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Statutaire naam Stichting Streekdierentehuis 't Julialaantje

Ook bekend als

RSIN/Fiscaal nummer 3369997

Ons adres Julialaantje 50

Postcode 2283 TB

Plaats Rijswijk

Telefoon 070-3902192

E-mail info@asieljulialaantje.nl

Website www.asieljulialaantje.nl

Facebook

Twitter

Ons bestuur E. Brinksma (penningmeester)

per 31-12-2017 J.P. Cavadino (Personeel en automatisering)

R.P. Dekker (public relations)

Mevr. T. Kranenburg (Fondsenwerving)

R.A. Tombrock (voorzitter)

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 met betrekking tot dierenwelzijn en -gezondheid zijn verwerkt. 

Vooral voor de dieren die een langere tijd bij ons verblijven, is het van belang hun verblijf zo prettig mogelijk te maken.

Inmiddels is de renovatie gerealiseerd en zijn onze activiteiten medio 2017 weer gestart.

Ons beloningsbeleid 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 getroffen. Onze vrijwilligers ontvangen

geen beloning. Uitsluitend aantoonbaar en aannemelijk gemaakte uitgaven ten behoeve van de Stichting worden vergoed.

Ons activiteitenverslag In 2017 is veel energie gestoken in de renovatie van ons onderkomen. We beschikken nu over een modern gebouw

waarbij vooral het dierenwelzijn is bevorderd.

Om de middelen te verkrijgen zijn in 2015 acties gevoerd onder de burgerij van de gemeenten in ons verzorgings-

gebied en is met succes een beroep gedaan op enkele fondsen.

Er is veel aandacht besteed aan het moderniseren van de geautomatiseerde dierenadministratie en zijn de protocollen

tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast.

Veel energie ging naar de communicatie met de belangstellenden voor ons asiel en hondenpension teneinde donateurs

te informeren over de gang van zaken en om nieuwe donateurs te werven.

Voor het hondenpension werd een marketinplan opgesteld, inclusief een nieuw plaatsings- en prijsbeleid.

Ons financieel verslag Aangezien we onze activiteiten pas medio 2017 konden hervatten is het exploitatieresultaat over 2017 negatief.

Echter ontvingen we enkele forse legaten uit erfenissen waardoor onze middelen positief uitkwamen en eindigde

het boekjaar in een positief resultaat van maar liefst EUR 391.000.

Staat van baten en lasten 

2017 2016

Baten

Omzet 177.852 154.237

Variabele kosten 43.333 42.087

Brutomarge 134.519 112.150

Lasten

Personeelslasten 183.688 176.993

Huisvestingskosten 31.764 32.251

Overige kosten 19.096 13.390

Bedrijfsresultaat -100.029 -110.484

Overige baten (+) en lasten (-)

Kosten voorbereiding renovatie -42.902 -40.862

Donateurs 26.486 26.548

Bijdragen van erflaters 485.724 8.662

Bijdragen van fondsen 20.000 51.000

Interest 595 4.665

Overige baten en lasten 1.575 3.102

Resultaat 391.449 -57.369

Balans per 31 december 2015

Activa 31-12-2017 Passiva 31-12-2017

Vaste activa 51.127 Bestemmingsreserve nieuwbouw 27.262

Voorraden 0 Algemene reserve 300.482

Lange termijn vorderingen 0 Lange termijn schulden 100.000

Handelsvorderingen 0 Handelsrediteuren 2.948

Liquide middelen 481.598 Af te rekenen met gemeenten over 2015 21.033

Te ontvangen belastingen 4.730 Te betalen belastingen 3.492

Overlopende activa 4.366 Overlopende passiva* 86.604

Totaal 541.821 Totaal 541.821

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

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 
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Voorbeeld

Statutaire naam Stichting Wereldwinkel Mokum en omgeving

Ook bekend als Wereldwinkel Mokum

RSIN/Fiscaal nummer 8765.43.210

Ons adres Onder de Poort 17-a

Postcode 1133 AB

Plaats Mokummerhout

Telefoon 012-3456789

E-mail info@wereldwinkelmokum.nl

Website www.wereldwinkelmokum.nl

Facebook

Twitter

Ons bestuur JFA (Johanna) van der Molen voorzitter

C (Clarisse) de Graaf-Hoogerheide secretaris

P (Petra) Klein penningmeester

ZP (Karel) Sintnicolaas redacteur

GK (Gerard) van de Stoel lid

MJGM (Marcel) Boswachter lid

Onze doelstelling Ons doel is

a. door de verkoop van fair trade producten bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de producenten;

b. veranderingen in de wereldhandelsstructuren bevorderen die nodig zijn om te komen tot een rechtvaardige wereldsamenleving.

Ons beleidsplan Ons beleid is erop gericht 

a. een winkel in te richten en in stand te houden waar fair trade producten worden verkocht; 

b. het verstrekken van informatie en geven van voorlichting over fair trade, ontwikkelingssamenwerking en wereldhandelsstructuren.

Ons beloningsbeleid Wereldwinkel Mokum is een vrijwilligersorganisatie.

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor de door hen als zodanig verrichte werkzaamheden. 

Alle medewerkers (ook bestuursleden) kunnen noodzakelijk gemaakte kosten ten behoeve van Wereldwinkel Mokum vergoed

krijgen, onder overlegging van de brondocumenten. 

Ons activiteitenverslag In 2012 zijn de volgende activiteiten verricht.

Gedurende het hele jaar hebben wij de winkel open gehad. Ook stonden we tweemaal op markten, op bevrijdingsdag en op Sint-Juttemus.

We hebben verder lessen eerlijke handel verzorgd op de ROC van Mokum.

Mokum streeft er naar Fair Trade Gemeente te worden. Wereldwinkel Workum is actief in de werkgroep.

Een uitgebreid verslag is beschikbaar op onze website www. wereldwinkelmokum.nl.

of kan opgevraagd worden bij secretaris@wereldwinkelmokum.nl

Ons financieel verslag Hieronder de cijfers over 2014.

Een uitgebreid verslag is beschikbaar op onze website www. wereldwinkelmokum.nl.

of kan opgevraagd worden bij penningmeester@wereldwinkelmokum.nl

Staat van baten en lasten 2014

Baten

Omzet 65.000

Inkoopwaarde van de omzet 45.000

Brutomarge 20.000

Lasten

Personeelslasten 5.000

Huisvestingskosten 8.000

Overige kosten 8.000

Bedrijfsresultaat -1.000

Financiële baten en lasten 1.000

Bijdragen van particulieren 1.000

Bijdragen van organisaties 1.000

Andere bijzondere baten en lasten -1.000

Resultaat 1.000

Balans 2014

Activa 31-12-2014 Passiva 31-12-2014

Vaste activa 5.000 Eigen vermogen 14.500

Voorraden 15.000 Vreemd vermogen 3.000

Lange termijn vorderingen 0 Lange termijn schulden 0

Debiteuren 2.000 Crediteuren 5.000

Liquide middelen 1.000

Te ontvangen OB 0 Te betalen OB 500

Overlopende activa 1.000 Overlopende passiva 1.000

Totaal 24.000 Totaal 24.000

Datum opgave 16 februari 2015
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Toelichting

Algemeen

De deelnemer van Wereldwinkels Nederland kan deze sjabloon gebruiken om de verplichte gegevens door te geven

voor publicatie op de website van Wereldwinkels Nederland.

Voor meer informatie hierover, zie op het deelnemersdeel onder Informatie - ANBI

Op 1 januari 2014 is de publicatieplicht ingegaan.

Graag dit ingevulde blad mailen naar penningmeester@wereldwinkelsnederland.nl.

Er kan ook een jaarverslag of jaarrekening of meerjarenbeleidsplan meegestuurd worden.

Let op 1: Wereldwinkels Nederland verwerkt alle informatie per deelnemer tot één pdf op de site.

Let op 2: De deelnemer is verantwoordelijk voor de informatie, Wereldwinkels nederland sluit elke aansprakelijkheid uit.

Invullen algemeen

In het eerste blad (Invulblad) kunnen de gegevens ingevuld worden.

Hier staan een aantal invulvakken.

Om in een invulvak naar de volgende regel te gaan is de toetscombinatie: ALT+ENTER te gebruiken

In het tweede blad (Voorbeeld) is een fictieve wereldwinkel ingevoerd.

Toelichting per vraag

Bestuur De tenaamstelling in de sjabloon is vrij.

Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan vrijstelling van naamsvermelding worden gevraagd.

Een dergelijk verzoek dient aan de belastingdienst te worden gericht.

Ons activiteitenverslag

Hier dient het meest actuele jaar beschreven te worden.

Uiterlijk 1 juli 2014 die over 2013.

Uiterlijk1 juli 2015 die over 2014.

En zo verder.

Onze jaarrekening

Hier dient het meest actuele jaar beschreven te worden.

Uiterlijk 1 juli 2014 die over 2013.

Uiterlijk 1 juli 2015 die over 2014.

En zo verder.

De sjabloon bevat de cijfers zonder BTW. 
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