werd het project hernieuwd opgepakt. Na uitvoerig testen konden we in september 2019 starten 
met een gedigitaliseerd systeem voor onze ritadministratie. Na ruim anderhalf jaar werken we er naar 
tevredenheid mee. We kunnen terugkijken op een weliswaar lang traject maar met een geslaagde 
implementatie. 
 
Vanaf maart 2020 kreeg ook de Dierenambulance te maken met COVID-19 en de ingrijpende maatregelen 
die de Nederlandse regering heeft getroffen in verband met dit virus. De financiële gevolgen voor de 
Dierenambulance bleken in 2020 beperkt. Hoewel we nog niet van COVID-19 af zijn, zien we voor 2021 
geen financiële gevolgen, de baten lijken zelfs toe te nemen doordat mensen meer zien en melden. 
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De begroting voor 2021 sluit met een overschot van € 4.500 en ziet er als volgt uit: 
 

Begroting Realisatie Begroting Realisatie

2021 2020 2020 2019

Rekening van baten en lasten

Baten

Baten van particulieren 9.500            10.033          9.000            12.525          

Baten van bedrijven -               -               -               -               

Som van de geworven baten 9.500            10.033          9.000            12.525          

Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten 42.500          41.049          40.800          43.182          

Overige baten -               -               -               80                

Som der baten 52.000          51.082          49.800          55.787          

Lasten

Besteed aan de doelstelling 36.500          35.765          37.000          36.312          

Wervingskosten 1.100            19                1.100            1.731            

Kosten beheer en administratie 9.900            8.534            10.510          9.935            

Som der lasten 47.500          44.318          48.610          47.978          

Saldo voor rentebaten 4.500            6.764            1.190            7.809            

Rentebaten -               10                10                34                

Saldo van baten en lasten 4.500            6.774            1.200            7.843            

Resultaatbestemming

Overige reserves 5.537            9.311            3.737            10.560          

Bestemmingsreserve financiering activa (1.037)           (2.537)           (2.537)           (2.717)           

4.500            6.774            1.200            7.843            

 
Het batig saldo 2021 wordt veroorzaakt doordat de ambulance in de loop van het jaar is afgeschreven. De 
aanschaf en bouw van een nieuwe ambulance vindt plaats 2e halfjaar 2021 en 1e halfjaar 2022, zodat deze 
zal rijden voor ons 25-jarig jubileum in augustus 2022! 
 
Maatschappelijke aspecten van ondernemen 
 
Het bevorderen van het welzijn van dieren, waaronder begrepen het minimaliseren en voorkomen van 
dierenleed in samenwerking met opvangcentra, het Dierenbeschermingscentrum Amersfoort (DBCA) in het 
bijzonder, met dierenartsen, opsporingsdiensten en gemeentelijke instanties is een belangrijke waarde 
voor Stichting en haar vrijwilligers. 
 
Dierenvervoer is een belangrijk onderdeel van goede zorg aan dieren, maar overstappen naar een 
elektrische dierenambulance is helaas niet haalbaar, vanwege de vele ritten en kilometers die ermee 
gereden worden. Met het DBCA zijn echter afspraken gemaakt over aanvullend en incidenteel gebruik van 
hun elektrische dierenambulances. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020       
(na resultaatbestemming)         

         
ACTIVA         

         

  31 december 2020  31 december 2019 

  €  €  €  € 

         

VASTE ACTIVA         

         

Materiële vaste activa 1        

In gebruik voor de doelstelling    8.705    19.719 

         

         

VLOTTENDE ACTIVA         

         

Voorraden 2   2.604    978 

         

Vorderingen         

Debiteuren  11.899    3.252   

Omzetbelasting  -    320   

Overlopende activa 3 2.174    2.869   

    14.073    978 

         

Liquide middelen 4   200.772    192.875 

         

         

    226.154    220.013 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020       
(na resultaatbestemming)         
         
PASSIVA         

         
  31 december 2020  31 december 2019 

  €  €  €  € 

         

RESERVES EN FONDSEN         

         

Continuïteitsreserve 5 40.000    40.000   

Bestemmingsreserve financiering         

activa 6 2.109    4.646   

Algemene reserve 7 179.463    170.152   

    221.572    214.798 

         

KORTLOPENDE SCHULDEN         

         

Crediteuren  858    2.035   

Omzetbelasting  582    -   

Overige schulden en overlopende         

passiva 8 3.142    3.180   

    4.582    5.215 

         

         

         

         

    226.154    220.013 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020      

       

  Realisatie  Begroting  Realisatie 

  2020  2020  2019 

  €  €  € 

       
Baten       
Baten van particulieren 9 10.033  9.000  12.525 
Baten van bedrijven 10 -  -  - 

       
Som van de geworven baten  10.033  9.000  12.525 
Baten als tegenprestatie voor de levering van 
diensten 11 41.049  40.800  43.182 
Overige baten  -  -  80 

       

Som der baten  51.082  49.800  55.787 

       
Lasten       
Besteed aan de doelstelling 12 35.765  37.000  36.312 
Wervingskosten 13 19  1.100  1.731 
Kosten beheer en administratie 14 8.534  10.510  9.935 

       

Som der lasten  44.318  48.610  47.978 

       

       

       

Saldo voor rentebaten  6.764  1.190  7.809 

Rentebaten  10  10  34 

       

Saldo van baten en lasten  6.774  1.200  7.843 

       

       

Resultaatbestemming       

       
Overige reserves  9.311  3.737  10.560 
Bestemmingsreserve financiering activa  (2.537)  (2.537)  (2.717) 

       

  6.774  1.200  7.843 
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

 
Algemeen 

Stichting Dierenambulance Amersfoort en omstreken is feitelijk en statutair gevestigd op Loes van 
Overeemlaan 8, 3818 GZ te Amersfoort en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 
41190700. 

 
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de Richtlijn C2 voor kleine fondsenwervende 
organisaties. 
 
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 wervingskosten 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. 

 
De kosten zijn zoveel mogelijk direct toegerekend aan de doelstelling of wervingskosten met 
uitzondering van de telefoonkosten en kosten publiciteit en communicatie. De telefoonkosten zijn 
overwegend direct toerekenbaar aan de doelstelling, 10% wordt toegerekend aan beheer en 
administratie. Publiciteit en communicatie wordt gelijkelijk toegerekend aan de doelstelling en 
wervingskosten. 
 
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 2019 
 

Vaste activa 

 
1 Materiële vaste activa 

 

      

     In gebruik 

     voor de 

     doelstelling 

     € 

      
Stand per 1 januari 2020      
      

Aanschaffingswaarde     49.687 

Cumulatieve afschrijvingen     (29.968) 

      

Boekwaarde per 1 januari 2020     19.719 

      

Mutaties      

      
Afschrijvingen     (11.014) 

      
Saldo mutaties     (11.014 

      
Stand per 31 december 2019      
      

Aanschaffingswaarde     49.687 

Cumulatieve afschrijvingen     (40.982) 

      

Boekwaarde per 31 december 2019     8.705 

      

Afschrijvingspercentage     25 
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Vlottende activa 
 

 31-12-2020  31-12-2019 

 €  € 

    
2 Voorraden    

    

Voorraad kleding 2.604  978 

    
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    

    
Te ontvangen rente 10  34 

Vooruitbetaalde huur -  908 

Overige vorderingen 2.164  1.927 

    

 2.164  2.869 

    

4 Liquide middelen    

    
ING Bank, rekening-courant 1.672  2.681 

ING Bank, vermogen spaarrekening 80.525  80.500 

Rabobank, rekening-courant 14.509  5.660 

Rabobank, DoelReserveren 104.009  104.000 

Kas 57  34 

    

 200.772  192.875 

    
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting. 
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PASSIVA 
 

Reserves en fondsen 

 

 2020  2019 

 €  € 

    
5 Continuïteitsreserve    

    
Stand per 31 december  40.000   40.000 

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

 
6 Bestemmingsreserve financiering activa    

    
Stand per 1 januari 4.646  7.363 

Uit resultaatbestemming (2.537)  (2.717) 

    

Stand per 31 december 2.109  4.646 

    
Ten behoeve van de financiering van de vervanging van de activa is een reserve gevormd. 
 
7 Algemene reserve    

    
Stand per 1 januari 170.152  159.592 

Uit resultaatbestemming 9.311  10.560 

    

Stand per 31 december 179.463  170.152 

    
De algemene reserve staat, binnen het kader van de doelstelling, ter vrije besteding van het bestuur. De 
algemene reserve kan mede dienen ter dekking van toekomstige tekorten op de exploitatie, voor zover de 
continuïteitsreserve daarvoor niet toereikend mocht blijken. 
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 31-12-2020  31-12-2019 

 €  € 

    
Kortlopende schulden    

    

8 Overige schulden en overlopende passiva    

    

Accountantskosten 1.650  1.600 

Waarborgsommen kleding 1.430  1.530 

Overige te betalen kosten 62  50 

    
 3.142  3.180 

    
 
 
 

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, en is per 1 juli 2020 stilzwijgend verlengd voor een periode van 3 jaar. De huurprijs 
bedraagt € 1.841. De huur wordt jaarlijks herzien op basis van het prijsindexcijfer voor consumenten. 



Stichting Dierenambulance 
Amersfoort en Omstreken 
Amersfoort 

20 Jaarverslag 2020 

 

 

 
 

 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 
 

 
 Realisatie  Begroting  Realisatie 
 2020  2020  2019 

 €  €  € 
      
9 Baten van particulieren      
      
Donaties en giften 7.355  7.000  6.929 
Sponsoring 2.000  1.500  1.701 
Overige baten van particulieren 678  500  3.895 

        
 10.033   9.000   12.525 

      
10 Baten van bedrijven      
      
Sponsoring -  -  - 

      
11 Baten als tegenprestatie voor de levering van 
diensten      
      
Gemeente Amersfoort 33.999  32.800  35.824 
Gemeente Leusden 2.479  2.500  2.479 

      
Vergoedingen voor ambulanceritten van overheden 36.478  35.300  38.303 
Opbrengst ambulanceritten van particulieren 4.571  5.500  4.879 

      
 41.049  40.800  43.182 

      
12 Besteed aan de doelstelling      
      
Kosten ambulance 29.222  28.000  27.976 
Kosten vrijwilligers 4.991  6.600  5.077 
Overige kosten besteed aan de doelstelling 1.552  2.400  3.259 

         
 35.765   37.000   36.312 
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 Realisatie  Begroting  Realisatie 

 2020  2020  2019 

 €  €  € 
      
Kosten ambulance      
      
Afschrijvingen ambulance 10.720  10.700  10.720 
Brandstof 6.564  7.900  7.706 
Verzekering 2.159  2.200  2.162 
Onderhoud en reparaties 8.196  5.600  5.891 
Inrichting ambulance 781  800  880 
Overige kosten ambulance 455  300  207 

       
 28.875  27.500  27.566 
Doorberekende ritten door/aan derden 347  500   410 
Uitkeringen verzekering  -                   -     - 

       
 29.222  28.000   27.976 

      
Kosten vrijwilligers      
      
Verzekering vrijwilligers 1.232  1.300  1.234 
Kleding 1.588  1.900  1.564 
Opleidingskosten -  1.000  351 
Begeleiding en overige kosten 2.171  2.400  1.928 

      
 4.991  6.600  5.077 

      
Overige kosten besteed aan de doelstelling      
      
Telefoonkosten ambulance 1.239  1.100  1.270 
Kosten publiciteit 19  1.000  1.515 
Afschrijvingen overige activa in gebruik voor doelstelling 294  300  474 

      
 1.552  2.400  3.259 

13 Wervingskosten      
      
Public relations 19  1.000   1.516 
Overige wervingskosten -  100   215 

       
 19              1.100   1.731 
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 Realisatie  Begroting  Realisatie 

 2020  2020  2019 

 €  €  € 

      
14 Kosten beheer en administratie      
      
Huisvestingskosten 2.278         3.200   2.966 
Kantoorkosten 2.396  2.800   2.910 
Algemene kosten 3.860   4.510   4.059 

       
 8.534            10.510   9.935 

      
Huisvestingskosten      
Huur 1.828  2.000   1.847 
Schoonmaak 450            1.200   1.119 

       
 2.278   3.200   2.966 

      
Kantoorkosten      
Kantoorbenodigdheden 58        600   393 
Kopieerkosten 103  100   56 
Porti 265  250   209 
Telefoonkosten 305  300  849 
Kantinekosten 1.332  1.200   1.155 
Overige kantoorkosten 333  350   248 

       
 2.396              2.800   2.910 

      
Algemene kosten      
Accountantskosten 1.650  1.650  1.630 
Administratie 902  950  900 
Bankkosten 463  450   487 
Contributies en abonnementen 265  300  259 
Verzekeringen 581  800  776 
Toevoeging voorziening oninbare vorderingen -  350  - 
Overige algemene kosten (1)  -   7 

       
 3.860              4.510   7 
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Vastgesteld door het bestuur d.d. 28 juli 2021 
 
 
 
 
 
M. Manné    N.B.F. van Oirsouw 
Voorzitter    Penningmeester 
 
 
 
 
 
K. Kaspers – van Lent   W.C. Weeda 
Secretaris    Bestuurslid 
 
 
 
 
 
N. Jansen 
Bestuurslid 
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