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Jaarrekening Stichting Alert
2015

Algemeen

Blijkens de akte dd. 31 januari 2012 werd Stichting Alert Hondenopvang-
en trainingscentrum per genoemde datum opgericht. 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54715172.

De stichting is door de belastingdienst geregistreerd onder nummer 8514.13.481 en
beoordeeld als niet ondernemer voor de omzetbelasting, loonheffingen of 
vennootschapsbelasting.

Doelstellingen

De doelstelling van de stichting wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:
a. de opvang en herplaatsing van honden;
b. het bevorderen van het welzijn van honden en de verrijking van het hondenbestaan;
c. de training van honden,
en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel 
uitmaken van organen van de stichting.uitmaken van organen van de stichting.

De stichting beoogt het algemeen nut.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuur

De stichting wordt bestuurd door:

Edith Hulshof (voorzitter)
Arrienne Bosch (penningmeester en secretaris) - afgetreden per september 2015
Yvette van Veldhuijsen (Coördinator Technische zaken en hoofd opvang)
Willeke Molleman (Coördinator PR en marketing)

Opdracht
Deze jaarrekening 2015 is bedoeld als samenvatting van de financiele
huishouding van de stichting en verantwoording voor het afgelopen jaar.
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Jaarverslag Stichting Alert

2015
zie website

Bestuur
-

Vrijwilligers
-

Honden
-
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Organisatie
-

Activiteiten
-
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Jaarplan Stichting Alert

2016

Bestuur
We zijn op zoek naar minimaal 2 extra bestuursleden. We zoeken met name naar vrijwilligers die 
affiniteit hebben met fondsen werven en marketing, maar ook naar een nieuwe voorzitter en een 
opvolger voor onze penningmeester.

In 2016 staat ook voor de eerste keer een formele kascontrole op de agenda. Dit is voor een stichting 
geen verplichting maar vanwege onze eigen hoge eisen met betrekking tot transparantie geven we dit 
toch hoge prioriteit.

Vrijwilligers
Voor 2016 willen we onze vrijwilligersorganisatie nog beter stroomlijnen. In de jaaragenda moet beter 
zichtbaar worden welke activiteiten we gaan organiseren, zodat het makkelijker wordt om tijdig 
vrijwilligers in te zetten. 

Voor zowel nieuwe bestuursleden als nieuwe vrijwilligers is vooral enthousiasme en betrokkenheid bij de 
doelstellingen van groor belang.

Daarnaast gaan we de vrijwilligers meer formeel als vrijwilliger registreren zodat zij onder de verzekering 
van de gemeente Apeldoorn voor vrijwilligers vallen.

Honden

We willen (in de huidige opvang) aanstaand jaar minimaal 16 honden kunnen helpen aan een nieuwe 
fijne mand/baasje. We zijn ons terdege bewust van onze financiële kwetsbare situatie. Daarom zal een 
groot deel van onze acties er mede op gericht zijn om donateurs voor stichting Alert te werven.

Organisatie

De structuren zijn nu duidelijk weggezet. We zijn klaar om de anbi verklaring aan te vragen. 
Hiermee hebben we de mogelijkheid om grotere fondsen en donateurs aan te schrijven en daarmee 
zouden we uiteindelijk “het asiel van de toekomst” kunnen gaan bouwen. Daarvoor 
gaan we het aankomend jaar de gesprekken met de gemeente Apeldoorn voeren om gezamenlijk te 
kijken naar een locatie.
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Activiteiten

In maart staat de tweede huishondbeurs op het programma. Dit is een beurs waar 
(potentiele)hondenbezitters informatie kunnen krijgen op verschillend vlak o.a. op het gebied van 
gezondheid, gedrag, opvoeding en voeding. De beurs heeft naast standhouders ook lezingen van experts. 

Eind maart is NL doet. Tijdens het NL doet zullen we het speelveld verder gaan uitbreiden met 
hondentoestellen en een klein zitje voor de eigenaren. Zodat het speelveld voor nog meer honden 
geschikt wordt. 

Ook willen we weer een hondenwandeling organiseren en in september een Alert hondendag nabij het 
speelveld.

Tot slot hebben we in 2015 het boekje "Hij wil dat" kunnen overnemen van de auteur. In 2016 proberen 
we de volledige voorraad te verkopen en gaan we ons beraden op een eventuele herdruk of nieuwe 
versie. Het boekje is een kleine maar stabiele bron van inkomsten voor de stichting.
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Jaarrekening Stichting Alert
2015

Resultaat (in Euro x 1) Budget Werkelijk Budget Werkelijk
2014 2014 2015 2015

Opbrengsten
Opbrengsten opvanghonden 5.400           2.110           6.000           7.298           
Opbrengsten sponsors en donateurs 6.145           2.211           3.000           5.173           
Opbrengsten evenemeten -               1.742           1.850           3.065           
Opbrengsten acties 2.050           354              650              2.018           
Opbrengsten overig 357              16                 -               77                 

Totaal opbrengsten 13.952         6.433           11.500         17.632         

Kosten
Algemene kosten 1.495           879              425              2.683           
Events 1.250           842              750              2.812           
PR kosten 150              36                 45                 -               
Kosten opvanghonden 13.064         4.517           8.280           10.435         

Totaal kosten 15.959         6.274           9.500           15.930         

Resultaat -2.007        159            2.000         1.702         
negatief positief positief positief

Toelichting

In 2014 zijn 11 honden opgevangen, waarvan er 7 succesvol zijn herplaatst, 2 helaas niet
herplaatsbaar waren en 2 nog in 2015 nog in de opvang zaten.

In 2015 zijn 25 honden opgevangen of door de stichting actief begeleid. Hiervan zijn er 18 succesvol  herplaatst.
4 honden konden helaast niet herplaatst worden vanwege gedrags- of medische problemen. 
3 honden zijn begin 2016 nog in de opvang.

De toename in het aantal honden zorgt voor de hogere opbrengsten en
bijbehorende kosten. De algemene kosten zijn fors hoger vanwege
de aanschaf van het boekje "Hij wil dat". De overname is volledig betaald
vanuit een gift en we verwachten dat we in 2016 winst zullen gaan maken uit de verkopen.

In 2015 is  met het formaliseren van het beleid in een beleidsplan en
de aanvraag van een ANBI verklaring.
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Jaarrekening Stichting Alert
2015

Balans (in Euro x 1) Jan Dec Mutatie
2015 2015 2015

Activa
Kas 101              99                 -2                  
Bank 1.051           3.270           2.219           

Debiteuren -               -               -               

Passiva
Crediteuren -               515              515              
Via Natura -              
Dierenarts 360              360              
Overige 155              155              

Eigen vermogen 1.152           2.854           1.702           
Reservering materiaal 60                100              40                 
Reservering opvanghonden 391              55                -337             
- specifieke reservering Hope -              1.000          1.000           
Reservering honden speeltuin -              500              500              
Reservering Asiel van de toekomst -              500              500              Reservering Asiel van de toekomst -              500              500              
Reservering Inkomstenderving 600              600              -               
Vrij besteedbaar 101              99                -2                  

Toelichting

Jaarlijks stelt het bestuur doelstellingen voor de toename van het eigen
vermogen. Bij afsluiting van het boekjaar stelt het bestuur vast hoe de werkelijke
toename van het eigen vermogen verdeeld wordt over de verschillende
"spaarpotjes".
Wanneer er onvoldoende vrij besteedbaar vermogen is worden de reserveringen
gebruikt voor operationele doelen.

In 2015 heeft er aanvulling van de reserveringen kunnen plaatsvinden.
Er is een specifieke reserverig aangelegd voor Hope. Deze hond heeft een gouden
mand gevonden maar blijft eigendom van de stichting. De stichting is verantwoordelijk
voor eventuele kosten. De reservering voor Hope is volledig angelegd vanuit
sponsoracties door de nieuwe baasjes van  Hope.

Jaarrekening Stichting Alert 2015
pagina 8 / 9 Print dd. 29-5-2016 21:51



Jaarrekening Stichting Alert
2015

Begroting 2016 (in Euro x 1) Werkelijk Budget Begroting
2015 2015 2016

Opbrengsten
Opbrengsten opvanghonden 7.298           6.000           6.600           
Opbrengsten sponsors en donateurs 5.173           3.000           5.500           
Opbrengsten evenemeten 3.065           1.850           3.280           
Opbrengsten acties 2.018           650              2.350           
Opbrengsten overig 77                 -               2.000           

Totaal opbrengsten 17.632         11.500         19.730         

Kosten
Algemene kosten 2.683           425              1.950           
Events 2.812           750              2.500           
PR kosten -               45                 3.000           
Kosten opvanghonden 10.435         8.280           8.280           

Totaal kosten 15.930         9.500           15.730         

Resultaat 1.702         2.000         4.000         
positief positief positief

Toelichting
DEC 2015 DEC 2016 Mutatie

Eigen vermogen 2.854           6.854           4.000           
Reservering materiaal 100              500              400              
Reservering opvanghonden 55                1.500          1.445           
Reservering honden speeltuin 500              1.000          500              
Reservering Asiel van de toekomst 500              2.000          1.500           
Reservering Inkomstenderving 600              1.200          600              
Vrij besteedbaar 99                654              555              

In het budget is rekening gehouden met de wens om meer aan de doelstellingen
op langere termijn te werken. Doelstelling is om een reservering op te bouwen
om een eigen honden speeltuin en een nieuwe opvang dichterbij te brengen.

Daanaast is een belangrijke doelstelling om de reservering voor inkomstenderving
op een norm van 1200 euro te brengen. Dit heeft mede te maken met de risico's
die de stichting erkend in verband met de opvang bij de privé woning 
van Yvette van Veldhuijsen .
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