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Onze doelstelling

en dit extra kosten met zich meebrengt, genereren wij aanvullende inkomsten met ons hondenpension en uit fondsenwerving.

Ons beleidsplan

De renovatie is in het vierde kwartaal van 2016 van start gedaan. Het streven is om een gebouw te realiseren

waarin de laatste wetenschappelijke inzichten mbt dierenwelzijn en -gezondheid zijn verwerkt. Vooral voor de dieren die noodgedwongen

een langere tijd bij ons verblijven, is het van belang om hun verblijf zo prettig mogelijk te maken.

Ons beloningsbeleid

Ons activiteitenverslag

Ons financieel verslag Na vele jaren met een (kleine) "plus" afgesloten te hebben, zagen wij in 2016 een negatief resultaat.

Dit is goed te verklaren en kwam niet onverwacht. 2016 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar voor ons.

Dat gold ook voor onze inkomsten uit de opvang van zwerfdieren en uit ons hondenpension. 

Een deel van het jaar was ons gebouw dicht en hadden we geen inkomsten uit het asiel en pension. Onze uitgaven,

bijvoorbeeld salarislasten, liepen daarentegen gewoon door. Daarbij bleek dat, in de periode voorafgaand aan de sluiting van

het gebouw, sommige diereigenaren hun toevlucht zochten bij een ander pension. Ook werden

dieren zonder eigenaar regelmatig naar andere locaties gebracht omdat men dacht dat we al dicht waren.

Hierdoor zijn de inkomsten sterk gedaald en dat resulteerde in een negatief bedrijfsresultaat. Het bestuur had hier bij

de planning van de renovatie echter rekening mee gehouden. Ook voor 2017 wordt een negatief resultaat verwacht

omdat het gebouw een flink deel van het jaar dicht zal zijn.

De renovatie zal resulteren in een onderkomen waarin het dierenwelzijn voorop staat. Het nieuwe gebouw

wordt volgens de laatste wetenschappelijke inzichten ontworpen om de dieren een zo prettig mogelijk verblijf te bieden.

Het bestuur vertrouwt erop dat de asielinkomsten in 2018 weer het normale niveau zullen benaderen

en dat wij 2019 weer met een positief resultaat zullen afsluiten.

Ons hondenpension zal actiever in de markt gezet worden en hogere inkomsten dan in het verleden gaan genereren.

Staat van baten en lasten 

2016

Baten

Omzet 154.237

Variabele kosten 42.087

Brutomarge 112.150

Lasten

Personeelslasten 176.993

Huisvestingskosten 32.251

Overige kosten 13.390

Bedrijfsresultaat -110.484

Overige baten en lasten

Kosten voorbereiding renovatie -40.862

Ook in 2016 is veel energie gestoken in de voorbereiding van de renovatie en verbouwing van ons onderkomen. Er 

zijn tal van acties gehouden onder het publiek en bedrijven, en er zijn meerdere vermogensfondsen benaderd. De 

uitkomst van deze acties is zodanig dat het bestuur in augustus 2015 heeft besloten volgende stappen te zetten om 

de omgevingsvergunning te verkrijgen. Deze vergunning is in het najaar 2016 verleend en in november 2016 is met 

de renovatie en nieuwbouw begonnen. In 2016 verliep de renovatie voorspoedig en we gaan ervan uit dat deze fase in 

juni 2017 kan worden afgesloten.

De Stichting heeft 5 medewerkers in vaste dienst. Deze medewerkers worden beloond volgens een door het bestuur 

ontwikkeld salarisstelsel. Voor de medewerkers is een pensioenregeling aangegaan.Onze vrijwilligers ontvangen 

geen beloning. Uitsluitend aantoonbaar en aannemelijk gemaakte kosten ten behoeve van de stichting worden 

vergoed,

De Stichting Streekdierentehuis 't Julialaantje heeft als doel het opvangen en herplaatsen van dieren zonder eigenaar 

welke worden aangetroffen op het grondgebied van de gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Westland. 

Hiertoe heeft de Stichting overeenkomsten met deze gemeenten gesloten, waarbij 2 tot 3 weken verblijf van de dieren 

wordt gefinancierd door de respectievelijke Gemeente. Aangezien de meeste dieren langer in ons asiel verblijven 

De Stichting heeft de beschikking over een groot aantal vrijwilligers die in wisselende samenstelling met onze vaste 

medewerkers de werkzaamheden verrichten. Aangezien de behuizing van het asiel sterk is verouderd na bijna 40 

jaren onderdak te hebben geboden is een renovatieplan ontwikkeld waarvoor ook in 2016 actief is getracht de 

ontbrekende middelen te verkrijgen bij het publiek, bedrijven en fondsen.
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Donateurs 26.548

Opbrengst acties en sponsoring 0

Bijdragen van erflaters 8.662

Bijdragen van fondsen 51.000

Interest 4.665

Overige baten en lasten 3.102

Resultaat -57.369

Balans per 31 december 2015

Activa 31-12-2016 Passiva 31-12-2016

Vaste activa 2.366 Bestemmingsreserve nieuwbouw 1.008.500

Voorraden 0 Algemene reserve 34.033

Lange termijn vorderingen 0 Lange termijn schulden 0

Handelsvorderingen 0 Handelsrediteuren 3.577

Liquide middelen 1.082.785 Af te rekenen met gemeenten over 2015 21.033

Te ontvangen belastingen 32.698 Te betalen belastingen 5.894

Overlopende activa 5.990 Overlopende passiva* 50.802

Totaal 1.123.839 Totaal 1.123.839

* Reservering vakantietoeslag en vakantiedagen, Nog te betalen kosten voorbereiding renovatie e.a.
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