
 Financieel jaar verslag 2013 

© 2014 Stichting Dierennoodhulp Flevoland  kvk-nummer 58346252 
 

 
Op 10 juli 2013 is de Stichting dierennoodhulp Flevoland opgericht, daar zijn eigen middelen  
en giften via particulieren voor gebruikt. Dank zij de stichting Dierenlot is er een 
dierenambulance beschikbaar gesteld en is op 11 november de dierenambulance van start 
gegaan  We hebben van Dierenlot een start lening van  € 5000,00 gekregen.   
De Stichting dierennoodhulp Flevoland werkt alleen met vrijwilligers. De dierenambulance is 
gestationeerd bij die vrijwilliger die opdat moment is in geroosterd en haalt zijn bijrijder van 
huis als er een oproep is. Ook de meldkamer werkt van uit het adres van de vrijwilliger.  
Overige kosten zijn de oprichtingkosten zoals Notaris en inschrijving van de kamer van koop 
handel. De vrijwilliger kosten bestaan uit een kerst precentje en reiskosten vergoeding. 
De inkomsten van de ambulance zijn ontvangsten van gereden ritten waar over ook btw 
verschuldigd is. 
 
 
Per 31 december 2013 
uitgaven    inkomsten   

    Inkomsten van Ambulance 1362,52 
Telefoon, Fax   221,62  Giften / Schenkingen 3501,07 
Verzend/ Portokosten   50,40  Donaties 100,00 
Kantoorbenodigdheden   248,92  Sponsoren 418,20 
Bankkosten    22,27      
overige kosten   361,00  lening  5000,00 
Vrijwilligers kosten   114,70      
Kosten t.b.v sponsoren   163,70      
Onderhoud bedrijfsuitrusting   9,88    
Aanschaf hulpmiddelen ambulance   15,61    
Brandstofkosten   779,86    
Onderhoud & reparatie   11,61    
aankoop reflectie kleding    230,84    
totaal  2230,41   10381,79 
      
Contanten   110,95    
Bankrekening RABO 120275783   4373,26    
Spaarrekening RABO 3632267421   3000,00    
Nog te ontvangen bedragen   629,37    
Bedrijfsuitrusting   37,80    
totaal   8151,38    
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Begroting 2014 
De begroting is op 1 ambulance van Dierenlot begroot en zonder eigen kantoor. We streven 
naar een eigen pand en een tweede dierenambulance, helaas met deze begroting is het niet 
haalbaar. Mocht er een aantal financiële meevallers zijn dan zal de begroting tussen tijd 
gewijzigd worden. 
 
INKOMSTEN   UITGAVEN     
Inkomsten van Ambulance  €   15.000,00   bestuurs kosten  €      280,00  
Giften / Schenkingen  €    1.500,00   Telefoon, Fax  €   2.700,00  
Donaties  €       300,00   Verzend/ Portokosten  €      250,00  
Fondswerving  €       500,00   Kantoorbenodigdheden  €      250,00  
Inkomsten uit verkoop   Huur  
Andere inkomsten   Elektriciteit  
Donateurs   Bankkosten en kosten lopende rekening  €      360,00  
Sponsoren  €       600,00   Reclame  €      150,00  
Vergoeding gemeentes   overige kosten  €      250,00  
Ontvangt bankrente  €         40,00   Afschrijving bedrijfsuitrusting  
   Vrijwilligers kosten  €      950,00  
   Opleiding kosten  €      250,00  
   Belastingen btw  €            -    
   Kosten tbv sponsoren  €      150,00  
   lening terug betaling  €   2.500,00  
   Kleding aanschaf  €      950,00  
     
   kosten ambulance  
   Ambulance  €      500,00  
   Onderhoud bedrijfsuitrusting  €      500,00  
   Aanschaf hulpmiddelen ambulance  €      250,00  
   Brandstofkosten  €   6.000,00  
   Verzekeringen  €      350,00  
   Onderhoud & reparatie  €   1.000,00  
   Telefoonkosten  €      300,00  
TOTALE INKOMSTEN  €   17.940,00   TOTALE UITGAVEN  € 17.940,00  
 
 
 
 
 


