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               Financiën
Ondanks  dat  we  in  dit  jaar  wat  hogere  uitgaven  hebben  om  verschillende  redenen  (zie
toelichting) kunnen we 2012 met een positief saldo afsluiten. Wederom is dit positief saldo
mede te danken aan een aantal grote donaties.

Overzicht: inkomsten en uitgaven.
INKOMSTEN UITGAVEN

Gemeenteritten 26.270,89 Bestuurskosten 3.407,17
Ritten particulier   5.286,37 Brandstof 9.930,73
Donaties en giften   7.844,58 Onderhoud auto’s 3.470,74
Teruggave BTW      108,00 Bedrijfsmiddelen            2.459,58
Rente      758,86 Telefoonkosten 4.213,02
Borg cursus          250,00 Storno    160,00
Terug bet. bekeuring      101,00 Kosten betalingsverkeer    100,95
Terug bet. Parkeerverg.        515,00 Verzekeringen 2.538,78

Parkeervergunningen    515,00
Lidmaatschap:
FDN               250,00
ANWB      80,65
K van K      35,08

           Opleiding vrijwilligers 1.310,08
Klaphek    840,00
Belasting BTW 1.155,00
Huur postbus    169,40
Bekeuring    102,00
Tom/tom navigatie         133,00

  Kleding                      2.573,84
Terug bet. Borg                      450,00
Spreker    100,00
Donaties aan asiels    190,00
Rente        0,12

     €       41.134,70   €     34.185,06

Positief saldo   €     6.949,64

Toelichting inkomsten
Ook dit jaar zijn de inkomsten van de ritten voor de gemeentes als de ritten voor particulieren
weer gestegen. Verder hebben we wederom een drietal grote donaties mogen ontvangen van
stichting Dierenlot, Specseavers en stichting Menodi.

Toelichting uitgaven
De brandstofkosten en de telefoonkosten zijn ook dit jaar weer gestegen, dit is natuurlijk een
gevolg van meer gereden ritten(met daaraan verbonden meer telefoonverkeer) maar zeker ook
de hoge brandstof prijs. De kosten voor de bedrijfsmiddelen zijn gestegen omdat we een aantal
vangstokken  en  vervoersboxen  hebben  aangeschaft.  Tevens  hebben  we  een  nieuwe
hondenbench in de witte bus gekregen waar een deel van de donatie van stichting Dierenlot
voor  bestemd  was.  Hoewel  we  de  parkeervergunning  voor  Gorinchem  hebben  gekregen,
moesten  we deze  eerst  betalen,  en  werd  deze  later  uit  een  ander  potje  terug  betaald  door



gemeente Gorinchem. De post verzekeringen is iets lager dit omdat wij de gele bus (Ford) nu
WA hebben verzekerd. 
De bestuurskosten zijn aanmerkelijk hoger maar komt omdat we een software pakket voor de
website en nieuwe kleding hebben aangeschaft. Verder is het aantal onbetaalde ritten gestegen
en zijn we helaas weer particuliere donateurs kwijtgeraakt. 

Overzicht van de rekeningen.

Per  1-1-2012.                     Per  31-12-2012.

Rabo betaalrekening        2.602,79              2.567,66
Rabo spaarrekening       47.077,21            54.788,41
Kasgeld       1.001,39                   274,96

€             50.681,39 €          57.631,03

Saldo per       1-1-2012             50.681,39
Inkomsten           2012             41.134,70

               91.816,09
Uitgaven       2012            34.185,06

Saldo per   31-12- 2012      €    57.631,03

Resultaat
Op basis van bovenstaande getallen, is te zien dat we ook dit jaar weer een positief 
exploitatiesaldo hebben. Ook nu weer moet wel duidelijk zijn dat dit positief saldo mede te 
danken is aan verschillende grote donaties. Waarmee ik wil zeggen dat deze grote donaties 
geen vaststaand feit zijn voor het volgende jaar. Tevens moeten we niet vergeten dat de kosten 
die we maken (denk aan brandstof , materiaal enz.) ieder jaar stijgen.  
Om de stichting “gezond” te houden, zullen we dus ook volgend jaar alle zeilen bij moeten 
zetten, om aan nieuwe “inkomstenbronnen” te komen. 
Maar al met al mogen we best trots zijn op onze behaalde resultaten van 2012, en kunnen we 
met een gerust hart onze diensten het volgend jaar weer aanbieden.  

Gorinchem, 22 februari 2012
Wilma van Leusden, voorzitter


