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D.A.R.Dierenambulance in 2020?
Stichting D.A.R.Dierenambulance staat 7 dagen per week, 24 uur per dag paraat voor alle
dieren in acute nood in tien gemeenten, te weten: Emmen, Coevorden, Hardenberg,
Hoogeveen, De Wolden en sinds mei 2020 ook in Westerveld, Staphorst, Steenwijkerland,
Zwartewaterland en Meppel. D.A.R.Dierenambulance handelde in 2020 zo’n 7.500 telefoontjes
af en reed 5.888 ritten voor dieren in nood!
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Trots op D.A.R.
Met trots en blijdschap presenteren we hier het bestuurlijk en financieel jaarverslag van 2020. Voor een
bestuurlijk jaarverslag ligt geen blauwdruk vast, daarom vertellen we u eerst een en ander over onze
organisatie en wat er het afgelopen jaar zoal gebeurd is. Vervolgens geven wij u algemene informatie over
de taken en werkwijze van D.A.R.Dierenambulance. Het financiële jaarverslag vindt u daaronder.
Vele memorabele meldingen kwamen voorbij. Van een vleermuis in een kledingwinkel tot een ree die
vastzat in een hek en die we met behulp van de brandweer bevrijd hebben, van een te magere
loslopende hond die na een positief verlopend gesprek met de eigenaar afgestaan werd en nu op een
hele fijne plek woont, tot een vermiste kater die na omzwervingen van ruim een maand herenigd kon
worden met zijn mensenfamilie in Noord-Holland. Van ganzen in een kelder tot een zwaan met visdraad
in zijn keel. Van een konijn in een kartonnen doos tot een hamster die met kooi en al bij een portiek van
een flat was neergezet.
Geen melding is hetzelfde. De werkwijze wel: er wordt altijd een duidelijk protocol gevolgd zodat ieder
dier in nood op de juiste en snelste wijze geholpen kan worden.
Daar gaat heel wat werk aan vooraf: de ambulances moeten op de juiste wijze ingericht zijn en altijd
hygiënisch schoon zijn, de vrijwilligers moeten opgeleid zijn zodat ze doortastend kunnen handelen, er
moeten voldoende mensen op het rooster staan, sollicitatieprocedures moeten met aandacht gedaan
worden.
Ook het ondersteunen van onze mensen in moeilijke situaties en na heftige meldingen is van groot
belang. Soms moeten er conflicten opgelost worden, en soms moet iemand gewoon even zijn verhaal
kwijt, en soms heeft iemand wat persoonlijke ondersteuning nodig om weer tot bloei te komen. Daarvoor
hebben we diverse aanspreekpunten in onze organisatie, waaronder natuurlijk een vertrouwenspersoon.
Afspraken met opvangcentra over de werkwijze, afspraken met dierenartsen over spoedmeldingen, we
doen er alles aan om de organisatie als een geoliede machine te laten lopen.
We zorgen dat de financiën op orde blijven en dat de ritstaten-administratie goed wordt bijgehouden en
ingevoerd in ons computersysteem zodat alles altijd makkelijk terug te vinden is.
De voorraden moeten bijgehouden worden en het wagenpark onderhouden.
We houden voorlichtings- en educatiepresentaties. Voor het publiek, maar ook voor onze eigen mensen
organiseren we avonden met experts van bepaalde diersoorten.
Iets minder frequent vanwege de maatregelen over bijeenkomsten van het RIVM, maar ondertussen werd
er doorgewerkt aan uitbreiding van het protocollenboek, waarin ook over de diverse diersoorten, die we
tegen kunnen komen op de ambulance, ruime informatie.
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Nieuwe cursussen zijn gemaakt om aspiranten in te werken. Iedereen heeft zijn eigen opleider en
aanspreekpunt.
We hebben onze opleiding EHBO-voor dieren, die alle medewerkers volgen. Voor de Rijkswaterstaat
cursus ‘Veilig werken op het hoofdwegennet’ hebben wij onze eigen, door Rijkswaterstaat opgeleide
instructeur.
Deze veelomvattende taak wordt gecoördineerd door een negentallig bestuur, waarvan drie mensen het
dagelijks bestuur vormen voor beslissingen die geen uitstel verdragen. Dit vrijwilligerswerk omvat veel
meer dan een paar uurtjes inzet per week om dieren te vervoeren. Voor velen van ons team is dit een
zinvolle levensvervulling geworden.
We zijn trots op onze mensen, en dankbaar voor hun onbaatzuchtige inzet.
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Wat is er in 2020 zoal gebeurd?
D.A.R.Dierenambulance 5.888 keer uit, met 75 vrijwilligers, gemiddeld 40,8 kilometer per rit met een totaal

van 159.803 kilometers. We rijden standaard met 5 auto’s en kunnen opschalen tot 8 auto’s.
In totaal reden we 1.424 ritten voor katten, 339 ritten voor honden en vooral in het voorjaar was het druk
met in de maand mei 238 ritten voor vogels.
Egels, eekhoorns maar ook reeën en dassen komen regelmatig voor. Het kleinste dier was een muisje van
twee centimeter, het grootste een enorme Engelse Mastiff, misschien nog groter dan de twee varkens die
bij een bos werden gevonden.
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Ons werkgebied is enorm uitgebreid
In overleg met de Dierenambulance Meppel -Steenwijk gingen we in januari ook rijden in de Wolden.
Later in dat jaar vroeg deze Dierenambulance om onze hulp om hun voortbestaan te waarborgen. Dit
resulteerde in een goede samenwerking. Uiteindelijk ging ook deze ambulance onder de D.A.R.-vlag
opereren. Zo kwamen op 6 mei Meppel, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Westerveld en Staphorst bij
ons werkgebied.
Met een aantal gemeenten hebben we afspraken kunnen maken over een tegemoetkoming in de kosten
die D.A.R.Dierenambulance maakt voor het vervoer van gevonden en gewonde dieren, waar volgens de
wet de gemeente verantwoordelijk voor is. Helaas willen nog niet alle gemeentes die
verantwoordelijkheid ook dragen. We zijn met diverse gemeentes nog in overleg.
Samen met Dierenopvang Koningen hebben we nu goede
afspraken kunnen maken met de gemeente Hardenberg. We
hebben bijzondere waardering voor de inzet van de gemeente
Hardenberg en de wijze waarop zij de verantwoordelijkheid voor de
zorg voor dieren binnen hun gemeentegrenzen serieus nemen.
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Om bovenstaande redenen zijn we zo blij zijn met alle donateurs, we hebben ze hard nodig om alle
gemaakte kosten te kunnen blijven betalen.
Niet één van onze vrijwilligers krijgt een vergoeding en slechts enkelen doen beroep op een
reiskostenvergoeding.
Sommige melders en eigenaren van teruggevonden dieren geven een extra donatie. Ook werd er veel
gereageerd op oproepen om dierenartskosten te kunnen betalen.
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Vanwege de COVID-maatregelen kon er dit jaar geen collecte gehouden
worden. Markten en braderieën waar wij andere jaren een plaats
hebben om informatie te geven, onze bekendheid te vergroten en wat
aardigheidjes te verkopen, gingen niet door. Er werd door vrijwilligers op
creatieve wijze mee omgesprongen. Onze knieperties actie (op bestelling
aan huis) was een groot succes!
Voor zowel D.A.R. Dierenambulance als voor de pas overgenomen stichting Dierenambulance Meppel
Steenwijk, nog in de fusie-fase, mochten we inschrijven voor de RABO-club-actie. En we kregen hele leuke
bedragen!
Naast het chippen van huisdieren aan huis tegen een zeer betaalbaar tarief, geheel volgens de richtlijnen
van het RIVM, organiseerden we dit jaar ook chipdagen bij onder andere de Welkoop. Dat is altijd een
groot succes.
Chippen vergroot de traceerbaarheid van gevonden dieren. Daardoor kunnen die nog sneller
thuisgebracht worden en hoeven ze niet onnodig naar het asiel gebracht te worden.
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We hielden een telefoonactie voor deelname aan de Vriendenloterij. Van de opbrengst krijgen we
regelmatig een deel op onze rekening.
In 2020 hebben we een nieuw initiatief gestart om mensen te informeren over dieren,
dierenhulpverlening, maar ook om de bekendheid van D.A.R. te vergroten.
Zodoende verscheen de eerste editie van ons gratis magazine RescueLife!. Dit blad wordt geheel
gefinancierd door adverteerders. Het blad is gevuld met wederwaardigheden uit de praktijk,
wetenswaardigheden, tips en dierenweetjes, waarmee we mensen informeren over de best mogelijke
zorg voor dieren. Ons eigen blad! Het ziet er mooi uit. We delen het uit aan melders, leggen stapeltjes bij
dierenartsen en samenwerkende dierenopvangen.
Van de Dierenambulance Amsterdam hebben wij hun gebruikte ambulance gedoneerd gekregen. Deze
doet dienst als calamiteiten ambulance.
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De vogelgriep noodde ons tot het inzetten van één aparte ambulance die van vogelgriep verdachte
dieren ophaalde.
Deze auto werd bemand door één vrijgestelde medewerker. Om besmetting van andere vogels te
voorkomen en verspreiding naar de opvangen tegen te gaan, werd er volgens een extreem streng hygiëne
protocol gewerkt. Bij iedere rit werd er beschermende kleding aangetrokken, die werd gewisseld bij
bezoek aan de dierenarts en vervolgens werd de hele auto van boven tot onder en van voor naar achter
ontsmet.
D.A.R. Dierenambulance wordt steeds vaker geGoogeld.
Door activiteiten op de website en Social Media krijgen we
veel feedback. Soms heel emotioneel en soms ook heel
waardevol.
Nu verschijnt D.A.R.Dierenambulance als eerste in de
zoekresultaten op internet. Dit vergroot de snelheid waarmee
mensen ons kunnen bellen, wat zeker nodig is in geval van
spoed. We hebben duizenden volgers op onze vier
Facebookpagina’s, en onze vermist/gevonden pagina’s worden accuraat bijgehouden en goed
bekeken. Daardoor konden veel huisdieren, vaak ook zonder een rit naar het asiel, dezelfde dag nog
terugbezorgd worden bij ongeruste eigenaars.
Natuurlijk had Corona invloed. Opleidingen en cursussen konden niet op de normale manier gegeven
worden nu we door de maatregelen van het RIVM niet in groepen bij elkaar konden komen. Door goede
begeleiding van de meldkamer en de coördinatoren bleef het niveau van de dierenhulpverlening hoog en
professioneel.
Individueel werden de mensen zonodig bijgespijkerd. We plaatsten instructiefilmpjes in de groepsapps.
Ondanks de perikelen rond COVID 19 en het vermijden van de kans op besmetting, heeft geen dier
tevergeefs op de hulp van DAR Dierenambulance hoeven wachten. Door slim te roosteren en heldere
hygiëne protocollen, en door de flexibiliteit van onze zeer gemotiveerde medewerkers heeft D.A.R.
Dierenambulance haar maatschappelijk noodzakelijke taken door kunnen zetten.

Het was een roerig, maar zeer goed jaar!
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D.A.R.Dierenambulance heeft haar eigen visie:

“Dierenambulance meer dan dierenwelzijn”
D.A.R.Dierenambulance is een organisatie die zich inzet voor het verbeteren van het dierenwelzijn
door dieren niet onnodig lang met ziekten of verwondingen rond te laten lopen. Wij verlenen hulp aan alle vrij
levende dieren, alle zwerfdieren en alle huisdieren.
De dierenambulance heeft een duidelijk profiel op dierenwelzijn opgebouwd door de jaren heen.
Al onze medewerkers (ongeveer 75 vrijwilligers) zijn geschoolde dierenhulpverleners. Ons opleidingstraject
duurt gemiddeld 6 maanden waarin cursussen als ‘Basis EHBO’, de ‘Verdiepings-cursus EHBO’, een cursus van
Rijkswaterstaat ‘Veilig werken op het Hoofdwegennet’ én inwerkdagen elkaar afwisselen.
Al onze ambulances zijn voorzien van volledige EHBO-uitrusting, brancards en diverse hulpmiddelen om de
dieren de eerste zorg te bieden op weg naar de dierenarts of gespecialiseerde opvangcentra. Daarnaast zijn de
ambulances ingericht met allerlei vangstokken, slangzakken, fixeerstokken en schepnetten. Wij werken nauw
samen met de dierenartsen in de gemeente en in de regio. Daarnaast werken wij samen met gespecialiseerde
opvangorganisaties voor egels, vogels en andere dieren zonder eigenaar én vanzelfsprekend met de door uw
gemeente aangemerkte asielen voor opvang van zwerfhonden en katten.
24/7 Kunnen eigenaren van dieren ons bellen om te vragen huisdier en eigenaar naar de dienstdoende
dierenarts te brengen. We vangen daarnaast vrij levende dieren en zwerfdieren die gewond of ziek zijn in de
nacht op en verzorgen ze tot ze de volgende dag naar de opvang kunnen worden gebracht. Bij enkele
opvangorganisaties kunnen wij ook ’s nachts terecht.

Openbare gezondheidszorg
D.A.R.Dierenambulance vangt en verzorgt zieke dieren. Voor zwerfdieren en de vrij levende dieren zijn wij de
eerste belangrijke opvang vanwaar dieren worden gebracht naar dierenartsen in de regio.

Openbare en verkeersveiligheid
D.A.R.Dierenambulance rukt uit als dieren de openbare veiligheid in gevaar brengen. Het meest voorkomend is
het lopen van dieren op de snelwegen en N-wegen in de gemeente. De reflex van automobilisten om vol op de
rem te gaan staan leidt tot verkeersonveiligheid en daarom is het van belang om dieren zo spoedig mogelijk
van de weg te halen. Ook op het spoor leidt de aanwezigheid van een dier soms tot heel gevaarlijke situaties.
Bijvoorbeeld omdat mensen gaan proberen het dier eigenhandig te verwijderen, zonder dat het treinverkeer is
stilgelegd. Rijkswaterstaat (RWS) schakelt ons in bij situaties rondom de verkeersveiligheid als er dieren bij
betrokken zijn.
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Welzijn
De medewerkers van D.A.R.Dierenambulance komen achter voordeuren waar vele anderen niet komen. Zij zien
daardoor zaken die elders, wellicht, minder bekend zijn. Vooral ouderen die afstand doen van hun huisdier(en),
omdat ze er niet meer voor kunnen zorgen of die onze hulp inroepen omdat ze niet meer zelfstandig met een
huisdier naar de dierenarts kunnen, lijken zich aan het zicht van hulpverlenende instanties te kunnen
onttrekken.

Calamiteiten
D.A.R.Dierenambulance beschikt over de middelen om calamiteiten waarbij dieren betrokken zijn te
ondersteunen met haar kennis en materieel. Zo beschikken we over voldoende vervoersboxen, vangkooien,
trailers, twee boten, vangmaterieel voor grote groepen vogels. Daarnaast is er altijd opvangcapaciteit, in eigen
beheer bij Akka’s Ganzenparadijs en specifiek voor diverse wilde dieren bij onze kernpartners. Zo werkten we
bijvoorbeeld tijdens de Olieramp in de haven van Rotterdam samen met diverse vogelopvangcentra, KNRM,
Douane, Politie en Rijkswaterstaat.

Preventie vermiste huisdieren en educatie
Ook probeert D.A.R.Dierenambulance op preventieve wijze mee te werken aan het dierenwelzijn in de
samenleving. Door voorlichting te geven op scholen, diverse markten, festivals, proberen we mensen te
informeren over dierenwelzijn, dierennoodhulp. Op deze manier proberen we ook toekomstige generaties
bewust te maken van het belang van goede zorg voor de dieren. Om mensen bijvoorbeeld bewust te maken
van het goed registreren van hun huisdieren heeft DAR daarom de dienst chippen aan huis in het leven
geroepen. Chippen en registratie, nagenoeg tegen kostprijs, om zo de vindbaarheid van de eigenaren van
mogelijke zwerfdieren te vergroten.

Hereniging met eigenaar
Door adequate plaatsing van gevonden en vermiste dieren op onze facebook-site en in samenwerking met
Amivedi weten we een groot aantal dieren weer te herenigen met de eigenaar. Honden kunnen wij vaak
binnen 2 uur na het plaatsen op onze Facebook-pagina weer terug bij de eigenaar brengen.

Participatie
Er werken veel vrijwilligers bij de dierenambulance. Zij worden begeleid en opgeleid door professionele
krachten. Een deel van de vrijwilligers staat ver van de arbeidsmarkt en kan door hun werk bij de
dierenambulance een tegenprestatie leveren aan de samenleving. D.A.R.Dierenambulance biedt een sociale
werkomgeving en werkt actief mee aan het vergroten van de kennis en vaardigheden van haar vrijwilligers.

Meedenkend partner
Wij zijn een open organisatie die door kennis en ervaring een betrouwbare partner is voor een gemeente in
overlegsituaties aangaande het dierenwelzijn. Wij zijn erkend lid van de Federatie Dierenambulances
Nederland. We praten en denken mee in landelijk beleid en willen ook graag gemeenten met onze kennis ten
dienste zijn wanneer er beleid moet worden geschreven, zoals een Dierenwelzijnsnota.
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Bestuur en beloningsbeleid
Wij zijn een professionele vrijwilligersorganisatie, waarbij het dierenwelzijn op nummer 1 staat. Wij ontvangen
op dit moment op geen overheidssubsidie. Gelden komen via donaties, fondsenwerving en vergoedingen van
dienstverlening en ontvangen vergoedingen van diereigenaren. In 2019 hebben we een Overleden Dieren
Dienst opgestart, waarbij we overleden dieren bij de dierenartsen verzamelen en op 1 adres laten ophalen
door een daarvoor bestemd bedrijf. Op deze wijze creëren we inkomsten om de ambulance te kunnen laten
rijden.
Onze organisatie is helder en bestaat uit korte lijnen. De communicatielijnen zijn duidelijk en de kwaliteiten en
de bezieling komen van binnenuit. De kern van onze organisatie, de identiteit, houdt alles bij elkaar. De
mensen in de organisatie maken deel uit van een gemeenschap met een eigen stijl van werken en een eigen
manier van omgaan met elkaar. Deze eigenheid is de uitstraling die door de buitenwereld wordt waargenomen
als professioneel waarbij het dierenwelzijn bovenaan staat. Om voor elke taak binnen de organisatie de
continuïteit te waarborgen, is er naast de verantwoordelijke persoon een tweede persoon aangesteld die als
klankbord en vervanger fungeert.
Alle taken binnen de stichting worden vervuld door vrijwilligers die onbetaald zijn. Het bestuur en vrijwilligers
ontvangen geen vergoeding, maar kunnen wel aanspraak maken op gemaakte onkostenvergoeding.

Financiën
D.A.R.Dierenambulance is een organisatie die zonder subsidie moet rondkomen. Wij rijden op basis van giften
en donaties én daar waar mogelijk proberen we de gemaakte kosten te declareren bij de eigenaar van een
vermist dier. Echter brengen wij ook vele dieren zonder eigenaar naar het asiel of een andere
opvangorganisatie. Deze maatschappelijke taak wordt door onszelf gedragen en u kunt zich voorstellen dat dit
een behoorlijke kostenpost met zich meebrengt. We zijn gestart met de benadering van de gemeenten waar
we rijden om de kosten die wij maken als voortvloeisel van de wettelijke taak van een gemeente, vergoed te
krijgen.
Alle giften die we ontvangen komen ten goede aan de dieren of aan het werk voor de dieren. Er werken geen
betaalde krachten. Bestuur en vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen, maar er wordt gewerkt met een
fantastisch team enthousiaste en goed opgeleide vrijwilligers om deze maatschappelijke taak op een goede
wijze voor het dier, de mens en zijn omgeving uit te voeren.
Een belangrijke én maatschappelijke taak die wat ons betreft gesubsidieerd zou mogen worden, omdat elk
leven telt: “Because all life matters”.
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D.A.R.Dierenambulance in het kort èn op een rijtje
1.

D.A.R.Dierenambulance is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor alle dieren in nood via
het algemene alarmnummer 06 – 57 377 365 of en is daarmee een betrouwbare
dierenwelzijnspartner;

2.
3.

D.A.R.Dierenambulance streeft ook in de nacht naar een aanrijtijd van 20 minuten tot de melding;
Medewerkers van D.A.R.Dierenambulance worden goed opgeleid tijdens cursussen in samenwerking met opvangcentra en Rijkswaterstaat en gedurende een 6 maanden durende inwerkperiode;

4.

D.A.R.Dierenambulance werkt actief mee aan het Zoönose-vrij houden van de openbare ruimte en
vervult hiermee een belangrijke taak op het gebied van de Openbare gezondheid;

5.

D.A.R.Dierenambulance is in haar werkgebieden de enige dierenambulance die de Rijkswaterstaat
cursus ‘veilig werken langs de snelweg’ heeft gevolgd en is daarmee de enige Dierenambulance in de
regio die mag werken aan de snelweg als zogenaamde Aannemende Dieren Ambulance;

6.

D.A.R.Dierenambulance kan worden ingeschakeld als ketenpartner in het Algemeen Welzijn. Wij
komen vanwege dierenwelzijn vaak achter deuren waar meer mis is dan alleen het dierenwelzijn;

7.

D.A.R.Dierenambulance is een goede partner wanneer het gaat om participatie van mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt. Kennisoverdracht en een actieve deelname in het team bieden een
sociale omgeving en persoonlijke groei aan de vrijwilliger;

8.

D.A.R.Dierenambulance probeert ook preventief te werken door toekomstige generaties
volwassenen educatie te bieden. Dat doet ze op scholen, markten en evenementen;

9.

D.A.R.Dierenambulance draait zonder subsidie en weet daardoor tegen lage kosten de
werkzaamheden uit te voeren. Met Opvangcentra en Dierenartsen heeft D.A.R. een goede
samenwerking en daardoor weet D.A.R. de kosten laag te houden.

10. D.A.R.Dierenambulance is met ongeveer 7.500 telefoontjes per jaar en 5.888 ritten per jaar een
goed gevonden hulpdienst en weet met haar communicatiekanalen, zoekgeraakte huisdieren en
eigenaren weer bij elkaar te brengen, ieder jaar bereiken we meer mensen.
11. D.A.R.Dierenambulance werkt preventief mee aan het verminderen van zoekgeraakte dieren door
het aanbieden van Chippen en Registreren aan huis, tegen kostprijs. Zo worden geregistreerde dieren
eerder naar huis gebracht, zonder dat dieren in het asiel belanden.
12. D.A.R.Dierenambulance heeft een goede samenwerking en overeenkomst met het Provinciaal
Drents Dierentehuis in Beilen, Dierenopvang Koningen en andere gespecialiseerde opvangen.
13. D.A.R.Dierenambulance beschikt over haar eigen vooropvang voor honden, katten en vogels.
Waardoor we slagvaardig kunnen handelen en kosten beperkt kunnen houden.
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Financiële Verantwoording 2020
Stichting Dutch Animal Rescue
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Balans 2020
Stichting D.A.R. Dierenambulance

Activa

Debet

Credit

Inventaris

372

-

Transportmiddelen

373

-

2.780

-

Kas/Bank

4.788

-

Passiva

Debet

Credit

-

3.467

Vaste activa

Overlopende activa
Debiteuren

Liquide middelen

Eigen vermogen
Continuïteitsreserve
Saldo verlies 2020

(4.624)

Vreemd vermogen lang
Lening Hofganzen

-

2.934

Door personeel betaalde borgbedragen

-

378

-

5.735

Vreemd vermogen kort
Crediteuren

423

Omzetbelasting

Balanstotaal

8.313
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8.313

Winst en verliesrekening 2020
Stichting D.A.R. Dierenambulance

OPBRENGSTEN

2020

Opbrengsten dienstverlening
Vergoedingen opdracht van gemeenten

15.629

Huisdier terug brengen

10.056

Dierenarts rit

756

Omzet Overleden Dieren Dienst

1.891

Chippen en registeren

2.187

Opbrengsten Fondsenwerving
Verkopen artikelen en diervoeding

1.749

Donaties

8.647

Donateur jaarlijks

185

Donateur maandelijks

4.414

Donaties Facebookacties

2.562

opbrengst vriendenloterij

2.451

Overige opbrengsten
Afstand van dieren

Totaal opbrengsten

876

51.403
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Winst en verliesrekening 2020
Stichting D.A.R. Dierenambulance

KOSTEN

2020

Kosten dienstverlening
Inkoop chippen

1.708

Inkoop Dode Dierendienst

1.436

Inkoop Ambulance

614

Bedrijfskleding

3.789

Inkoop verbruiksartikelen / voeding

5.649

Inkoop ambulance benodigdheden

1.737

Dierenartskosten

5.217

Afstand dieren opvang
Brandstof ambu
Autokosten

100
15.591
4.061

Huisvestingskosten
Onderhoud inventaris

102

Organisatie
Verzekeringen Stichting
Verzekeringen

3.176
80

Reklame/advertentiekosten

4.093

Reiskosten vrijwilligers

1.289

Vrijwilligerskosten
Kantoorbenodigdheden

629
1.281

Telecommunicatie

934

Overige exploitatiekosten

188

Contributies en abonnementen

819

Representatiekosten

1.150

Financieringskosten
Bankrente en -kosten

550

Overig
Overige algemene en adminstratieve kosten

Totaal kosten
Saldo (negatief)

1.834

56.026
(4.624)
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Toelichting op de Verlies- en winstrekening 2020
Bijgaande verlies en winstrekening heeft betrekking op de periode januari 2020 t/m december 2020. Het is de
vijfde verlies en winstrekening in ons bestaan.

Opbrengsten diensten (€ 30.519)
Om de ambulance te blijven bekostigen zijn er diverse activiteiten ontplooid om geld binnen te halen om de
noodhulpritten uit te kunnen voeren. Denk aan Dierenarts Vervoer, waarbij de ambulance wordt ingezet om
mensen met hun huisdier naar de dierenarts, trimsalon of anders te vervoeren. Al enkele jaren wordt ook
ingezet op het Chippen en registreren van huisdieren, waarbij de meerwaarde is dat er op afspraak aan huis
gechipt wordt. Hierdoor kunnen we steeds meer Huisdieren terugbrengen bij de eigenaar. Een eigenaar
betaalt hiervoor een vergoeding van dertig euro.
Een nieuwe opbrengst die we zien is de Dienstverlening voor gemeenten sinds 2020 hebben we een contract
met de gemeenten Hardenberg, Hoogeveen, De Wolden en Westerveld. Zij huren ons in om de wettelijke taak
die gemeenten hebben t.a.v. zwerfdieren uit te voeren.
Ook is er een dienst die aangeboden wordt aan dierenartsen, de Overleden Dieren Dienst. Zij kunnen namelijk
overleden dieren door ons laten ophalen. Tegen een vergoeding per dier halen wij éénmaal per week dieren op
bij de dierenartsenpraktijken.

Opbrengsten eigen fondsenwerving (€ 20.008)
De inkomstenkant wordt gedomineerd door de Donaties. We missen de opbrengst van de collecte en de
markten die we normaal houden. Vangwege Covid-19 zijn alle evenementen afgezegd en dat drukt behoorlijk
op de opbrengsten uit fondsenwerving. In 2019 waren de opbrengsten ruim € 5.000 hoger.
Een belangrijke groei zien we in de periodieke donaties.
Door deelname als stichting aan de Vriendenloterij, kunnen mensen die meespelen met deze loterij bepalen
waar een deel van het deelnamegeld naar toe gaat. We hebben de opbrengsten dit jaar zien verdubbelen
t.o.v. vorig jaar.

Overige opbrengsten (€ 876)
Overige inkomsten worden gegenereerd door het afstaan van gevonden huisdieren waarbij om een
afstandsbedrag wordt gevraagd aan de eigenaar van het dier.
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Kosten dienstverlening (€ 39.902)
Aan de uitgavenkant belichten we de opvallende posten, waaronder Brandstof en autokosten en
verzekeringen die vanzelfsprekend de hoogste kostenposten zijn. Inkoop voor de overleden dieren dienst
wordt separaat vermeld. Inkoop Ambulance gaat over gereedschappen en materialen. Inkoop
ambulancebenodigdheden gaat over de verbruiksmaterialen. Deze post was in 2020 extra hoog doordat de
hygiëneartikelen als handschoenen en desinfectie door Covid-19 behoorlijk in prijs stegen. Voor een doosje
nytrile handschoenen werd ruim 4x zoveel betaald aan het eind van 2020 t.o.v. het begin van het jaar.
Daarnaast kregen we te maken met de vogelgriep waardoor extra veel materialen werden verbruikt.
We hebben door vaste afspraken met dierenartsen een stabiele uitgave aan dierenartskosten. Dit is uiteraard
afhankelijk van de verscheidenheid aan ritten te en de daaruit voortvloeiende kosten voor dieren die geen
eigenaar hebben.
Door de groei van het aantal medewerkers en uitbreiding van gebied, moesten we vele nieuwe uniformen
aanschaffen, daardoor is de post bedrijfskleding stevig.
Kosten huisvesting (€ 102)
De huisvestingskosten zijn laag. Dit heeft te maken met het feit dat er geen huur betaald hoeft te worden voor
het gebruik van de meldposten in Emmen en in Dalen.
Organisatiekosten (€ 13.639)
Betreft kosten voor kantoor, formulieren, drukwerk, educatiemateriaal als EHBO boeken, abonnementen en
contributies, denk aan het lidmaatschap van de FDN (Federatie Dierenambulances Nederland), waaruit diverse
privileges voortvloeien. Ook verzekeringen hebben we hierin meegenomen.
Overige posten spreken voor zich en zijn daarom niet separaat genoemd.
Financieringskosten (€ 550)
De Bankrente en -kosten een bedrag aan bankkosten hoofdzakelijk gevormd door het storten van contante
betalingen.
Overige algemene en administratieve kosten (€ 1.834)
Zijn kosten voor adviezen, administratie of administratieve kosten of andere zaken die niet direct onder de
bovenste noemers in te delen zijn.
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Toelichting op de balans
Activa (€ 8.313)
Aan de debetzijde staan de Activa, gevormd door saldi van de liquide middelen, de debiteuren en de vaste
activa. Op de inventaris vindt jaarlijks een afschrijving plaats.
Passiva (saldo € 12.937 voor winstcorrectie)
Op de passivazijde zien we het Eigen Vermogen dat het saldo van de continuïteitsreserve verhoogd is met de
winst van 2019. Tegelijkertijd hebben we een negatief winstsaldo 2020. Dit zal op de balans van het komende
jaar op de reserves in mindering worden gebracht.
We noemen Vreemd vermogen lang, daar zien we een lening van Hofganzen, aangezien hier nog geen
structurele terugbetalingsregeling geldt. Tevens zien borgbedragen die zijn betaald als borgstelling voor de
kleding zijn als vreemd vermogen genoemd.
Vreemd vermogen kort wordt gevormd door de post crediteuren, de facturen die nog betaald moeten worden
aan het eind van het jaar.
De post omzetbelasting met een schuld van € 423 aan het eind van het jaar wordt gevormd door een
BTW vordering 4e kwartaal 2020 € 806 (debet), deze wordt na de jaarwisseling ingediend én een af te dragen
BTW suppletie 2020 € 1229 (credit).
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Dit jaaroverzicht en de financiële verantwoording zijn door het bestuur gemaakt,
door het gehele bestuur beoordeeld en vastgesteld, waarvoor ondertekend door het dagelijks bestuur.
Tevens vindt u een samenstellingsverklaring van CFM, op het achterste blad.

Ngawang Ngor Chögyal Trizin Hof

E.M. (Edwin) Knol

Eerste Hoofdofficier/ Voorzitter

Hoofdofficier/ Penningmeester

L.M.V. (Titia) Vuister
Hoofdofficier/ Secretaris

DUTCH ANIMAL RESCUE - Burg. Ten Holteweg 47 – 7751 CR Dalen – KvK 66095352 - Kantoor: 0524-291773
NOODNUMMER voor Emmen, Coevorden, Hoogeveen, Hardenberg en De Wolden - 06 – 57 377 365
NOODNUMMER voor Meppel, Steenwijk, Staphorst, Westerveld en Zwartewaterland - 06 – 57 075 965

Samenstellingsverklaring
Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening van St. Dutch Animal Rescue te
Dalen bestaande uit de balans per 31 december 2020 en de winst- en verliesrekening over 2020 gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid leiding onderneming
Kenmerkend voor de samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door de
leiding van de onderneming verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de
juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde
jaarrekening berust bij de leiding van de onderneming.

Verantwoordelijkheid adviseur
Het is onze verantwoordelijkheid als adviseur om de door u verstrekte opdracht uit
te voeren in overeenstemming met Nederlands recht. Onze werkzaamheden bestonden
in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van de
financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het
samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de
onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is
zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen
verstrekken.

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening gecontroleerd in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
Geesbrug, oktober 2021
Crystal Financial Management
K.M. Willemse
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