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ACCOUNTANTSRAPPORT
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Aan het bestuur van
Stichting Dierenambulance Vianen e.o.  
Kerkeland 40  
4124BA Hagestein

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht  hebben wij  de jaarrekening 2019 van de stichting,  waarin begrepen de balans met
tellingen  van € 180.605  en  de  winst-en-verliesrekening  sluitende  met  een  resultaat  van € 25.077,
samengesteld.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Dierenambulance Vianen e.o.  te Vianen is door ons samengesteld op basis
van de van u  gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit  de balans per 31 december 2019 en de
winst-en-verliesrekening over 2019 met de daarbij  horende toelichting.  In deze toelichting is onder andere
een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze  samenstellingsopdracht  is  door  ons  uitgevoerd  volgens  Nederlands  recht,  waaronder  de  voor
accountants  geldende  Standaard  4410,  "Samenstellingsopdrachten".  Op  grond  van deze standaard wordt
van  ons  verwacht  dat  wij  u  ondersteunen  bij  het  opstellen  en  presenteren  van  de  jaarrekening  in
overeenstemming met in  Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor  financiële  verslaggeving.  Wij
hebben  daarbij  onze  deskundigheid  op  het  gebied  van  administratieve  verwerking  en  financiële
verslaggeving toegepast.

Bij  een  samenstellingsopdracht  bent  u  er  verantwoordelijk  voor  dat  de  informatie  klopt  en  dat  u  ons alle
relevante  informatie  aanlevert.  Wij  hebben  onze  werkzaamheden,  in  overeenstemming  met  de  daarvoor
geldende regelgeving,  dan ook uitgevoerd vanuit  de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Dierenambulance
Vianen e.o.  Wij  hebben geen controle- of  beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen
om  een  oordeel  te  geven  of  een  conclusie  te  trekken  met  betrekking  tot  de  getrouwheid  van  de
jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA).  U en andere gebruikers
van  deze  jaarrekening  mogen dan  ook  ervan  uitgaan  dat  wij  de opdracht  professioneel,  vakbekwaam  en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.

Nieuwegein, 30 juli 2021

CROP registeraccountants

D. van Randwijk RA
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BESTUURSVERSLAG



BESTUURSVERSLAG OVER 2019

Algemeen

Bestuur

Het bestuur ziet er per 31-12-2019 als volgt uit:

Paula Huijskes, Voorzitter
Bets van Hoorn, Vicevoorzitter
Marjan Berendsen, Eerste secretaris
Tamara Verbruggen, Tweede secretaris
Marco Lommers, Eerste penningmeester
Jaimie van der Spek, Tweede penningmeester
Vacant, Algemeen bestuurslid

Ontwikkelingen

Beste Dierenliefhebbers,

Zoals elk  jaar  blikken we even terug.  Ook 2019 was weer een heftig jaar.  Wat wordt  er hard aan de weg
getimmerd bij de Dierenambulance Vianen door alle vrijwilligers! Een team om trots op te zijn!!!

Net als voorgaande jaren zijn we ook dit jaar weer vaker uitgereden voor dieren in nood. Mede door de hete
en  lange,  droge  zomer  zijn  veel  dieren  in  de  problemen  geraakt.  Gelukkig  hebben  we  een  vertrouwde
opvanglocatie  voor  alle  inheemse  vogels  en  zoogdieren  gevonden  in  Amsterdam,  vogel-  en
zoogdierenopvang De Toevlucht. Het klinkt ver weg, maar buiten de spits zijn we daar in een half  uur. De
honden,  katten  en  knaagdieren  konden  we  zoals  gebruikelijk  bij  onze  vertrouwde  opvanglocaties
Dierentehuis Vijfheerenlanden en Culemborg en Dierenasiel Gorinchem kwijt.

2020 belooft weer een jaar te worden met de nodige veranderingen. De diverse heringedeelde gemeenten
met  ieder  zijn  eigen  invulling  op  dierenwelzijn  gebied  en  door  de samenvoeging van diverse gemeenten
betekent wellicht een vergroting of zelfs verkleining van ons werkgebied.

Veel  dank  gaat  uit  naar  onze  donateurs,  sponsoren,  Stichting  DierenLot,  brandweer,  politie,  asiel
Vijfheerenlanden en Culemborg,  asiel  Gorinchem,  gemeentewerven en alle  dierenartsen in onze regio en
natuurlijk onze vrijwilligers voor hun bijdrage, inzet en deskundigheid in het afgelopen jaar. Ook dat maakt
dat we het komend jaar weer vol vertrouwen tegemoet gaan.

Paula Huijskes
Voorzitter Stichting Dierenambulance Vianen en omstreken

Stichting Dierenambulance Vianen e.o.
Vianen

Samenstellingsverklaring afgegeven - 4 -



JAARREKENING



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na winstbestemming)

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  (1)

Inventaris 2.304 4.206
Hardware 1.449 2.244

3.753 6.450

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  (2)

Handelsdebiteuren 43.921 12.306
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 818 0
Overlopende activa 10.743 15.336

55.482 27.642

Liquide middelen  (3) 121.370 122.449

180.605 156.541

Stichting Dierenambulance Vianen e.o.
Vianen



31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN  (4)

Algemene reserve 171.507 146.430

KORTLOPENDE SCHULDEN  (5)

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 3.723 0
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 0 1.818
Overlopende passiva 5.375 8.293

9.098 10.111

180.605 156.541

Stichting Dierenambulance Vianen e.o.
Vianen

Samenstellingsverklaring afgegeven - 6 -



2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€

Baten

Netto-omzet  (6) 92.862 72.693

Som van de geworven baten 92.862 72.693

Lasten

KOSTEN VAN BEHEER EN ADMINISTRATIE

Afschrijvingen  (7) 2.697 4.282
Overige bedrijfskosten  (8) 63.979 37.509

66.676 41.791

SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 26.186 30.902
Financiële baten en lasten  (9) (1.109) (1.224)

RESULTAAT 25.077 29.678

Resultaatbestemming

Algemene reserve 25.077 29.678

Stichting Dierenambulance Vianen e.o.
Vianen

Samenstellingsverklaring afgegeven - 7 -



3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Dierenambulance Vianen e.o.  (geregistreerd onder  KvK-nummer 41122214),
statutair gevestigd te Vianen, en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit:

 het verlenen van hulp in de ruimste zin aan alle dieren;
 het  tijdelijk  opvangen  van  zieke  of  verzwakte  inheemse  dieren  wanneer  er  bij  de  reguliere

opvangadressen geen ruimte beschikbaar is;
 het vervoeren van gezonde, zieke, gewonde en overleden dieren;
 het vervoer per taxi van zieke dieren van en naar een dierenarts of een dierenkliniek;
 het  begeleiden  van  overleden  dieren  en  hun  eigenaar  naar  het  dierencrematorium  of  de

dierenbegraafplaats;
 het geven van voorlichting op scholen of bij andere instanties;
 het  verrichten  van  alle  verdere  handelingen,  die  met  het  vorenstaande  in  de  ruimste  zin  verband

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De  jaarrekening  is  opgesteld  in  overeenstemming  met  Richtlijnen  voor  de  jaarverslaggeving  kleine
organisaties zonder winststreven (Rjk C1) en in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor financiële verslaggeving.

De  waardering  van  activa  en  passiva  en  de  bepaling  van  het  resultaat  vinden  plaats  op  basis  van
historische  kosten.  Tenzij  bij  de  desbetreffende  grondslag  voor  de  specifieke  balanspost  anders  wordt
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten  en  lasten worden toegerekend aan het  jaar  waarop ze  betrekking hebben.  Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
het  bestuur  van Stichting Dierenambulance Vianen e.o.  zich over verschillende zaken een oordeel  vormt,
en  dat  het  bestuur  schattingen  maakt  die  essentieel  kunnen  zijn  voor  de  in  de  jaarrekening  opgenomen
bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de
aard  van  deze  oordelen  en  schattingen  inclusief  de  bijbehorende  veronderstellingen  opgenomen  bij  de
toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Financiële instrumenten

Onder  financiële  instrumenten  worden  zowel  primaire  financiële  instrumenten,  zoals  vorderingen  en
schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt
verwezen naar de behandeling per balanspost.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Overige  materiële  vaste  activa  worden  gewaardeerd  tegen  verkrijgings-  of  vervaardigingsprijs  inclusief
direct  toerekenbare  kosten,  onder  aftrek  van lineaire  afschrijvingen gedurende de verwachte  toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Stichting Dierenambulance Vianen e.o.
Vianen

Samenstellingsverklaring afgegeven - 8 -



Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De  stichting  beoordeelt  op  iedere  balansdatum  of  er  aanwijzingen  zijn  dat  een  vast  actief  aan  een
bijzondere  waardevermindering  onderhevig  kan  zijn.  Indien  dergelijke  indicaties  aanwezig  zijn,  wordt  de
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het
individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid
waartoe het actief  behoort.  Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een
actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde
en de bedrijfswaarde.  Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-
en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

Indien  wordt  vastgesteld  dat  een  bijzondere  waardevermindering  die  in  het  verleden  verantwoord is,  niet
meer  bestaat  of  is afgenomen,  dan wordt  de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet
hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het
actief zou zijn verantwoord.

Vorderingen en overlopende activa

De  vorderingen  worden  bij  eerste  verwerking  opgenomen  tegen  de  reële  waarde  en  vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan
de  nominale  waarde.  Noodzakelijk  geachte  voorzieningen  voor  het  risico  van  oninbaarheid  worden  in
mindering  gebracht.  Deze  voorzieningen  worden  bepaald  op  basis  van  individuele  beoordeling  van  de
vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden  bij  banken  zijn  opgenomen  onder  schulden  aan  kredietinstellingen  onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende  schulden  worden  bij  de  eerste  verwerking  gewaardeerd  tegen  reële  waarde.  Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar  waar  geen  sprake  is  van  (dis)agio  en  transactiekosten  is  de  geamortiseerde  kostprijs  gelijk  aan  de
nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het  resultaat  wordt  bepaald  als  het  verschil  tussen  de  opbrengstwaarde  van  de  geleverde  prestaties  en
verrichte  diensten  enerzijds,  en  anderzijds  de  kosten  en  andere  lasten  van  het  jaar,  gewaardeerd  tegen
historische kostprijzen.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten  van  diensten  worden  opgenomen  naar  rato  van  de  mate  waarin  de  diensten  zijn  verricht,
gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de
geschatte  kosten  van  de  totaal  te  verrichten  dienstverlening.  De  kostprijs  van  deze  diensten  wordt  aan
dezelfde periode toegerekend.

Stichting Dierenambulance Vianen e.o.
Vianen

Samenstellingsverklaring afgegeven - 9 -



Afschrijvingen

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over
de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Indien  een  schattingswijziging  plaatsvindt  van  de  toekomstige  gebruiksduur,  dan  worden  de  toekomstige
afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten  en  -verliezen  uit  de  incidentele  verkoop  van  materiële  vaste  activa  zijn  begrepen  onder  de
afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

De  rentebaten  en  -lasten  betreffen  de  op  de  verslagperiode  betrekking  hebbende  rente-opbrengsten  en -
lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Stichting Dierenambulance Vianen e.o.
Vianen
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Inventaris

€

Hardware

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2019
Aanschaffingswaarde 14.618 3.973 18.591
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen (10.412) (1.729) (12.141)

4.206 2.244 6.450

Mutaties 
Afschrijvingen (1.902) (795) (2.697)

Boekwaarde per 31 december 2019
Aanschaffingswaarde 14.618 3.973 18.591
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen (12.314) (2.524) (14.838)

Boekwaarde per 31 december 2019 2.304 1.449 3.753

Afschrijvingspercentages
%

Inventaris  25
Hardware  20

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Handelsdebiteuren

Debiteuren 43.921 12.306

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 818 0

Stichting Dierenambulance Vianen e.o.
Vianen
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31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Overlopende activa

Nog te factureren omzet 10.728 12.659
Verzekeringen 0 839
Nog te ontvangen donaties 15 1.838

10.743 15.336

3. Liquide middelen

Rabobank Zakelijke rekening 0125 3584 90 8.619 5.279
Rabobank Zakelijke rekening 0346 4828 87 7.571 0
Rabobank BedrijfsSpaarRekening 3154 3266 18 105.140 117.130
Kas 40 40

121.370 122.449

Stichting Dierenambulance Vianen e.o.
Vianen
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PASSIVA

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

4. RESERVES EN FONDSEN

Algemene reserve 171.507 146.430

2019

€

2018

€

Algemene reserve

Stand per 1 januari 146.430 116.752
Resultaatbestemming 25.077 29.678

Stand per 31 december 171.507 146.430

De algemene reserves staan ter vrije beschikking van de stichting.

5. KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 3.723 0

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 0 1.818

Overlopende passiva

Accountantskosten 4.250 5.000
Nog te ontvangen facturen 1.125 3.293

5.375 8.293

Stichting Dierenambulance Vianen e.o.
Vianen
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5                TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€
6. Netto-omzet

Gemeentelijke ritten 71.493 63.702
Particuliere ritten 10.011 4.745
Donaties 11.358 4.246

92.862 72.693

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2019 waren er geen werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband.

7. Afschrijvingen

Materiële vaste activa 2.697 4.282

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 1.902 3.487
Hardware 795 795

2.697 4.282

8. Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten 5.935 3.049
Exploitatiekosten 13.445 3.960
Kantoorkosten 10.703 7.516
Autokosten 26.106 14.836
Verkoopkosten 779 315
Algemene kosten 7.011 7.833

63.979 37.509

Overige personeelskosten

Reis- en verblijfkosten 304 182
Onkostenvergoedingen 2.802 1.004
Bedrijfskleding/wasserij 857 133
Opleidingskosten 100 348
Overige personeelskosten 1.872 1.382

5.935 3.049

Exploitatiekosten

Kosten opvangcentra 6.921 1.645
Kosten dierenarts 6.524 2.315

13.445 3.960

Stichting Dierenambulance Vianen e.o.
Vianen
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Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€
Kantoorkosten

Kantoorbehoeften 1.324 585
Drukwerk 1.260 689
Telefoon 5.519 5.824
Contributies en abonnementen 2.600 418

10.703 7.516

Autokosten

Brandstoffen 16.692 9.860
Overige autokosten 9.414 4.976

26.106 14.836

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 569 186
Relatiegeschenken 210 129

779 315

Algemene kosten

Accountantskosten 2.250 5.000
Administratiekosten 223 216
Verzekeringen 1.689 1.971
Overige algemene kosten 2.849 646

7.011 7.833

9. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 21 20
Rentelasten en soortgelijke kosten (1.130) (1.244)

(1.109) (1.224)

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebate spaarrekening 21 20

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten bank (1.029) (606)
Rente en boetes fiscus (101) (638)

(1.130) (1.244)

Stichting Dierenambulance Vianen e.o.
Vianen
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6                OVERIGE TOELICHTING

Bestemming van de winst 2019

Het bestuur stelt voor om de winst over 2019 ad € 25.077 toe te voegen aan de algemene reserves.
Vooruitlopend op de vaststelling door de algemene vergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening
verwerkt.

Ondertekening bestuur voor akkoord

Vianen, 30 juli 2021

P.J.M. Huijskes

Stichting Dierenambulance Vianen e.o.
Vianen
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