Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Heberdina Japin-Timmer Dierentehuis
4 1 2 3 4 0 6 6

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

Schellinkhouterdijk 1,1621 MJ Hoorn

Telefoonnummer

0 2 2 9 2 1 8 1 9 7

E-mailadres

infi@dierenasiel-hoorn.nl

Website (*)

https://dierenasiel-hoorn.nl

RSIN (**)

0 0 3 7 1 1 7 0 5

Actief in sector (*)

Dieren en planten - Dierenrechten en -welzijn
Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
Natuur en milieu

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
3

Aantal medewerkers (*)

7 5

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

Cor Pool

Secretaris

Edith Boonstra

Penningmeester

John Tonneman

Algemeen bestuurslid

Joske Andriessen

Algemeen bestuurslid

Peter Horst

Overige informatie
bestuur (*)

Fred Perrier (algemeen bestuurslid)

IB 110 - 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?

Dit willen we bereiken
Wij willen bereiken dat zwerf en afstandshonden en katten in de regio West-Friesland
in goede conditie bij een nieuwe eigenaar geplaatst kunnen worden. Door het geven
van informatie en nazorg aan de nieuwe eigenaar trachten wij de herplaatsing tot een
succes te brengen.
Dit willen we oplossen
Ons doel is zowel zwerfhonden en katten een tijdelijk goed onderkomen te verschaffen.
Voorts hebben wij ons ten doel gesteld honden en katten op te nemen die door
omstandigheden zoals overlijden ,echtscheidingen niet meer door de eigenaar
verzorgd kunnen worden.
Dit is waar we trots op zijn
Wij zijn trots op ons onderkomen ,ons gediplomeerd personeel, de vele vrijwilligers.
Van belang is een goede balans tussen bestuur,personeel en vrijwilligers.

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?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten worden verkregen door:
De stichting ontvangt inkomsten door vergoedingen van de gemeente in de vorm van
een vast bedrag per inwoner of door een exploitatievergoeding plus een bedrag per
opgevangen zwerfhond of zwerfkat.
Kortom door het uitvoeren van een aan de gemeenten wettelijk toegewezen taak.
Donaties,giften,schenkingen,sponsoring of uitkering van legaten /erfenissen.
Het exploiteren van een pension voor honden en katten . Op deze wijze worden
middelen gegeneerd ten behoeve van de exploitatie van het asiel.
Bijdragen van de Dierenbescherming en de Stichting Dierenlot.
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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).

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

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

De inkomsten worden besteed aan:
Personeelskosten
Voer voor zwerfhonden en zwerfkatten/Kattengrit
Medicijnen en dierenartsen
Energie en water
Onderhoud gebouwen en beheerderswoning
Verzekeringen
Schoonmaakkosten
Afvalverwijdering
WOZ en verontreining/zuiveringsheffing
kantoor/accountant/telefoon en ICT

https://dierenasiel-hoorn.nl/beleidsplan-2017-2021

Open

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding
De 5 medewerkers (3FTE) ontvangen een vergoeding welke minimaal 10 % boven het
minimum loon liggen en maximaal 40% boven het minimum loon.
Er bestaat voor asielmedewerkers geen CAO.

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.

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

https://dierenasiel-hoorn.nl/jaarverslag/

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

€
€

€
€

497.246

€

+

€

497.246

Voorraden

€

2.000

€

2.000

Vorderingen &
overlopende activa

€

14.241

€

22.856

Effecten

€

0

€

Liquide middelen

€

392.077

€

+
€

385.387

+
499.534

+
€

408.318

499.534

Totaal

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

905.564

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€

135.301

€

135.301

Bestemmingsreserve

€

224.751

€

227.143

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

€
€

+
360.052

€

362.444

Bestemmingsfondsen

€

396.031

€

407.837

Voorzieningen

€

78.369

€

66.752

Langlopende schulden

€

54.750

€

57.000

Kortlopende schulden

€

16.362

€

15.744

Totaal

€

905.564

€

909.777

+
€

+

€

410.243

+
€

Passiva

909.777

+

+

Activa:
In 2021 is geactiveerd de aanschaf van convectoren ter vervanging van de oude radiatoren inclusief de hieraan gekoppelde temperatuurregeling ten
bedrage van € 15.730,Tevens is geactiveerd een nieuwe Atag CV ketel in de beheerderswoning ten bedrage van € 2.250,Het negatieve resultaat € 2.392,- is ten laste gebracht van de bestemmingsreserve.
Zowel Activa als Passiva zijn er per saldo geen grote mutaties.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

55.586

€

55.565

Subsidies van overheden

€

120.681

€

135.210

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

18.522

€

9.682

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

13.869

€

9.876

Nalatenschappen

€

12.594

€

6.422

Bijdragen van loterijinstellingen

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

€
€

139.203

+
144.892

€

€

+

€
€

26.463

+
16.298

€
€

6.363

7.876

+

+

€

227.615

€

224.631

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

42.554

€

43.408

Verstrekte subsidies & giften

€

0

€

Aankopen en verwervingen

€

6.001

€

8.333

Communicatiekosten

€

2.925

€

3.516

Personeelskosten

€

120.211

€

139.340

Huisvestingskosten

€

50.117

€

27.978

Afschrijvingen

€

6.614

€

4.771

Financiële lasten

€

1.585

€

858

Overige lasten

€

0

€

0

Som van de lasten

€

230.007

€

228.204

Saldo van baten en lasten

€

-2.392

€

-3.573

Som van de baten

Lasten

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
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.

De verwachtingen met betrekking tot de inkomsten voor het jaar waren begroot niet
bepaald hooggespannen gezien de coronacris.De pensionopbrengsten waren begroot
op € 15.000,- Dewerkelijkepensionopbrengsten waren € 34.000,- Per saldo € 19.000,beter.De bijdrage van de Stichting Dierenlot was begroot op € 5.000,-. Het werkelijke
bedrag is geworden € 12.338,- Derhalve ruim €7.000,- beter .De uitgaven voor
personeelskosten waren €9.000,- lager dan begroot . Dit is veroorzaakt doordat een
medewerker per 1- juli onze dienst heeft verlaten en het vervullen van de vacature pas
op 1 december is ingevuld. Door corona maatregelen en verschuiven van
vakantiedagen naar volgende jaren is het de medewerkers gelukt in de tussenliggende
periode de nodige werkzaamheden toch uit te voeren.
Door bovengenoemde posten is het begrote verlies van € 39.700,- terug te brengen
tot een verlies van € 2.392,- De overige inkomsten en uitgaven posten waren per saldo
met inachtneming van plussen en minnen per saldo met elkaar vrijwel in evenwicht.
Wel vraagt een post namelijk energieverbruik en waterverbruik om een verklaring :In
2020 was deze post zeer laag namelijk € 3.960,- door een afrekening 2020 € 4.385,van 6-4 t/m 30-11 en twee periodes teruggave energiebelasting totaal € 6.250,In 2021 was het energie/waterverbruik € 12.731. Voor 2021 moeten wij nog een
teruggave ontvangen van ca € 3.200,- zodat het verschil 2020/21 feitelijk niet hoog is.

Open

