Federatie Dierenambulances Nederland

FINANCIEEL
JAARVERSLAG
2018

Samenvatting.
De Federatie Dierenambulances Nederland (FDN) heeft het verslagjaar 2018 afgesloten met
een positief saldo van € 2.103.
Het positieve saldo is het gevolg van de in het jaar 2018 ingestelde bezuinigingen en de
hogere inkomsten uit donaties en giften.
De financiële situatie van de FDN blijft door het hoge negatieve eigen vermogen zorgelijk.
De inkomsten zullen de komende jaren altijd hoger moeten zijn dan de uitgaven, gezien het
grote negatieve eigen vermogen. Het eigen vermogen dient positief te zijn en moet voor de
Federatie minstens € 10.000,- bedragen.
Een laatste opmerking betreft de weergave van het cijferwerk in de Resultatenrekening
en de Balans.
De financiële administratie wordt tot op de eurocent nauwkeurig uitgevoerd.
Alle financiële cijfers in de rapportage zijn volgens de normale regels afgerond op hele
euro’s. Dit kan tot gevolg hebben dat de optellingen van de afgeronde bedragen in de
rapportage een minimaal verschil kunnen vertonen met de werkelijke cijfers.
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RESULTATENREKENING 2018

Omschrijving

Rekening

1. Bestuurskosten
Vergaderingen
Bestuursondersteuning BSS
Administratiekosten
Bankkosten
Representatie
Subtotaal 1
2. Activiteitenkosten
Dienstverleningen BSS
Ledenvergadering
Website
Afschrijving Depot Striping Dierenambulance
Projecten
Ledenbezoek
Externe contacten
Uitgifte veiligheidskleding
Promotiekosten
Niet te innen contributies
Diversen/Onvoorzien
Subtotaal 2
TOTALE LASTEN

3. Inkomsten
Contributies
Donaties en giften
Vrijval Fonds Ledenbezoek
Vrijval Fonds Bijzondere activiteiten
Vrijval Fonds Deskundigheidsbevordering
Overige baten
Subtotaal 3
TOTALE BATEN

Batig/Nadelig slotsaldo
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Rekening Begroting

2017

2018

2018

1.062
4.537
126
137

1.183
4.028
1.343
133

1.150
4.850
125
150

5

78

150

5.867

6.766

6.425

8.826
894
205

5.572
293
197
294
1.658
254
250
196
722

8.800
1.250
250

185

150

14.597

9.621

13.800

20.465

16.387

20.225

9.217
2.665
328
570
1.250
377

10.117
7.850
254

269

10.200
5.250
750
750
1.500
330

14.406

18.490

18.780

14.406

18.490

18.780

-6.059

2.103

-1.445

1.548
328
389
773
87
850
697

1.500
750
750
350

Toelichting op de Resultatenrekening 2018

Algemeen
Het secretariaat van de FDN wordt sinds jaar en dag (1995) uitgevoerd door
het Bureau Secretariaten Support (BSS) onder leiding van de heer Paul Boreel.
Het bureau krijgt voor alle dienstverleningen een afgesproken vaste vergoeding,
vermeerderd met aantoonbaar gemaakte kosten die bij de penningmeester kunnen worden
gedeclareerd.
Om een zo zuiver mogelijk beeld te krijgen van alle kosten, hebben wij ook de kosten van het
secretariaatsbureau opgesplitst en toegerekend naar de desbetreffende posten.
Deze posten zijn Bestuursondersteuning en Dienstverleningen.
De post Bestuursondersteuning spreekt voor zichzelf. De post Dienstverleningen betreft alle
dienstverleningen, zowel aan de leden als aan derden, die weliswaar hoofdzakelijk
voortvloeien uit telefoongesprekken, maar niettemin ook administratieve handelingen en/of
andere acties vereisen.
1. Bestuurskosten
De totale bestuurskosten zijn ten opzichte van de Rekening 2017 met ongeveer € 900
gestegen.
Door de uitbreiding van het Algemeen Bestuur van 3 personen naar 5 personen zijn de
vergaderkosten toegenomen.
In het verslagjaar zijn een aantal werkzaamheden, die door BSS werden verricht, uitgevoerd
door het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester).
Hierdoor is een verschuiving te constateren van de post Bestuursondersteuning naar de post
Administratiekosten.
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden en geen
presentiegelden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van
hun functie gemaakte kosten. De penningmeester ontvangt de vrijwilligersvergoeding.
In het verslagjaar 2018 werd aan de bestuurders € 4.388,- uitbetaald.
2. Activiteitenkosten
De Activiteitenkosten zijn ten opzichte van het jaar 2017 met bijna € 5.000,- afgenomen.
In de loop van het verslagjaar zijn de werkzaamheden die door Dienstverlening BSS
uitgevoerd werden, voor een belangrijk deel overgenomen door de overige bestuursleden of
werden afgeschaft.
Ook werd er bezuinigd op de kosten voor de Algemene Ledenvergadering. Voor het jaar
2018 stond na afloop van de ALV een receptie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van
de FDN gepland. Door de slechte financiële stand van zaken is deze receptie geannuleerd.
Daarnaast was de opkomst van de leden op de ALV laag.
De kosten voor de projecten hebben betrekking op Dierenhulpverlening in de
Veiligheidsregio (DiVR), RWS, Wildaanrijdingen, Vogelgriep, Geweld en
Dierenmishandeling, Opleiding en Deskundigheidsbevordering.
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3. Inkomsten
De inkomsten spreken voor zichzelf en laten de afhankelijkheid van de FDN zien in de
ontvangst van contributies, donaties en giften.
Door de samenwerking met de Dierenbescherming ontving de FDN in het verslagjaar een
structureel bedrag voor de projecten die gezamenlijk worden uitgevoerd.
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BALANS

Omschrijving activa

01-01-18
€

31-12-18
€

1. Immateriële activa
2.637

0

Debiteuren
Vooruitbetaalde kosten

Subtotaal 2

300

-5.517

-11.576

Saldo rekeningjaar

-6.059

2.103

-11.576

-9.473

1.109

855

590

2.590

14.015

14.015

Subtotaal 4

2.214

750

Fonds Bijzondere activiteiten

44

553

Fonds Deskundigheidbevordering

1.011

845

3.569

2.148

Dierennoodfonds

1.000

Calimiteitenfonds

1.000

Subtotaal 4

17.714

17.460

875

32

875

32

7.013

8.019

6. Kort vreemd vermogen
444

3.158

3.000

76

Subtotaal 3

3.444

3.234

TOTAAL - GENERAAL

7.013

8.019

Spaarbank

Algemene reserve

Fonds Ledenbezoek

3. Liquide middelen
Bank

€

5. Reserves en fondsen

Nog te faktureren
Voorraden

31-12-18

€

2.637

2. Vlottende activa
Nog te ontvangen baten

01-01-18

4. Eigen vermogen

Striping Dierenambulance

Subtotaal 1

Omschrijving passiva

Crediteuren
Nog te betalen kosten
Subtotaal 5

TOTAAL - GENERAAL
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Toelichting op de Balans 2018

Immateriële activa
De FDN heeft het Logo en de Striping van de dierenambulances geregistreerd bij het
Benelux Merkenbureau. De registratie is voor 10 jaar vastgelegd.
In het jaar 2018 wordt € 294,- afgeschreven. Tot en met het jaar 2027 wordt per jaar een
bedrag van € 293,- afgeschreven.
Voorraden
In 2017 heeft de Federatie Dierenambulances Nederland twee soorten veiligheidsjassen
c.q.-vesten aangeschaft.
De RWS veiligheidsjasjes zijn noodzakelijk voor professioneel en veilig werken bij incidenten
met dieren op het hoofdwegennet. De aanschaf van de veiligheidsvesten met de opdruk
“OVD Dierenambulance” zijn noodzakelijk voor het werken in een samenwerkingsverband
van een aantal Dierenambulances ten behoeve van hulp bij grootschalige calamiteiten.
€

Op 31-12-2018 in voorraad RWS veiligheidsjasjes
Op 31-12-2018 in voorraad OVD veiligheidsvesten

30
815 +

€ 845

Balans per 31-12-2018

Fonds Ledenbezoek
In het financiële jaar 2018 zijn geen donaties ontvangen.
€ 1.109

Balans 01-01-2018
Af: Onttrekking 2018

254 € 855

Balans per 31-12-2018

Fonds Bijzondere activiteiten
Dit fonds is bedoeld voor het organiseren van activiteiten en waarvan de kosten niet
bestreden worden uit de reguliere exploitatie.
€ 590

Balans 01-01-2018
Bij: Saldo Dierennoodfonds

1.000 +

Bij: Saldo Calamiteitenfonds

1.000 +

Af: Onttrekking 2018

0 €

Balans per 31-12-2018
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2.590

Fonds Deskundigheidsbevordering
Dit fonds is bedoeld voor FDN-dierenambulances om daarvoor in aanmerking komende
medewerkers te voorzien van de benodigde en gewenste kennis voor de door deze op zich
genomen taakuitoefening en/of functievervulling.
€ 14.015

Balans 01-01-2018
Af: Onttrekking 2018

0 €

Balans per 31-12-2018

14.015

Dierennoodfonds
Dit fonds is bedoeld voor hulp aan dieren in nood in de meest ruime zin van het woord.
In het jaar 2018 is geen beroep op dit Fonds gedaan.
Het Dierennoodfonds is medio het verslagjaar opgeheven.
Het saldo is overgeboekt naar het Fonds Bijzondere Activiteiten.
Calamiteitenfonds
Dit fonds is bedoeld voor bijzonder ondersteuning aan FDN dierenambulances, die in de
meest ruime zin van het woord materiele of immateriële ondersteuning en/of hulp nodig
hebben om op een verantwoorde wijze te kunnen blijven functioneren.
In het jaar 2018 is geen beroep op dit Fonds gedaan.
Het bestuur van de FDN heeft besloten dit fonds in het verslagjaar op te heffen.
Het saldo is overgeboekt naar het Fonds Bijzondere Activiteiten.
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Overige gegevens
Mededeling omtrent ontbreken accountantsverklaring
Gezien de omvang (conform artikel 396 lid 1 boek 2 BW) is de Federatie niet
controleplichtig, om welke reden geen accountantsverklaring is toegevoegd.
Kascommissie
Conform het gestelde in de statuten wordt de staat van baten en lasten elk verslagjaar
door een door de Algemene Ledenvergadering ingestelde kascommissie gecontroleerd.
De ingestelde kascommissie bestaat uit 2 personen, die een controle periode kennen
van 2 jaar, waarbij 1 persoon elk jaar wordt vervangen door een nieuw aangesteld
persoon.
De controle betreft zowel de crediteuren- als debiteurenadministratie, bankafschriften en
de mutaties grootboekrekeningen betreffende de balans en de verlies- en winstrekening
van het verslagjaar.
De heren I. Mauritz en D. Vogelzang, beiden lid van de kascommissie hebben op
26 maart 2019 de financiële administratie 2018 gecontroleerd en in orde bevonden.

Resultaatbestemming
Voorgesteld wordt om het resultaat over 2018 in overeenstemming met de statuten als
volgt te bestemmen: toevoeging aan de algemene reserves € 2.103,-.
Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Begroting 2020
De begroting voor het jaar 2020 wordt medio december 2019 opgesteld op grond van de
laatst bekende feitelijke gegevens en verwachtingen.
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Overige toelichting
De opgemaakte jaarrekening is op 27 februari 2019 door het algemene bestuur
vastgesteld.
De jaarrekening is op 18 mei 2019 door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd.

Was getekend;

Voorzitter/Secretaris mevrouw Drs. M.H. van Kommer

Penningmeester de heer P.H. Willemse

Bestuurslid mevrouw M. de Jong

Bestuurslid de heer Y.R. Schat
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