Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Dierenzorg Nederrijn
6 4 3 9 9 6 4 8

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Sportlaan 12, 6866 NA Heelsum
0 6 5 3 8 7 1 8 6 1

E-mailadres

info@danederrijn.nl

Website (*)

www.dierenambulancenederrijn.nl;

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 5 6 5 1 4 9 0

Dieren en planten - Dierenrechten en -welzijn
Natuur en milieu
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
1

Aantal medewerkers (*)

4 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

L.Th.J.Jansen

Secretaris

A.R.Hartman

Penningmeester

I.J.Mauritz

Algemeen bestuurslid

W. Henderikse

Algemeen bestuurslid

A. Hoogkamp

Overige informatie
bestuur (*)

Hoofd- en nevenfuuncties bestuursleden staan op de website onder: "Over Ons".

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

(Nood)hulp aan gewonde dieren en/of zieke dieren, zowel huisdieren als dieren in het
wild;
Vervoer van dieren naar een dierenarts, dierenasiel of opvangcentra
Registratie van vermiste en gevonden dieren;
Besteld vervoer naar een dierenkliniek, pension of trimsalon;
Vervoer van overleden (huis)dieren naar een crematorium, begraafplaats of plaats van
destructie.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Stichting Dierenzorg Nederrijn verricht voor de gemeenten Rhenen, Renkum en
Wageningen de totale transport- en registratie zorgen van gehouden dieren en dieren
die in het wild leven in de drie gemeente. Meer dan 2000 keer per jaar rijden de
vrijwilligers van Dierenambulance Nederrijn uit in verband met meldingen, 24 uur per
dag, 7 dagen per week. Op alle meldingen wordt gereageerd.
Daarnaast wordt structureel voorlichting gegeven op alle basisscholen in het
verzorgingsgebied aan gemiddeld groep 7 leerlingen. Op ad hoc basis wordt ook
voorlichting geven aan verenigingen en andere organisaties.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Bijdragen van gemeenten;
Bijdragen van de Dierenbescherming;
Fondsen, waaronder Dierenlot;
Bestelde ritten;
Sponsors;
Donateurs;
Periodieke schenkingen;
Eenmalige schenkingen;
Erfenissen en legaten;
Speciale acties via sociale media;
Aanwezigheid op (jaar) markten;
Kledinginzameling;
Statiegeldacties in supermarkten;
Acties van particulieren of instellingen op eigen initiatief
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

begroting. Daarnaast bestaan er bestemmingsreserve voor ondermeer vervanging
voertuigen en voor accoodatie en gebouwen.
Het vermogen staat op een spaarrekening.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://dierenambulancenederrijn.nl/over-ons

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het bestuur ontvangt geen beloning. Onkosten kunnen worden vergoed maar daar
maakt geen enkel bestuurslid gebruik van.
Medewerkers worden betaald volgens de regels van de CAO Zorg en Welzijn.
Vrijwilligers op de dierenambulance krijgen behalve eventuele vergoeding van
reiskosten geen andere vergoedingen.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

In totaal werden 2041 ritten in 2021 uitgevoerd t.b.v. ritten voor huisdieren, ritten voior
zwerfdieren en ritten voor dieren in het wild. Daarnaast 111 ritten voor het wegbrengen
van dieren naar asiels en opvangcentra.
Als gevolg van corona is het aantal voorlichtingsbijeenkomsten op scholen en bij
verenigingen helaas zeer beperkt gebleven.
Drie keer per jaar wordt een magazine uitgegeven o.a. ten behoeve van de sponsors
en donateurs en voor onze ketenpartners.
Ten behoeve van de voorlichting op scholen is een jeugdmagazine ontworpen t.b.v.
het scholenproject.
Sociale media wordt actief benut voor uitleg over onze activiteiten, voorlichting en
acties of crowdfunding.
Inzameling van kleding i.s.m. Dierenlot

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://dierenambulancenederrijn.nl/over-ons

Open

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 1

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

61.218

74.768

€

+

€

61.218

+
74.768

€

13.774

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
128.210

€

+

€

31-12-2020 (*)

€

77.564

72.425

€

+

67.814

73.134

+

€

149.989

€

140.948

Bestemmingsfondsen

€

50.752

€

7.548

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

2.461

Totaal

€

203.202

13.792

63.767

+
€

141.984

77.559

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2021

€

€

Totaal

Passiva

203.202

https://dierenambulancenederrijn.nl/over-ons

+
€

152.327

€

3.831

€

152.327

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

16.000

€

0

Overige baten particulieren

€

26.779

€

23.204

Som van baten van particulieren

€

42.779

€

23.204

Baten van bedrijven

€

10.933

€

8.470

Baten van loterijinstellingen

€

0

€

0

Baten van subsidie van overheden

€

23.064

€

23.064

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

16.389

€

11.087

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

52.721

€

17.100

Som van de geworven baten

€

145.886

€

82.925

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

0

€

0

Overige baten

€

11.876

€

10.505

Som van de baten

€

157.762

€

93.430

+

+

+

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

92.534

74.637

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

92.534

€

74.637

Wervingskosten

€

1.555

€

1.000

Kosten beheer en administratie

€

3.411

€

3.300

Som van de lasten

€

97.500

€

78.937

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

43.882

€

33.114

Saldo financiële baten en lasten

€

Saldo baten en lasten

€

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

+

€
60.262

€

14.493

De bestemmingsfondsen in 2021 (€ 50752,-) en in 2020 (€ 17.100) zijn niet in de
bedrijfsresultaten verwerkt.
Na verwerking zijn de resulaten voor 2021 resp. 2020 : € 9041 en -€2883

https://dierenambulancenederrijn.nl/over-ons

Open

+

