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Geachte bestuurders,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot de stichting.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen
van € 601.159 en de staat van baten en lasten sluitende met een negatief resultaat van € 110.158, samengesteld.
2

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur
De jaarrekening van Stichting Dierenambulance Gooi en Vechtstreek te Hilversum is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat
van baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat
wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het
gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende
regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als
slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld
van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Dierenambulance Gooi en Vechtstreek.
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Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze
jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer
en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

31 maart 2021

B. Heimensen AA
mth accountants & adviseurs b.v.
Databankweg 32c
3821 AL Amersfoort
T (033) 258 03 30
E amersfoort@mth.nl
Dit rapport is digitaal ondertekend.
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3

RESULTATENANALYSE

3.1

Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2020 bedraagt negatief € 110.158 tegenover negatief € 96.233 over 2019. De resultaten over
beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:
2020
€

Baten

2019
%

€

%

131.436

100,0

149.095

100,0

183.226

139,4

188.964

126,7

-51.790

-39,4

-39.869

-26,7

14.845
14.305
29.218

11,3
10,9
22,2

17.138
17.020
22.206

11,5
11,4
14,9

58.368

44,4

56.364

37,8

Som der lasten

241.594

183,8

245.328

164,5

Saldo

-110.158

-83,8

-96.233

-64,5

Lasten
Besteed aan de doelstellingen

Afschrijvingen materiële vaste activa
Kosten fondsenwerving
Kosten beheer en administratie
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3.2

Vergelijkend overzicht tussen begroting en realisatie

Realisatie 2020
€

Begroting 2020

%

€

Verschil

%

€

Baten
Baten uit fondsenwerving
Subsidiebaten
Baten als tegenprestatie voor levering van
diensten
Financiële baten
Overige baten

60.378
15.548

45,9
11,8

42.500
17.000

41,0
16,4

17.878
-1.452

49.883
5.627

38,0
4,3

41.000
1.000
2.250

39,5
1,0
2,1

8.883
-1.000
3.377

Som der baten

131.436

100,0

103.750

100,0

27.686

183.226

139,4

179.300

172,8

3.926

14.845
14.305
29.218

11,3
10,9
22,2

11.800
3.000
25.850

11,4
2,9
24,9

3.045
11.305
3.368

58.368

44,4

40.650

39,2

17.718

Som der lasten

241.594

183,8

219.950

212,0

21.644

Saldo

-110.158

-83,8

-116.200

-112,0

6.042

Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Afschrijvingen materiële vaste activa
Kosten fondsenwerving
Kosten beheer en administratie
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BESTUURSVERSLAG OVER 2020
Voorwoord
Ook voor ons stond 2020 in het teken van Covid 19. We hebben daardoor een kleine 500 ritten minder uitgevoerd
dan normaal wat ook minder inkomsten betekende. Gelukkig hebben wij van de gemeenten waarvoor wij werken
een eenmalige Corona-subsidie ontvangen. Daarnaast konden wij aanzienlijk minder nieuwe mensen opleiden. Een
deel van de opleidingen hebben wij digitaal kunnen doen, maar het opleiden van chauffeurs moet toch echt in de
praktijk gebeuren. Desondanks zijn wij trots op onze medewerkers dat zij zich weer met hart en ziel hebben ingezet
om de ambulances te laten rijden.
Sinds 2018 zijn wij met de gemeenten in ons werkgebied in overleg om tot een hogere subsidie en
ritprijsvergoeding te komen. In december 2020 kwam het goede bericht dat de gemeenten gezamenlijk hebben
besloten om tot een structureel hogere subsidie te komen. Deze subsidie bedraagt 140% van de subsidie en
ritprijzen van 2019. Deze subsidie ligt vast tot en met 2024. Daarnaast hebben wij onze ritprijzen voor particulieren
ook verhoogd.
Op dit moment zijn wij financieel gezond. Dit komt door een paar grote erfenissen de afgelopen jaren. Maar per
saldo is ons voortbestaan op lange termijn niet geborgd. Jaarlijks komen wij zo'n € 100.000, = te kort op onze
begroting. Met ons eigen vermogen kunnen we het nog een aantal jaren uitzingen, maar we moeten wel aan de
slag om te zorgen dat we in de zwarte cijfers terecht komen.
Ook hebben wij in 2020 verkennende gesprekken gevoerd met dierenasiel Crailo in Hilversum. De gemeenten
hebben een overeenkomst met Dierenbeschermingcentrum Amersfoort waar wij gevonden huisdieren zonder
eigenaar naar toe brengen. Een kostbare rit want Amersfoort ligt niet naast de deur. Met Crailo zijn wij in overleg
om te kijken of wij verder samen kunnen optrekken en de asielfunctie terug naar Hilversum te kunnen brengen en
daarnaast te onderzoeken hoe onze organisaties elkaar verder kunnen ondersteunen.
Tot slot een woord van dank voor al onze vrijwilligers: ook in 2020 zijn zij 24/7 actief geweest om te zorgen dat de
ambulances konden blijven rijden. Zonder onze vrijwilligers geen dierenambulance!
Met vriendelijke groet,
Sandra Verbeek
Voorzitter
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Algemeen
De Stichting Dierenambulance Gooi en Vechtstreek is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. De
Stichting is al sinds 1975 actief. In 1986 werd het een officiële stichting onder de naam Stichting Dierenambulance
Hilversum en Omstreken.
De Stichting stelt zich tot doel:
- Het vervoeren van zieke en gewonde dieren, evenals zwerfdieren;
- Het vervoeren van dieren naar een dierenarts voor behandeling of operatie;
- Het vervoeren van overleden dieren naar crematoria of begraafplaatsen.
Daarnaast voert de Stichting de volgende werkzaamheden uit:
- Telefonische registratie van vermiste en gevonden huisdieren, onder meer in samenwerking met Amivedi;
- Het treffen van voorzieningen ten behoeve van vogels en andere in het wild levende dieren, op verzoek van en/
of in samenwerking met gemeenten en dierenwelzijnsorganisaties;
- Het vervoeren van huisdieren, in opdracht van particulieren, naar dierenarts, dierenpension, dierenasiel,
crematoria en begraafplaatsen.
We werken met vrijwilligers die dit werk met veel inzet doen, 24 uur per dag, 7 dagen per week. De Stichting
beschikt over drie volledig ingerichte ambulances. 's-Nachts (tussen 23:00 en 08:00 uur) is de ambulance alleen
beschikbaar voor spoedgevallen.
Het werkgebied van de Dierenambulance beslaat de plaatsen Ankeveen, Blaricum, Boomhoek, Breukeleveen,
Bussum, 's- Graveland, Hilversum, Hilversumse Meent, Huizen, Kortenhoef, Laren, Loosdrecht, Muiden, Muiderberg,
Muyeveld, Naarden, Nederhorst den Berg en Weesp.
De Stichting krijgt van de meeste gemeenten in het werkgebied een financiële bijdrage. Wanneer we voor
particulieren rijden, wordt een (niet kostendekkende) ritprijs in rekening gebracht. Voor overige inkomsten is de
Stichting afhankelijk van donateurs, fondsenwerving en sponsoring en incidentele giften.
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Ons werk in 2020
De Stichting rijdt in principe met drie ambulances, waarvan twee ambulances dagelijks operationeel zijn en de
derde stand-by voor spoedgevallen en/of vervoer naar opvang-adressen.
In 2020 reden onze vrijwilligers ruim 4.000 ritten door ons hele werkgebied. Het aantal meldingen dat binnen
kwam is ruim vier keer zoveel omdat niet alle meldingen tot een rit leiden en er verschillende meldingen over één
gewond dier kunnen gaan. Soms kan het telefonisch worden afgehandeld met een advies wat te doen of waarheen
te gaan.
Ook komen we in ons werk veel dode dieren tegen, waaronder huisdieren die zijn aangereden. We brachten ruim
70 dieren naar een dierencrematoria en rond de 300 dieren (waaronder ook in het wild levende dieren) naar
destructie.
Verdeling, in percentages, van de ritten over de gemeentes in ons werkgebied:
Blaricum
4%
Gooise meren 18 %
Hilversum
37 %
Huizen
16 %
Laren
7%
Weesp
6%
Wijdemeren 10 %
Overige
2%
Er zijn dit jaar geen vangacties geweest.
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Operationeel
Kwaliteitsbeleid
De Dierenambulance Gooi en Vechtstreek is doorlopend bezig met professionalisering van de eigen organisatie.
Het schriftelijk vastleggen van regels, procedures en protocollen en het verankeren daarvan in de organisatie is
daarom erg belangrijk. Jaarlijks worden deze documenten bekeken en indien nodig herschreven.
De Dierenambulance Gooi en Vechtstreek is in het bezit van het keurmerk "Diervervoer" tot en met 2021, waarna
wederom een keuring zal plaatsvinden.
Ook dit jaar heeft het CBF ons werk beoordeeld en wederom in orde bevonden, met de aantekening dat wij nog
wel aan een "privacy beleid" moeten voldoen. Dit document, dat wij eind 2019 hebben ontwikkeld en begin 2020
hebben geactualiseerd, is inmiddels ook naar het CBF gestuurd en naar verwachting zal hiermee aan alle
voorwaarden van het CBF zijn voldaan.
Onze donateurs en gulle gevers kunnen er dus van op aan dat hun geld goed besteed wordt conform de
doelstellingen van onze stichting.
Automatisering: rittenadministratie
Na een goede en gedegen opleiding van alle gebruikers zijn wij in maart 2020 live gegaan met ons nieuwe
rittenadministratiesysteem. Door de goede voorbereiding en ondersteuning is deze implementatie zeer goed en
soepel verlopen. Uiteraard kwamen ook wij kleine opstartproblemen tegen maar die werden snel opgelost. Over
het algemeen is dit een hele succesvolle vooruitgang geworden. Uiteraard blijven wij dit systeem monitoren om
eventueel mogelijk, voor zover het nog niet is, te perfectioneren.
Wagenpark
Onze oudste ambulance, ondertussen 18 jaar oud, is nog steeds operationeel en blijft ingezet worden zolang het
onderhoud in verhouding blijft tot inzetbaarheid. Tot dan wordt deze auto niet vervangen. Een vervanging zou de
stichting al snel 35.000 euro of meer gaan kosten en elk jaar doorrijden kost ongeveer 2.000 euro.
Het leasecontract van de ambulance DA2 liep in mei 2020 af maar was nog in goed conditie. Daarom was er
gevraagd aan de leasemaatschappij of deze ambulance nog een jaar en 50.000 km verder mag zodat dit de
kosten van het wagenpark nog wat zou verlagen. Dit is met succes verlengt en zal de DA2 in mei/juni 2021 worden
vervangen. Wij kijken ook hiermee naar een manier om onze kosten waar mogelijk te verlagen.
Medewerkers
De Stichting Dierenambulance is een vrijwilligersorganisatie. Op de manager, part time coördinator en part time
facilitair medewerker na, worden alle functies vervuld door vrijwilligers.
Eind 2020 werkten er 20 chauffeurs en 15 meldkamermedewerkers. Daarnaast konden we ook rekenen op 12
vrijwilligers voor diverse ondersteunende functies. Door ons te richten op werving en selectie, en het mogelijk
maken van korte diensten, neemt het aantal vrijwilligers licht toe. Ook de Corona pandemie geeft een aantal
mensen meer tijd om vrijwilligerswerk te doen.

B. Heimensen AA
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Soms was het door drukte en uitval behoorlijk zwaar om de een goede bezetting te houden tijdens de lange
zomertijd in 2020. Maar door de extra inzet van onze vaste vrijwilligers hebben wij het toch weer gered. Wij
moeten, voor een goede bezetting, ons blijven focussen op werving. Door advertenties bij Versa, onze website en
acties op Facebook en Instagram proberen wij meer vrijwilligers te werven om een goede bezetting te
bewerkstelligen en de werkdruk te verdelen.
Betaalde krachten
Voor een aantal taken is het vanwege professionaliteit en continuïteit noodzakelijk om medewerkers in betaalde
dienst te hebben. We hebben drie betaalde krachten, totaal 2 volle FTE: een coördinator voor 20 uur een facilitair
medewerker voor 24 uur en een algemeen manager die verantwoordelijk is voor de dagelijkse aansturing van de
organisatie.
Vrijwilligersbeleid
Onder vrijwilligersbeleid wordt verstaan het personeelsbeleid voor de vrijwillige medewerkers. Dit betreft naast de
chauffeurs/hulpverleners en de centralisten ook de administratieve, technische en/of huishoudelijke krachten. En
natuurlijk ook het bestuur.
De portefeuille "vrijwilligersbeleid" is expliciet aan één van de bestuursleden toegewezen. Er is een nieuwe
gedragscode voor alle medewerkers vastgesteld, met een daaraan gekoppeld "sanctiebeleid". Tevens werd een
nieuw vergoedingenbeleid voor de medewerkers vastgesteld.
Er is, mede door Covid, minder gedaan aan het werven van nieuwe vrijwilligers. Er is tijd gestoken om het
handboek "Vrijwilligersbeleid" te updaten. Er is contact met de vrijwilligerscentrale, en ook met gemeenten,
mochten er weer nieuwe vrijwilligers nodig zijn.
Bijeenkomsten
De Dierenambulance trakteert haar vrijwilligers normaal twee keer per jaar op een gezellige bijeenkomst. Ook zijn
er elk jaar verschillende functionele bijeenkomsten, opleidings/thema-avonden om nieuwe, maar ook ervaren
vrijwilligers op de hoogte te brengen en houden van regels enz. en eventuele nieuwe ontwikkelingen om iedereen
te informeren en voor de opleidigen. Helaas is ook bij ons door de Corona weinig tot geen samenkomst mogelijk
geweest. Een deel van de opleidingen zijn 1 op 1 geweest, met gepaste afstand, en een deel via de digitale leerweg.
Ondanks dat dit het niet makkleijker maakt, is het onze opleiders toch gelukt een aantal mensen klaar te stomen.
Wij hopen, net als iedereen, dat volgend jaar beter zal verlopen.
Opleiding
Door Corona is deze planning bijna helemaal weggevallen en hopen dit ook weer snel allemaal te kunnen
oppakken zodra alles weer "normaal" kan worden uitgevoerd.
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Bestuur
In 2020 zijn er geen wijzigingen in het bestuur geweest. De termijn van onze penningmeester liep op 15 december
2020 af, echter hij is bereid geweest om aan te blijven totdat wij een geschikte opvolger hebben gevonden.
Het bestuur bestond op 31 december 2020 uit vier onafhankelijke leden. Zij voeren hun werkzaamheden
onbezoldigd uit. De vacature bestuurslid Fondsenwerving is helaas nog niet opgevuld, wij hopen dit in begin 2021
te kunnen doen.
Het bestuur bepaalt het beleid, stelt financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid over de
dagelijkse leiding. De bestuurders worden benoemd door het bestuur.
Het bestuur heeft in 2020 10 maal vergaderd. Belangrijke onderwerpen van gesprek waren strategie komende
jaren, personele zaken, het behouden en werven van vrijwilligers, de financiën, verdere professionalisering van de
stichting, automatisering en ketensamenwerking.
Het bestuur was per 31 december 2020 als volgt samengesteld:

Functie

Naam

Voorzitter

Mevr. S. Verbeek

Secretaris

Mevr. M. van Leusden

Penningmeester

Bestuurslid

Dhr. R.G. Kreijger

Overige functies

1ste termijn
t/m 30-0923
·

Support bestuur en HR Microkrediet
voor Moeders

·

Vrijwilliger Filmtheater Hilversum

·

Penningmeester Kringloopcentrum
Eemnes/Huizen

·

Penningmeester Geologisch Museum
Hofland

Kwaliteit en
vrijwilligersbeleid

31-3-2021
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1ste termijn
t/m
30-09-2024
1ste termijn
t/m 15-122020
1ste termijn
t/m 01-012024

Dhr. G. Gieskens
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Fondsenwerving en communicatie
Fondsenwerving
Het overall resultaat van de fondsenwerving is in 2020 gedaald ten opzichte van 2019. De fondsenwervingsactie
die in 2019 begonnen is, heeft zijn vruchten afgeworpen en heeft geresulteerd in € 47.527 in 2020 ten opzichte van
€ 49.617 in 2019. In totaal hebben wij nu ongeveer 800 donateurs.
Ook dit jaar mochten wij weer gelden ontvangen uit erfenissen en legaten van in totaal € 12.851 iets minder dan in
2019.
Van de gemeenten in ons werkgebied werd in 2020 een subsidie ontvangen van € 15.548 en voor de gemeenten
uitgevoerde ritten € 25.876.
Aan donaties is In 2020 ca. € 23.000 aan donaties ontvangen van ca. 800 donateurs.
Door Covid 19 hebben wij minder ritten dan anders gereden, ongeveer 500 ritten minder. Door de rittenprijs te
verhogen van € 32,50 naar € 50,00 zijn de inkomsten van de ritten gestegen naar € 24.007 ten opzichte van
€ 20.562. Deze verhoging was noodzakelijk omdat wij structureel verlies lijden. Daarnaast was de ritprijs in jaren
niet aangepast. De € 50 is de kostprijs van een ambulancerit.
Overige giften zoals, collectes, braderieën, kledingacties en voorlichting op scholen zijn er door Covid 19 nauwelijks
geweest.
Wij zijn alle gevers zeer erkentelijk voor hun bijdrage.
Communicatie
In 2020 brachten wij tweemaal het donateursmagazine uit. Het magazine is gerestyled en heeft een frissere en
meer eigentijdse uitstraling gekregen en gaat verder onder de naam TAATUU. Ook dit jaar bestond de input
voornamelijk uit verhalen van onze eigen chauffeurs en centralisten onder leiding van eindredacteur Irene de Vries.
Het donateursmagazine wordt ook verspreid bij dierenartsen in onze regio. Het magazine wordt geheel
gefinancierd uit advertentie-inkomsten. Wij zijn onze adverteerders hier dankbaar voor.
Scholen in voornamelijk het basisonderwijs weten ons steeds beter te vinden voor voorlichting aan hun leerlingen.
Maar ook hier was Covid19 helaas een spelbreker en is het aantal voorlichtingen op scholen in 2020 op één hand
te tellen.
In 2020 is onze huisstijl aangepakt met behulp Firm Creatieve Communicatie waarbij we ons onderscheidend willen
positioneren.

B. Heimensen AA
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Ketensamenwerking
De samenwerking met de Dierenbescherming Regio Noord West Nederland is goed te noemen. Wij ontvangen als
ketenpartner van de Dierenbescherming jaarlijks een financiële bijdrage van € 5.000. Deze overeenkomst wordt
jaarlijks verlengd. Ook in 2019 hebben we deze bijdrage ontvangen.
Er wordt samengewerkt met diverse opvangcentra, dierenartsen, dierenambulances in aangrenzende
werkgebieden, dierencrematoria, e.d. Daarnaast is er een goede samenwerking met Brandweer en (Dieren)Politie.
In 2020 zijn er verdere verkennende gesprekken geweest met dierenasiel Crailo. Voor de opvang van gevonden
huisdieren werken wij voor de gemeentes met DBCA (Dierenbescherming Centrum Amersfoort). Deze opvang is
buiten ons werkgebied gelegen en zorgt voor naast hoge ritkosten ook een niet beschikbare ambulance en
chauffeur binnen ons werkgebied. Dit is een onwenselijke situatie. De gemeenten in ons werkgebied staan positief
ten aanzien deze mogelijke samenwerking.
Wat betreft vermiste en gevonden dieren wordt informatie uitgewisseld met Amivedi.
Er is goed overleg met de Dierenambulances, grenzend aan ons werkgebied, over ritten in randgebieden en
eventuele overname van elkaars ritten bij grote drukte. Daarnaast worden informatie en ideeën uitgewisseld met
andere Dierenambulances in het land, zodat we van elkaars ervaringen kunnen leren.
Stichting Dierenambulance Gooi en Vechtstreek is lid van de Federatie Dierenambulances in Nederland (FDN).
Onze voorzitter is lid van de werkgroep meerjarenbeleid. Vanuit de FDN is ook de samenwerking met
RijksWaterStaat (RWS) en de Veiligsregio opgestart. Helaas hebben ook hier projecten vertraging opgelopen door
Covid19.

B. Heimensen AA
31-3-2021

Pagina 14 / 29

- 14 -

/mth

JAARREKENING

B. Heimensen AA
31-3-2021

Pagina 15 / 29

/relaties bouwen
/waarde creëren

/mth

Stichting Dierenambulance Gooi en Vechtstreek

1
BALANS PER 31 DECEMBER 2020
na resultaatbestemming

31 december 2020
€

€

31 december 2019
€

€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

(1)

Inventaris
Vervoermiddelen
Verbouwingen

24.880
1.546
2.972

32.430
5.498
5.520
29.398

43.448

Vlottende activa
Overige vorderingen

(2)

Debiteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

B. Heimensen AA
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(3)

- 15 -

27.564

54.823

544.197

614.073

601.159
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31 december 2020
€

31 december 2019

€

€

€

PASSIVA
Reserves en fondsen

(4)

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves

204.175
381.810

314.333
381.810
585.985

Kortlopende schulden

(5)

Crediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

B. Heimensen AA
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2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie 2020

Budget 2020

Realisatie 2019

€

€

€

Baten

Baten uit fondsenwerving
Subsidiebaten
Baten als tegenprestatie voor levering van diensten
Financiële baten
Overige baten

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Som der baten

60.378
15.548
49.883
5.627

42.500
17.000
41.000
1.000
2.250

64.132
14.800
46.845
42
23.276

131.436

103.750

149.095

Lasten
Besteed aan de doelstellingen

(11)

183.226

179.300

188.964

Afschrijvingen
Kosten fondsenwerving
Kosten beheer en administratie

(12)

14.845
14.305
29.218

11.800
3.000
25.850

17.138
17.020
22.206

58.368

40.650

56.364

Som der lasten

241.594

219.950

245.328

Resultaat

-110.158

-116.200

-96.233

-110.158

-116.200

-96.233

(13)
(14)

Resultaatbestemming
Continuïteitsreserve

B. Heimensen AA
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3

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Dierenambulance Gooi en Vechtstreek bestaan voornamelijk uit het vervoeren van
zieke-, zwerf- en dode dieren in haar werkgebied.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Dierenambulance Gooi en Vechtstreek (statutaire zetel Hilversum, geregistreerd onder KvK-nummer
41193474) is gevestigd op Franciscusweg 345 te Hilversum.

Jaarrekeningregime
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn C2 Kleine fondsenwervende organisaties.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt,
voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De 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.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale waarde.
In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de
nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien nodig wordt rekening
gehouden met bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid.

B. Heimensen AA
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Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de vrije beschikbaarheid
daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde.

Kortlopende schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de waarde bij het ontstaan van de schuld afwijkt
van de nominale waarde. In dat geval wordt de schuld gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of
transactiekosten.
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil van de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met
inachtneming van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslagen. Lasten die hun oorsprong vinden in het
verslagjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten
Baten uit contributies, donaties en giften en collecten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn
ontvangen. Overige opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord voor zover de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen
verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor zover deze niet reeds in een voorgaand boekjaar zijn
verantwoord. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld. Zij worden pas in de
staat van baten en lasten verantwoord bij het einde van het vruchtgebruik of bij eerdere verkoop van de blote
eigendom.
De opbrengst van verkoop van goederen wordt verantwoord voor het bedrag van de brutowinst, zijnde de nettoomzet verminderd met de kostprijs.
Subsidies van overheden worden verantwoord in het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Afwijkingen tussen
toegezegde susidies en de gerealiseerde bedragen worden verwerkt in het jaar waarin deze verschillen
betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. De overige baten worden verantwoord in het jaar waarin de opbrengst
betrouwbaar kan worden vastgesteld, met dien verstande dat ontvangen voorschotten worden verantwoord in het
jaar van ontvangst.
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Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor
zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de
voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, op basis van de verwachte gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele
restwaarde. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA
1. Materiële vaste activa

Boekwaarde per 1 januari 2020
Kostprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2020
Kostprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

Inventaris

Vervoermiddelen

Verbouwingen

Totaal

€

€

€

€

58.146

59.614

25.474

143.234

-25.716

-54.116

-19.954

-99.786

32.430

5.498

5.520

43.448

795
-8.345

-3.952

-2.548

795
-14.845

-7.550

-3.952

-2.548

-14.050

58.941

59.614

25.474

144.029

-34.061

-58.068

-22.502

-114.631

24.880

1.546

2.972

29.398

Afschrijvingspercentages
%
Inventaris
Vervoermiddelen
Verbouwingen

B. Heimensen AA
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VLOTTENDE ACTIVA
2. Overige vorderingen
31-12-2020

31-12-2019

€

€

Debiteuren
Debiteuren

10.237

29.388

2.790

14.256

14.537

11.179

4.019
7.500
3.018
-

7.500
3.301
378

14.537

11.179

8.423
281.331
253.806
241
396

18.030
265.210
328.770
123
1.940

544.197

614.073

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

Overige vorderingen en overlopende activa
Overlopende activa

Overlopende activa
Nog te ontvangen rittenvergoeding
Nog te ontvangen subsidie
Vooruitbetaalde kosten
Overige overlopende activa

3. Liquide middelen
ING Bank N.V.
SNS Bank
Robeco bank
Kas
Gelden onderweg
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PASSIVA
4. Reserves en fondsen
2020

2019

Continuïteitsreserve

€

€

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

314.333
-110.158

410.566
-96.233

Stand per 31 december

204.175

314.333

31-12-2020

31-12-2019

€

€

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve Huisvesting
Bestemmingsreserve Ambulances
Bestemmingsreserve Professionalisering
Bestemmingsreserve Bron van Inkomsten

40.000
71.180
109.102
161.528

40.000
71.180
109.102
161.528

381.810

381.810

5.964

8.389

2.127

2.264

7.083

422
5.126

7.083

5.548

5. Kortlopende schulden
Crediteuren
Crediteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing

Overige schulden en overlopende passiva
Overige schulden
Overlopende passiva

B. Heimensen AA
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31-12-2020

31-12-2019

€

€

Overige schulden
Nettolonen

-

422

2.795
2.500
1.305
483

3.338
1.305
483

7.083

5.126

Overlopende passiva
Vakantiegeldverplichting
Accountantskosten
Waarborgsommen
Overige overlopende passiva

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur
Stichting Dierenambulance Gooi en Vechtstreek is een huurovereenkomst aangegaan per 1 december 2011. De
Stichting heeft een bankgarantie afgegeven ter waarde van drie maanden huurbetalingsverplichting (tegen de in
2011 geldende huurprijs) ad € 5.087,50 inclusief omzetbelasting. De looptijd van de huurovereenkomst bedraagt 5
jaar met een verlenging voor dezelfde periode. De maandelijkse verplichting inclusief servicekosten en exclusief btw
bedraagt thans € 1.610,13. De verplichting tot de einddatum van de huidige looptijd van de huurovereenkomst, 30
november 2021, bedraagt € 17.711,43 inclusief servicekosten en exclusief omzetbelasting.
Leasing
Er lopen 2 leaseovereenkomsten:
• Een overeenkomst ad € 1.215,71 per maand, aflopend in maart 2023. De met deze overeenkomst
samenhangende verplichting bedraagt € 32.824,17. De bedragen zijn exclusief btw.
• Een overeenkomst ad € 899,66 per maand. De met deze overeenkomst samenhangende verplichting bedraagt
€ 10.795,92 voor 2021. De bedragen zijn exclusief btw
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie 2020 Realisatie 2019
€

6. Baten uit fondsenwerving
Donaties en giften
Giften en schenkingen van organisaties
Giften organisaties zonder winststreven
Nalatenschappen

€
28.451
8.752
10.324
12.851

31.306
10.062
8.249
14.515

60.378

64.132

15.548

14.800

24.007
25.876

20.562
26.283

49.883

46.845

-

42

5.627

23.276

79.526
4.996
22.341

88.784
9.518
18.488

106.863

116.790

8.888
1.739
2.325

8.699
1.674
3.289

12.952

13.662

7. Subsidiebaten
Subsidies gemeenten

8. Baten als tegenprestatie voor levering van diensten
Ritten ambulance
Ritten ambulance t.b.v. gemeenten

9. Financiële baten
Renteopbrengsten spaarrekeningen

10. Overige baten
Overige baten

11. Besteed aan de doelstellingen
Personeelskosten
Salarissen en sociale lasten
Overige personeelskosten
Vrijwilligers

Huisvestingskosten
Huur
Energiekosten
Overige huisvestingskosten
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Realisatie 2020 Realisatie 2019
€

€

Autokosten
Onderhoud en reparatie
Leasekosten ambulances
Brandstof
Verzekering
Overige autokosten

3.552
24.305
9.425
807
3.869

3.631
28.396
12.002
643
2.404

41.958

47.076

10.108
9.274
103
1.968

2.526
7.638
498
185
589

21.453

11.436

Overige doelstellingskosten
Automatisering en communicatieapparatuur
Telefoonkosten
Kosten salarisadministratie
Dierenarts kosten
Verzorgingskosten dieren

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten is:
2020: 139 %
2019: 127 %
Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is:
2020: 76 %
2019: 77 %
Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2020 gemiddeld 2,5 personeelsleden werkzaam (2019: 2,5).

12. Afschrijvingen
Materiële vaste activa

14.845

17.138

8.345
3.952
2.548

7.014
7.576
2.548

14.845

17.138

Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris
Vervoermiddelen
Verbouwingen
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Realisatie 2020 Realisatie 2019
€

13. Kosten fondsenwerving
Mailingkosten
Overige kosten fondsenwerving

€
4.448
9.857

2.330
14.690

14.305

17.020

8.742
4.303
16.173

9.061
4.287
8.858

29.218

22.206

7.320
1.422
-

7.116
1.419
526

8.742

9.061

1.264
93
2.946
-

1.750
848
213
1.450
26

4.303

4.287

3.125
5.700
1.500
2.196
1.805
635
1.212

4.380
1.643
1.145
854
836

16.173

8.858

14. Kosten beheer en administratie
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

Huisvestingskosten
Huur onroerende zaak
Energiekosten
Overige huisvestingslasten

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Lease kantoorapparatuur
Telefoon
Porti
Contributies en abonnementen
Overige kantoorlasten

Algemene kosten
Accountantslasten
Administratielasten
Advieslasten
Verzekeringen
Bankkosten
Oninbare debiteuren
Overige algemene lasten
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Hilversum, 31 maart 2021

A.S. Verbeek - Voorzitter

N. van de Westelaken - Penningmeester

M.J. van Leusden - Secretaris

G.J.M. Gieskens

R.G. Kreijer - 1e Penningmeester

M. Brouns - Fondsenwerving

B. Heimensen AA
31-3-2021

Pagina 29 / 29

/relaties bouwen
/waarde creëren

B. Heimensen AA

31 maart 2021

