
 

Staat van baten en lasten over het jaar 2013 2012 2011 

 

  

 Baten   

 

 

  

 Bijdrage vrienden en verkoop T-shirts
1 13.184,30 12.196,00 12.300,19  

Donaties tbv SHKD
2 785,00 5.296,45 4.022,51  

Donaties voer Atakoy/Sefakoy
3 8.139,95 8.316,28 4.647,45  

Donaties voer Kutahya
  -- 

 Donaties Kutahya
4 405,00 659,35 

 Donaties overige
5 9.050,69 10.382,70 

 Donaties sterilisaties 6 9.417.51 8.403,17 15.144,59  

Vergoeding porto- en verzendkosten
7 312,65 196,97 83,25  

Opbrengst lege cartridges
8 401,50 920,70 280,50  

Overige
9 184,49 115,58 602,91  

Verkoop T-shirts, kaarten, kalenders, etc 1153,53 1.487,91 2.362,40  

Linkvergoeding
10 425,30 643,86 707,11  

Veiling
11 2.273,65 1.990,26 1.688,50  

Loterij
12 657,80 705,00 1.837,05  

Kerstactie
13 245,00 602,00 560,00  

Liz - -- 1.830,00  

Bitlis - -- 350,00  

Dalaman - 435,00  

 

46.636,37 52.351,23 46.416,46  

 

  

 Lasten   

 

 
  

 Donaties SHKD 8847,15 5.738,60 541,45  

SHKD vriendenproject 15.763,42 14.215,15 7.868,30  

Voer Atakoy/Sefakoy 7.305,03 9.200,00 7.380,00  

Donaties overige
 615,08 5.291,66 2.149,17  

Voer Kutahya 250,00 -- 82,50  

Inkoop kaarten/kalenders/ boekenlegger/T-shirts 317,05 644,87 501,16  

Administratiekosten 121,42 12,16 18,05  

Internetkosten 236,12 207,29 287,50  

Portokosten 261,65 363,97 239,26  

Reiskosten
14 317,59 -- 65,00  

Bankkosten 227,17 292,13 240,06  

Diversen
9
  248,10 824,46 2.141,27  

Sterilisaties  18.859,25 11.685,64 15.921,06  

Loterij 199,00 4,50 339,38  

Veiling  125,65 100,00 246,88  

Kerstactie -- -- 101,90  

Bitlis -- -- 350,00  

Dalaman -- 335,00 

 

 

53.693,68 48.915,43 38.472,94  

Overschot   7.943,52  

 

  

 



 

 

  

 

 

  

 Balans per 31 december 20XX 2013 2012 2011 

 

  

 Activa   

 

 

  

 Liquide middelen   

 Kas
15 101,00 152,00 100,00  

Paypal 763,37 702,56 228,13  

Postbank 10.147,80 17.207,62 14.298,25  

Nog te ontvangen   

 Voorraad 2166,35 2.827,00 2.498,00  

 

  

 Totaal activa 13.178,52 20.889,18 17.124,38  

 

  

 

 

  

 Passiva   

 

 

  

 
nog te betalen 

  

 Besteedbaar vermogen 8.236,45 14.623,91 10.669,91  

reeds bestemde reserves   

 shkd 607,85 322,85 

 voer sevakoy 1.683,67 847,75 

 (voer) kutahya 814,35 659,35 

 vriendenproject 1.836,20 4.435,32 6454,47 

 

  

 Totaal passiva 13.178,52 20.889,18 17.124,38  

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

. 

1. Voor 10 (half) of 20 euro (heel) kan men een hond uit het bos-asiel op afstand adopteren 

(Project Honden zoeken   vrienden). De donaties die op deze manier binnen komen worden 

gebruikt voor de (medische) verzorging van de betreffende hond in het SHKD bos asiel in 

Istanbul. 

2. Donaties aan ActieZwerfhonden met de expliciete vermelding dat de donatie bestemd is voor 

het SHKD. Het SHKD beslist, in overleg met ActieZwerfhonden en de donateur, waaraan het 

geld besteed zal worden. 

3. Donaties aan ActieZwerfhonden t.b.v. het project “alle brokjes helpen”. Het geld van de 

donaties wordt besteed aan het kopen van voer voor de ca.250 honden uit de voormalige 

opvang in Sefakoy die zijn opgevangen in het bos asiel toen de opvang voor nieuwbouw moest 

wijken. ActieZwerfhonden heeft toen toegezegd een structurele bijdrage te zullen leveren aan 

de verzorging van de honden. 

4. De dierenbescherming organisatie KDHSD uit Kutahya wordt niet structureel gesteund door 

ActieZwerfhonden maar in noodgevallen doe de stichting wel haar best bij te springen of naar 

een oplossing te zoeken. Een enkele keer wordt er een donatie gedaan speciaal voor Kutahya. 

5. Donaties gedaan door mensen die zich aangemeld hebben als vriend van ActieZwerfhonden of 

donaties die zonder verdere doel vermelding worden gedaan vallen onder de noemer donaties 

overige. Het geld dat op deze manier binnenkomt wordt besteed daar waar het bestuur van 

ActieZwerfhonden vindt dat het noodzakelijk is. 

6. Geld ontvangen van de vrienden van CNVR en in de vorm van donaties waarbij “sterilisatie” 

vermeld is. Het geld wordt besteed aan sterilisatiecampagnes onder zwerfdieren int Turkije. 

7. Voor verzending van zaken uit de veiling of webshop worden aan de koper kosten in rekening 

gebracht. 

8. Door het land verspreid heeft de stichting inzamelpunten voor lege cartridge. Een recycling 

bedrijf geeft een vergoeding voor de lege cartridges. 

9. Commerciële bedrijven kunnen tegen een maandelijkse vergoeding een link op onze website 

laten plaatsen. 

10. Op 4 oktober, Wereld Dierendag, organiseert ActieZwerfhonden ieder jaar een internet 

kunstveiling; per e-mail kan er geboden worden op kunstwerken die gratis ter beschikking 

gesteld zijn door de maker of eigenaar en op de website van de stichting te zien zijn. 

11. Op evenementen waar de stichting vertegenwoordigd is organiseert zij een “altijd prijs” loterij. 

De prijzen zijn gratis ter beschikking gesteld door particulieren en/of bedrijven. 

12. Rond de kerstdagen kan er gedoneerd worden met de vermelding “kerstactie”. Iedere 

gedoneerde euro vertegenwoordigd een lot nummer. Bij ieder veelvoud van 150euro aan 

bijschrijvingen wordt door middel van het  “lot” een getal en een prijs bepaald. 

13. Donatie gedaan aan niet structureel door de stichting gesteunde doelen. 

14. In 2013 is mevrouw Simone Riedijk 1 x naar Turkije gereisd om het bos asiel en de situatie in 

Kutahya te inspecteren. 

15. In 2013 is het kasgeld van het PromoTeam teruggebracht van 100 naar 20 euro. In dit bedrag is 

ook de “kleine kas” begrepen waarover de penningmeester kan beschikken. 

 



 

 

Toelichten staat van baten en lasten 2013 Stichting ActieZwerfhonden 

Donateurs kiezen zelf aan welk project zij willen doneren. 

Donateurs van Stichting ActieZwerfhonden hebben het recht zelf te beslissen waaraan hun donatie 

besteed wordt, en kunnen die duidelijk maken door zich op te geven als donateur voor een speciale 

actie of het doel van hun donatie bij de overschrijving aan te geven. 

Daadwerkelijke besteding aan het doel van de stichting, verwervings- en administratiekosten. 

Totaal uitgaven 2013                                                                   €53.713,68 

Daadwerkelijk aan het doel van de stichting besteed             51.639,93  =96,14% 

Kosten werving baten                                                                          641,70  =  1,19%                 

en aan beheer- en administratiekosten                                         1.412,05 =  2,67% 

 (w.v. Reiskosten                        € 317,59 

             Diversen                            248,10 

             Tekort afgeboekt             173,16)                   

 

 

 

 

             

             

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


