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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)

R.P. Dekker (public relations)

Mevr. M. Zuidgeest (voorzitter)

Onze doelstelling

asiel verblijven en dit extra kosten met zich meebrengt genereren wij aanvullende inkomsten met ons hondenpension..

Ons beleidsplan Het beleid is er op gericht om de aan onze zorg toevertrouwde zwerfdieren op te vangen, te verzorgen en een

nieuw tehuis voor deze dieren te vinden.

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, waaronder het bestuur,

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

Ons activiteitenverslag In 2019 is er naar gestreefd dat de naamsbekendheid wordt vergroot, met name in de omliggende gemeenten

opdat meer bewustwording van het bestaan van ons asiel ontstaat en er juist kan worden gehandeld bij het aantreffen 

op straat van dieren zonder kennelijke eigenaar. Dit trachtten we te realsieren door het bouwen van een nieuwe website

waarop elk gevonden dier wordt beschreven en met een foto onder de aandacht wordt gebracht.

Verder hebben we aandacht besteed aan het optimaliseren van het gerenoveerde gebouw teneinde het beoogde comfort

voor de dieren en onze medewerkenden te realiseren.

Ons financieel verslag Uit gewone activiteiten behaalde de Stichting een negatief resultaat van EUR 56,511; dank zij de ontvangen

legaten uit erfenissen is het finale resultaat postief namelijk EUR 427,016.

Staat van baten en lasten 

2019 2018

Baten

Omzet 218.769 219.012

Subsidie 7.044 10.000

Variabele kosten 31.021 34.691

Brutomarge 194.792 194.321

Lasten

Personeelslasten 163.491 173.381

Huisvestingskosten 52.343 38.171

Leges vergunning renovatie 0 5.938

Afschrijving vaste activa 12.932 12.832

Advieskosten post-renovatie 0 5.667

Overige kosten 15.969 20.281

Bedrijfsresultaat -49.943 -61.949

Overige baten (+) en lasten (-)

Donateurs 10.223 30.031

Bijdragen van erflaters 423.873 97.979

Bijdragen van fondsen 0 0

Interest -469 54

Vrijval schulden 42.387 0

Overige baten en lasten 0 3.706

426.071 69.821

Overige baten en lasten

Resultaat

Balans per 31 december 2019

Activa 31-12-2019 Passiva 31-12-2019

Vaste activa 44.249 Algemene reserve 808.734

Lange termijn vorderingen 0 Lange termijn schulden 86.667

Handelsdebiteuren 0 Handelsrediteuren 1.592

Liquide middelen 899.550 Te betalen aan gemeenten 0

Te ontvangen belastingen 0 Te betalen belastingen 8.246

Overlopende activa 6.210 Overlopende passiva* 44.770

Totaal 950.009 Totaal 950.009

* Reservering vakantietoeslag en vakantiedagen, nog te betalen overige kosten e.d.

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 

mailto:info@asieljulialaantje.nl
http://www.asieljulialaantje.nl/

