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Algemeen 
Het jaar 2019 is een druk jaar geweest voor de organisatie. Vele gastgezinnen waren 

constant bezet met kittens of zwangere poezen en een enkele moederpoes met kittens. Ook 

dit jaar zijn er veel flessenkittens binnen gekomen. Een gastgezin had in de drukke periode  

16 flessenkittens ter opvang. In 2019 zij er in totaal 240 opgevangen waarvan 17 zijn 

uitgewisseld met andere organisatie. 205 Herplaatst. De overige zijn dieren gereserveerd en 

worden begin 2020 geplaatst. In totaal 207 kittens  en 33 moederpoezen opgevangen. Er zijn 

in het afgelopen jaar meer afstand dieren opgevangen dan andere jaren. We zien de opvang 

van kittens wederom stijgen.  

1 van onze vrijwilligers is genomineerd als dierenhulpverlener van het jaar en mocht een 

cheque in ontvangst nemen van Dierenlot van 250.-euro en een overheerlijke taart. 

Er zijn door verschillende vrijwilligers cursussen gevolg voor flessenkittens groot te brengen 

en voor het rijden met de dierenambulance. 

De gemiddelde verblijfsdagen ligt op 72 dagen dit heeft te maken vooral door de 

flessenkittens en de schuwe kittens die zijn binnen gekomen.  

 

Matchen. 

In het afgelopen jaar is de match 99% geweest er zijn het afgelopen jaar maar 4 terug 

gekomen.  Wanneer er bij de gastgezinnen duidelijk is te zien dat er tussen het dier en de 

nieuwe eigenaar een positieve match is dan pas wordt er over gegaan tot herplaatsing. 

 

No kill beleid 

Zoals ieder jaar weer benadrukken wij dat kittenopvang WeBa een No Kill beleid voert. Er 

wordt alleen euthanasie gepleegd als de dierenarts geen andere optie’s meer heeft als het 

dier erg verzwakt is of ernstig ziek is. Bij gedragsprobleem en niet plaatsbaar wordt er naar 

een andere mogelijkheid gezocht zoals een buitenplek of andere opvang waar ze de rest van 

hun leven kunnen verblijven. 

 

 

 

 

 



Doelstelling 
1. Het terugdringen van het overschot aan moederpoezen en kittens door het 

opvangen, socialiseren en herplaatsen. Zwangere poezen, kittens en poezen met kitten die zich in 

bepaalde huiselijk situaties bevinden en er wordt afstand van gedaan op te nemen en te herplaatsen  

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het steriliseren en 

Chippen en enten van moederpoezen voor herplaatsing. Kittens worden geënt en gechipt herplaatst 

en op een leeftijd van ongeveer 6 maanden zoals in de plaatsingsvoorwaarden is opgenomen door 

eigenaar aan geboden bij de dierenarts voor  sterilisatie of castratie. Alle dieren die door de stichting 

zijn herplaatst worden geregistreerd bij de databank Virbac Backhome. 

Hierdoor wordt meegewerkt aan het beleid om zwerfdieren te beperken.  

Stichting kittenopvang WeBa is niet regionaal gebonden en vangt kittens op vanuit het hele land door 

met andere organisaties samen te werken en voor op te nemen via uitwisseling. 

 

Bestuur 
B.H.M.A Baldee ( voorzitter) 

G. Baldee            ( penningmeester) 

W. Baldee           ( Secretaris) 

F. Bergsma          ( Alg. bestuurslid) 

E. Smit                 ( Alg. Bestuurslid) 

M. Verheij           ( Alg  Bestuurslid) 

 

Buiten het bestuur zijn er 40 gastgezinnen aanwezig en overige vrijwilligers die andere 

vrijwilligers werk doen voor de stichting. Alle medewerkers ontvangen geen beloning voor 

de verrichte werkzaamheden die ze uitvoeren. Wel worden materialen die worden 

gedoneerd en nodig zijn voor de opvoeding en voeding  voor de op te vangen dieren 

verdeeld onder de gastgezinnen.  
 

 

Activiteiten 2019 
In het afgelopen jaar is de samenwerking verder uitgebreid met drie nieuwe organisaties.  

Op 4 oktober waren we uitgenodigd voor een inzamelactie, deze actie heeft 6 boodschappen 

karren vol opgeleverd. Er zijn in 2019 verschillende financiële hulpaanvragen verstuurd.  

Om verdere donaties zowel materieel als financieel binnen te krijgen is de stichting via 

sociaal media actief geweest wat resulteerde in vele donaties materieel. Er zijn ook bij 

verschillende instanties aanvragen ingediend voor materialen. Via Dierendonatie zijn er vele 

materiele donaties binnen gekomen. Via particuliere donaties zijn er mooie bedragen binnen 

gekomen. Ook zijn we verrast door Dierenlot met mooie bedragen die we mochten 

ontvangen in totaal € 5200,68.  

In december 2019 is er een Dierenambulance door Dierenlot ter beschikking gesteld. Vanuit 

de gastgezinnen zijn er 10 personen die naast het opvangen ook op de ambulance gaan 

rijden. Stichting Creatief voor het goede doel heeft zich het afgelopen jaar voor de opvang 

ingezet met haak en breiwerken en deze verkocht wat een mooi bedrag opleverde van 1500 

euro. De samenwerking met andere organisatie is verder uitgebreid er is regelmatig contact 

tussen andere kittenopvang om samen de kittens een opvangplek te zoeken voor de 

gevonden kittens.  



 

 

 
 

 

 

Financieel 
 

Balans t/m 31-12-2019 (5) 

 

CODE OMSCHRIJVING ACTIVA PASSIVA 

 

0130 Inventarissen 449,00 

  

0140 Hardware 994,43 

  

1000 Kas 756,33 

  

1010 Bank 

 

6.685,62 

 

5011 Banksaldo 2.990,00 

  

 

Saldo 1.495,86 

  

  

6.685,62 6.685,62 
  

 

 

 

 

 

 

 

https://secure20.e-boekhouden.nl/boekhouden/grootboek?SEARCH=1&GB_ID=14947530&optPer=V&txtDatumVan=01-01-2019&txtDatumTot=31-12-2019&DOCACHE=0&goback=https:%2F%2Fsecure20.e-boekhouden.nl%2Fboekhouden%2Fbalans%3FSEARCH%3D1%26chkGroepen%3D0%26chkKp%3D0
https://secure20.e-boekhouden.nl/boekhouden/grootboek?SEARCH=1&GB_ID=14947552&optPer=V&txtDatumVan=01-01-2019&txtDatumTot=31-12-2019&DOCACHE=0&goback=https:%2F%2Fsecure20.e-boekhouden.nl%2Fboekhouden%2Fbalans%3FSEARCH%3D1%26chkGroepen%3D0%26chkKp%3D0
https://secure20.e-boekhouden.nl/boekhouden/grootboek?SEARCH=1&GB_ID=14947516&optPer=V&txtDatumVan=01-01-2019&txtDatumTot=31-12-2019&DOCACHE=0&goback=https:%2F%2Fsecure20.e-boekhouden.nl%2Fboekhouden%2Fbalans%3FSEARCH%3D1%26chkGroepen%3D0%26chkKp%3D0
https://secure20.e-boekhouden.nl/boekhouden/grootboek?SEARCH=1&GB_ID=14947517&optPer=V&txtDatumVan=01-01-2019&txtDatumTot=31-12-2019&DOCACHE=0&goback=https:%2F%2Fsecure20.e-boekhouden.nl%2Fboekhouden%2Fbalans%3FSEARCH%3D1%26chkGroepen%3D0%26chkKp%3D0
https://secure20.e-boekhouden.nl/boekhouden/grootboek?SEARCH=1&GB_ID=15208820&optPer=V&txtDatumVan=01-01-2019&txtDatumTot=31-12-2019&DOCACHE=0&goback=https:%2F%2Fsecure20.e-boekhouden.nl%2Fboekhouden%2Fbalans%3FSEARCH%3D1%26chkGroepen%3D0%26chkKp%3D0


CODE OMSCHRIJVING VERLIES WINST 

 

4500  Contributies en abonnementen 1.270,93 

  

4510  Reclame en advertenties 186,50 

  

4520  Representatie en verteer 381,77 

  

4550  Bankkosten 124,58 

  

4590  Overige verkoopkosten 

 

301,71 

 

4700  Kantoorbenodigdheden 1.152,95 

  

4740  Drukwerk, porti en vrachten 738,29 

  

4750  Telefoon en internet 1.348,44 

  

4790  Overige kantoorkosten 251,44 

  

4810  Accountants- en administratiekosten 84,99 

  

5000  Dierenarts Kosten 25.535,08 

  

5001  Auto kosten diversen 3.998,97 

  

5002  Dierbenodigheden 9.087,63 

  

5004  Voeding 393,51 

  

5005  Donatie 

 

11.822,28 

 

5007  Markt 

 

85,19 

 

5008  Bank opname 170,00 

  

5010  Herplaatsing dieren 

 

29.544,82 

 

5013  Huur 1.950,00 

  

5014  energiebelasting 

 

636,00 

 

5015  Verzekering 173,21 

  

5016  ontvangen dierenartskosten 

 

456,10 

 

7000  Inkopen 483,67 

  

 

Saldo verlies 

 

4.485,86 

 

  

47.331,96 47.331,96 
 

 

 

 
 

https://secure20.e-boekhouden.nl/boekhouden/grootboek?SEARCH=1&GB_ID=14947537&optPer=J&SelMaand=0&SelMaandJaar=0&SelKwartaal=0&SelKwartaalJaar=0&SelJaar=2019&txtDatumVan=01-01-2019&txtDatumTot=31-12-2019&chkGroepen=0&chkBudget=0&chkKp=0&DOCACHE=0&goback=https:%2F%2Fsecure20.e-boekhouden.nl%2Fboekhouden%2Fwinstenverlies%3FoptPer%3DJ%26optPer%26SelMaand%3D0%26SelMaandJaar%3D0%26SelKwartaal%3D0%26SelKwartaalJaar%3D0%26SelJaar%3D2019%26txtDatumVan%3D01-01-2019%26txtDatumTot%3D31-12-2019%26SEARCH%3D1%26chkGroepen%3D0%26chkBudget%3D0%26chkKp%3D0%26SelScenario%3D0%26chkVergelijk%3D0
https://secure20.e-boekhouden.nl/boekhouden/grootboek?SEARCH=1&GB_ID=14947538&optPer=J&SelMaand=0&SelMaandJaar=0&SelKwartaal=0&SelKwartaalJaar=0&SelJaar=2019&txtDatumVan=01-01-2019&txtDatumTot=31-12-2019&chkGroepen=0&chkBudget=0&chkKp=0&DOCACHE=0&goback=https:%2F%2Fsecure20.e-boekhouden.nl%2Fboekhouden%2Fwinstenverlies%3FoptPer%3DJ%26optPer%26SelMaand%3D0%26SelMaandJaar%3D0%26SelKwartaal%3D0%26SelKwartaalJaar%3D0%26SelJaar%3D2019%26txtDatumVan%3D01-01-2019%26txtDatumTot%3D31-12-2019%26SEARCH%3D1%26chkGroepen%3D0%26chkBudget%3D0%26chkKp%3D0%26SelScenario%3D0%26chkVergelijk%3D0
https://secure20.e-boekhouden.nl/boekhouden/grootboek?SEARCH=1&GB_ID=14947539&optPer=J&SelMaand=0&SelMaandJaar=0&SelKwartaal=0&SelKwartaalJaar=0&SelJaar=2019&txtDatumVan=01-01-2019&txtDatumTot=31-12-2019&chkGroepen=0&chkBudget=0&chkKp=0&DOCACHE=0&goback=https:%2F%2Fsecure20.e-boekhouden.nl%2Fboekhouden%2Fwinstenverlies%3FoptPer%3DJ%26optPer%26SelMaand%3D0%26SelMaandJaar%3D0%26SelKwartaal%3D0%26SelKwartaalJaar%3D0%26SelJaar%3D2019%26txtDatumVan%3D01-01-2019%26txtDatumTot%3D31-12-2019%26SEARCH%3D1%26chkGroepen%3D0%26chkBudget%3D0%26chkKp%3D0%26SelScenario%3D0%26chkVergelijk%3D0
https://secure20.e-boekhouden.nl/boekhouden/grootboek?SEARCH=1&GB_ID=14947551&optPer=J&SelMaand=0&SelMaandJaar=0&SelKwartaal=0&SelKwartaalJaar=0&SelJaar=2019&txtDatumVan=01-01-2019&txtDatumTot=31-12-2019&chkGroepen=0&chkBudget=0&chkKp=0&DOCACHE=0&goback=https:%2F%2Fsecure20.e-boekhouden.nl%2Fboekhouden%2Fwinstenverlies%3FoptPer%3DJ%26optPer%26SelMaand%3D0%26SelMaandJaar%3D0%26SelKwartaal%3D0%26SelKwartaalJaar%3D0%26SelJaar%3D2019%26txtDatumVan%3D01-01-2019%26txtDatumTot%3D31-12-2019%26SEARCH%3D1%26chkGroepen%3D0%26chkBudget%3D0%26chkKp%3D0%26SelScenario%3D0%26chkVergelijk%3D0
https://secure20.e-boekhouden.nl/boekhouden/grootboek?SEARCH=1&GB_ID=14947542&optPer=J&SelMaand=0&SelMaandJaar=0&SelKwartaal=0&SelKwartaalJaar=0&SelJaar=2019&txtDatumVan=01-01-2019&txtDatumTot=31-12-2019&chkGroepen=0&chkBudget=0&chkKp=0&DOCACHE=0&goback=https:%2F%2Fsecure20.e-boekhouden.nl%2Fboekhouden%2Fwinstenverlies%3FoptPer%3DJ%26optPer%26SelMaand%3D0%26SelMaandJaar%3D0%26SelKwartaal%3D0%26SelKwartaalJaar%3D0%26SelJaar%3D2019%26txtDatumVan%3D01-01-2019%26txtDatumTot%3D31-12-2019%26SEARCH%3D1%26chkGroepen%3D0%26chkBudget%3D0%26chkKp%3D0%26SelScenario%3D0%26chkVergelijk%3D0
https://secure20.e-boekhouden.nl/boekhouden/grootboek?SEARCH=1&GB_ID=14947544&optPer=J&SelMaand=0&SelMaandJaar=0&SelKwartaal=0&SelKwartaalJaar=0&SelJaar=2019&txtDatumVan=01-01-2019&txtDatumTot=31-12-2019&chkGroepen=0&chkBudget=0&chkKp=0&DOCACHE=0&goback=https:%2F%2Fsecure20.e-boekhouden.nl%2Fboekhouden%2Fwinstenverlies%3FoptPer%3DJ%26optPer%26SelMaand%3D0%26SelMaandJaar%3D0%26SelKwartaal%3D0%26SelKwartaalJaar%3D0%26SelJaar%3D2019%26txtDatumVan%3D01-01-2019%26txtDatumTot%3D31-12-2019%26SEARCH%3D1%26chkGroepen%3D0%26chkBudget%3D0%26chkKp%3D0%26SelScenario%3D0%26chkVergelijk%3D0
https://secure20.e-boekhouden.nl/boekhouden/grootboek?SEARCH=1&GB_ID=14947545&optPer=J&SelMaand=0&SelMaandJaar=0&SelKwartaal=0&SelKwartaalJaar=0&SelJaar=2019&txtDatumVan=01-01-2019&txtDatumTot=31-12-2019&chkGroepen=0&chkBudget=0&chkKp=0&DOCACHE=0&goback=https:%2F%2Fsecure20.e-boekhouden.nl%2Fboekhouden%2Fwinstenverlies%3FoptPer%3DJ%26optPer%26SelMaand%3D0%26SelMaandJaar%3D0%26SelKwartaal%3D0%26SelKwartaalJaar%3D0%26SelJaar%3D2019%26txtDatumVan%3D01-01-2019%26txtDatumTot%3D31-12-2019%26SEARCH%3D1%26chkGroepen%3D0%26chkBudget%3D0%26chkKp%3D0%26SelScenario%3D0%26chkVergelijk%3D0
https://secure20.e-boekhouden.nl/boekhouden/grootboek?SEARCH=1&GB_ID=14947546&optPer=J&SelMaand=0&SelMaandJaar=0&SelKwartaal=0&SelKwartaalJaar=0&SelJaar=2019&txtDatumVan=01-01-2019&txtDatumTot=31-12-2019&chkGroepen=0&chkBudget=0&chkKp=0&DOCACHE=0&goback=https:%2F%2Fsecure20.e-boekhouden.nl%2Fboekhouden%2Fwinstenverlies%3FoptPer%3DJ%26optPer%26SelMaand%3D0%26SelMaandJaar%3D0%26SelKwartaal%3D0%26SelKwartaalJaar%3D0%26SelJaar%3D2019%26txtDatumVan%3D01-01-2019%26txtDatumTot%3D31-12-2019%26SEARCH%3D1%26chkGroepen%3D0%26chkBudget%3D0%26chkKp%3D0%26SelScenario%3D0%26chkVergelijk%3D0
https://secure20.e-boekhouden.nl/boekhouden/grootboek?SEARCH=1&GB_ID=14947547&optPer=J&SelMaand=0&SelMaandJaar=0&SelKwartaal=0&SelKwartaalJaar=0&SelJaar=2019&txtDatumVan=01-01-2019&txtDatumTot=31-12-2019&chkGroepen=0&chkBudget=0&chkKp=0&DOCACHE=0&goback=https:%2F%2Fsecure20.e-boekhouden.nl%2Fboekhouden%2Fwinstenverlies%3FoptPer%3DJ%26optPer%26SelMaand%3D0%26SelMaandJaar%3D0%26SelKwartaal%3D0%26SelKwartaalJaar%3D0%26SelJaar%3D2019%26txtDatumVan%3D01-01-2019%26txtDatumTot%3D31-12-2019%26SEARCH%3D1%26chkGroepen%3D0%26chkBudget%3D0%26chkKp%3D0%26SelScenario%3D0%26chkVergelijk%3D0
https://secure20.e-boekhouden.nl/boekhouden/grootboek?SEARCH=1&GB_ID=14947548&optPer=J&SelMaand=0&SelMaandJaar=0&SelKwartaal=0&SelKwartaalJaar=0&SelJaar=2019&txtDatumVan=01-01-2019&txtDatumTot=31-12-2019&chkGroepen=0&chkBudget=0&chkKp=0&DOCACHE=0&goback=https:%2F%2Fsecure20.e-boekhouden.nl%2Fboekhouden%2Fwinstenverlies%3FoptPer%3DJ%26optPer%26SelMaand%3D0%26SelMaandJaar%3D0%26SelKwartaal%3D0%26SelKwartaalJaar%3D0%26SelJaar%3D2019%26txtDatumVan%3D01-01-2019%26txtDatumTot%3D31-12-2019%26SEARCH%3D1%26chkGroepen%3D0%26chkBudget%3D0%26chkKp%3D0%26SelScenario%3D0%26chkVergelijk%3D0
https://secure20.e-boekhouden.nl/boekhouden/grootboek?SEARCH=1&GB_ID=14947976&optPer=J&SelMaand=0&SelMaandJaar=0&SelKwartaal=0&SelKwartaalJaar=0&SelJaar=2019&txtDatumVan=01-01-2019&txtDatumTot=31-12-2019&chkGroepen=0&chkBudget=0&chkKp=0&DOCACHE=0&goback=https:%2F%2Fsecure20.e-boekhouden.nl%2Fboekhouden%2Fwinstenverlies%3FoptPer%3DJ%26optPer%26SelMaand%3D0%26SelMaandJaar%3D0%26SelKwartaal%3D0%26SelKwartaalJaar%3D0%26SelJaar%3D2019%26txtDatumVan%3D01-01-2019%26txtDatumTot%3D31-12-2019%26SEARCH%3D1%26chkGroepen%3D0%26chkBudget%3D0%26chkKp%3D0%26SelScenario%3D0%26chkVergelijk%3D0
https://secure20.e-boekhouden.nl/boekhouden/grootboek?SEARCH=1&GB_ID=14948051&optPer=J&SelMaand=0&SelMaandJaar=0&SelKwartaal=0&SelKwartaalJaar=0&SelJaar=2019&txtDatumVan=01-01-2019&txtDatumTot=31-12-2019&chkGroepen=0&chkBudget=0&chkKp=0&DOCACHE=0&goback=https:%2F%2Fsecure20.e-boekhouden.nl%2Fboekhouden%2Fwinstenverlies%3FoptPer%3DJ%26optPer%26SelMaand%3D0%26SelMaandJaar%3D0%26SelKwartaal%3D0%26SelKwartaalJaar%3D0%26SelJaar%3D2019%26txtDatumVan%3D01-01-2019%26txtDatumTot%3D31-12-2019%26SEARCH%3D1%26chkGroepen%3D0%26chkBudget%3D0%26chkKp%3D0%26SelScenario%3D0%26chkVergelijk%3D0
https://secure20.e-boekhouden.nl/boekhouden/grootboek?SEARCH=1&GB_ID=14948109&optPer=J&SelMaand=0&SelMaandJaar=0&SelKwartaal=0&SelKwartaalJaar=0&SelJaar=2019&txtDatumVan=01-01-2019&txtDatumTot=31-12-2019&chkGroepen=0&chkBudget=0&chkKp=0&DOCACHE=0&goback=https:%2F%2Fsecure20.e-boekhouden.nl%2Fboekhouden%2Fwinstenverlies%3FoptPer%3DJ%26optPer%26SelMaand%3D0%26SelMaandJaar%3D0%26SelKwartaal%3D0%26SelKwartaalJaar%3D0%26SelJaar%3D2019%26txtDatumVan%3D01-01-2019%26txtDatumTot%3D31-12-2019%26SEARCH%3D1%26chkGroepen%3D0%26chkBudget%3D0%26chkKp%3D0%26SelScenario%3D0%26chkVergelijk%3D0
https://secure20.e-boekhouden.nl/boekhouden/grootboek?SEARCH=1&GB_ID=14948201&optPer=J&SelMaand=0&SelMaandJaar=0&SelKwartaal=0&SelKwartaalJaar=0&SelJaar=2019&txtDatumVan=01-01-2019&txtDatumTot=31-12-2019&chkGroepen=0&chkBudget=0&chkKp=0&DOCACHE=0&goback=https:%2F%2Fsecure20.e-boekhouden.nl%2Fboekhouden%2Fwinstenverlies%3FoptPer%3DJ%26optPer%26SelMaand%3D0%26SelMaandJaar%3D0%26SelKwartaal%3D0%26SelKwartaalJaar%3D0%26SelJaar%3D2019%26txtDatumVan%3D01-01-2019%26txtDatumTot%3D31-12-2019%26SEARCH%3D1%26chkGroepen%3D0%26chkBudget%3D0%26chkKp%3D0%26SelScenario%3D0%26chkVergelijk%3D0
https://secure20.e-boekhouden.nl/boekhouden/grootboek?SEARCH=1&GB_ID=14948202&optPer=J&SelMaand=0&SelMaandJaar=0&SelKwartaal=0&SelKwartaalJaar=0&SelJaar=2019&txtDatumVan=01-01-2019&txtDatumTot=31-12-2019&chkGroepen=0&chkBudget=0&chkKp=0&DOCACHE=0&goback=https:%2F%2Fsecure20.e-boekhouden.nl%2Fboekhouden%2Fwinstenverlies%3FoptPer%3DJ%26optPer%26SelMaand%3D0%26SelMaandJaar%3D0%26SelKwartaal%3D0%26SelKwartaalJaar%3D0%26SelJaar%3D2019%26txtDatumVan%3D01-01-2019%26txtDatumTot%3D31-12-2019%26SEARCH%3D1%26chkGroepen%3D0%26chkBudget%3D0%26chkKp%3D0%26SelScenario%3D0%26chkVergelijk%3D0
https://secure20.e-boekhouden.nl/boekhouden/grootboek?SEARCH=1&GB_ID=14948552&optPer=J&SelMaand=0&SelMaandJaar=0&SelKwartaal=0&SelKwartaalJaar=0&SelJaar=2019&txtDatumVan=01-01-2019&txtDatumTot=31-12-2019&chkGroepen=0&chkBudget=0&chkKp=0&DOCACHE=0&goback=https:%2F%2Fsecure20.e-boekhouden.nl%2Fboekhouden%2Fwinstenverlies%3FoptPer%3DJ%26optPer%26SelMaand%3D0%26SelMaandJaar%3D0%26SelKwartaal%3D0%26SelKwartaalJaar%3D0%26SelJaar%3D2019%26txtDatumVan%3D01-01-2019%26txtDatumTot%3D31-12-2019%26SEARCH%3D1%26chkGroepen%3D0%26chkBudget%3D0%26chkKp%3D0%26SelScenario%3D0%26chkVergelijk%3D0
https://secure20.e-boekhouden.nl/boekhouden/grootboek?SEARCH=1&GB_ID=14950226&optPer=J&SelMaand=0&SelMaandJaar=0&SelKwartaal=0&SelKwartaalJaar=0&SelJaar=2019&txtDatumVan=01-01-2019&txtDatumTot=31-12-2019&chkGroepen=0&chkBudget=0&chkKp=0&DOCACHE=0&goback=https:%2F%2Fsecure20.e-boekhouden.nl%2Fboekhouden%2Fwinstenverlies%3FoptPer%3DJ%26optPer%26SelMaand%3D0%26SelMaandJaar%3D0%26SelKwartaal%3D0%26SelKwartaalJaar%3D0%26SelJaar%3D2019%26txtDatumVan%3D01-01-2019%26txtDatumTot%3D31-12-2019%26SEARCH%3D1%26chkGroepen%3D0%26chkBudget%3D0%26chkKp%3D0%26SelScenario%3D0%26chkVergelijk%3D0
https://secure20.e-boekhouden.nl/boekhouden/grootboek?SEARCH=1&GB_ID=15212581&optPer=J&SelMaand=0&SelMaandJaar=0&SelKwartaal=0&SelKwartaalJaar=0&SelJaar=2019&txtDatumVan=01-01-2019&txtDatumTot=31-12-2019&chkGroepen=0&chkBudget=0&chkKp=0&DOCACHE=0&goback=https:%2F%2Fsecure20.e-boekhouden.nl%2Fboekhouden%2Fwinstenverlies%3FoptPer%3DJ%26optPer%26SelMaand%3D0%26SelMaandJaar%3D0%26SelKwartaal%3D0%26SelKwartaalJaar%3D0%26SelJaar%3D2019%26txtDatumVan%3D01-01-2019%26txtDatumTot%3D31-12-2019%26SEARCH%3D1%26chkGroepen%3D0%26chkBudget%3D0%26chkKp%3D0%26SelScenario%3D0%26chkVergelijk%3D0
https://secure20.e-boekhouden.nl/boekhouden/grootboek?SEARCH=1&GB_ID=15438329&optPer=J&SelMaand=0&SelMaandJaar=0&SelKwartaal=0&SelKwartaalJaar=0&SelJaar=2019&txtDatumVan=01-01-2019&txtDatumTot=31-12-2019&chkGroepen=0&chkBudget=0&chkKp=0&DOCACHE=0&goback=https:%2F%2Fsecure20.e-boekhouden.nl%2Fboekhouden%2Fwinstenverlies%3FoptPer%3DJ%26optPer%26SelMaand%3D0%26SelMaandJaar%3D0%26SelKwartaal%3D0%26SelKwartaalJaar%3D0%26SelJaar%3D2019%26txtDatumVan%3D01-01-2019%26txtDatumTot%3D31-12-2019%26SEARCH%3D1%26chkGroepen%3D0%26chkBudget%3D0%26chkKp%3D0%26SelScenario%3D0%26chkVergelijk%3D0
https://secure20.e-boekhouden.nl/boekhouden/grootboek?SEARCH=1&GB_ID=15259200&optPer=J&SelMaand=0&SelMaandJaar=0&SelKwartaal=0&SelKwartaalJaar=0&SelJaar=2019&txtDatumVan=01-01-2019&txtDatumTot=31-12-2019&chkGroepen=0&chkBudget=0&chkKp=0&DOCACHE=0&goback=https:%2F%2Fsecure20.e-boekhouden.nl%2Fboekhouden%2Fwinstenverlies%3FoptPer%3DJ%26optPer%26SelMaand%3D0%26SelMaandJaar%3D0%26SelKwartaal%3D0%26SelKwartaalJaar%3D0%26SelJaar%3D2019%26txtDatumVan%3D01-01-2019%26txtDatumTot%3D31-12-2019%26SEARCH%3D1%26chkGroepen%3D0%26chkBudget%3D0%26chkKp%3D0%26SelScenario%3D0%26chkVergelijk%3D0
https://secure20.e-boekhouden.nl/boekhouden/grootboek?SEARCH=1&GB_ID=15208601&optPer=J&SelMaand=0&SelMaandJaar=0&SelKwartaal=0&SelKwartaalJaar=0&SelJaar=2019&txtDatumVan=01-01-2019&txtDatumTot=31-12-2019&chkGroepen=0&chkBudget=0&chkKp=0&DOCACHE=0&goback=https:%2F%2Fsecure20.e-boekhouden.nl%2Fboekhouden%2Fwinstenverlies%3FoptPer%3DJ%26optPer%26SelMaand%3D0%26SelMaandJaar%3D0%26SelKwartaal%3D0%26SelKwartaalJaar%3D0%26SelJaar%3D2019%26txtDatumVan%3D01-01-2019%26txtDatumTot%3D31-12-2019%26SEARCH%3D1%26chkGroepen%3D0%26chkBudget%3D0%26chkKp%3D0%26SelScenario%3D0%26chkVergelijk%3D0
https://secure20.e-boekhouden.nl/boekhouden/grootboek?SEARCH=1&GB_ID=15622832&optPer=J&SelMaand=0&SelMaandJaar=0&SelKwartaal=0&SelKwartaalJaar=0&SelJaar=2019&txtDatumVan=01-01-2019&txtDatumTot=31-12-2019&chkGroepen=0&chkBudget=0&chkKp=0&DOCACHE=0&goback=https:%2F%2Fsecure20.e-boekhouden.nl%2Fboekhouden%2Fwinstenverlies%3FoptPer%3DJ%26optPer%26SelMaand%3D0%26SelMaandJaar%3D0%26SelKwartaal%3D0%26SelKwartaalJaar%3D0%26SelJaar%3D2019%26txtDatumVan%3D01-01-2019%26txtDatumTot%3D31-12-2019%26SEARCH%3D1%26chkGroepen%3D0%26chkBudget%3D0%26chkKp%3D0%26SelScenario%3D0%26chkVergelijk%3D0
https://secure20.e-boekhouden.nl/boekhouden/grootboek?SEARCH=1&GB_ID=14947526&optPer=J&SelMaand=0&SelMaandJaar=0&SelKwartaal=0&SelKwartaalJaar=0&SelJaar=2019&txtDatumVan=01-01-2019&txtDatumTot=31-12-2019&chkGroepen=0&chkBudget=0&chkKp=0&DOCACHE=0&goback=https:%2F%2Fsecure20.e-boekhouden.nl%2Fboekhouden%2Fwinstenverlies%3FoptPer%3DJ%26optPer%26SelMaand%3D0%26SelMaandJaar%3D0%26SelKwartaal%3D0%26SelKwartaalJaar%3D0%26SelJaar%3D2019%26txtDatumVan%3D01-01-2019%26txtDatumTot%3D31-12-2019%26SEARCH%3D1%26chkGroepen%3D0%26chkBudget%3D0%26chkKp%3D0%26SelScenario%3D0%26chkVergelijk%3D0


Jaarafrekening 2019 

 

  2017  2019  2018 

       
Adoptie  18205  29544,82  23960 

Dierenartskosten (ontvangen)        456.10        396,5 

Dierenlot  984,8  5200,68  651 

Verkoop kalender  1005     
Verkoop stichting    386,90  515,65 

Donatie    6621,6  6770,67 

Afstandskosten       
Energiebelasting teruggave  660  636  527 

Ontvangen legaat    
 

 9514 

       

totaal  20854,54  42846,10  42334,82 

       

       
passiva       

       
Abonnementen, tel, internet  2338  2619.37  2952,79 

Dierenarts  6975  25535,08  16848,26 

Autokosten  1745,96  3998,97  3492,37 

kantoorartikelen  4000  1152.95  303,19 

Porto, drukwerk    924.79  182,32 

Dierbenodigheden  4000  9087,63  4599,14 

Bankkosten  497,97  124,58  265,49 

Opname ( bank)  455  170  120 

Presentatiekosten  452,64  381.77  517,59 

Retour betaling   725  
 

 927,24 

Huur      1950.-  1904 

Verzekering jaarlijkse premie 83,46  173,21  83,46 

Overige kosten  746,76  1128.62  1585 

Account administratie kosten    84,99   

totaal  20236,68  47331.96  33780,85 

       
eindtotaal  617,86  - 4485.86  8553,97 

 

 

Toelichting 
 

Het eindresultaat is helaas een negatief saldo de meeste kosten zijn de dierenarts kosten. 

Vergeleken met 2018 ruim 8200 euro meer. Dit is ook de grootste uitgave post.  

De donaties zijn het afgelopen jaar meer geweest dan de afgelopen jaren zowel materieel en 

financieel. Porto en drukwerk kosten zijn dit jaar wat hoger ivm  drukwerk van folders en 

verzendkosten . 

 



Plannen voor 2020 

 
Het aanvragen bij Dierenlot van 4 couveuses om de flessenkittens een nog grotere kans te 

geven op overleving. De Dierenambulance te voorzien van een Dash Cam en 

achteruitrijcamera die aan ons is gedoneerd. Ook zal er dit jaar op verschillende manieren 

via zoals flyers en sociaal media op zoek worden gegaan naar nog meer gastgezinnen en het 

opvang gebied uit te breiden. Er komen gesprekken met dierenartsen in de omgeving 

Rotterdam om te kijken of deze dierenartsen dezelfde tarieven voor ons kunnen hanteren 

als de dierenarts waar al jaren een samenwerking mee is. Als dit lukt gaan we meer 

gastgezinnen werven in de omgeving Rotterdam. De stichting zal ook het komende jaar 

actief zijn om op verschillende manieren een bron van inkomsten te werven. Ook worden er 

in 2020 regelmatig cursussen aangeboden aan de vrijwilligers om deze te volgen zoals 

fondswerving, dagcursus flessenkittens grootbrengen, dieren EHBO.  

Vanuit de stichting is het plan om cursussen te gaan geven op diverse vlakken qua verzorging 

kittens. Hiervoor gaan we op zoek naar een geschikte ruimte. Er wordt wel een vergoeding 

voor gevraagd bij aanmelding. 

 

M vr gr  

B.H.M.A Baldee  ( Voorzitter) W. van Kooten (secretaris)




