Financieel jaaroverzicht 2017
Stichting Akka’s Ganzenparadijs
In dit stuk het financiële overzicht van Stichting Akka’s Ganzenparadijs over 2017.
E.e.a. wordt toegelicht om een beter beeld op de cijfers te krijgen.
- juni 2017 -
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Tien jaar… Stichting Akka’s Ganzenparadijs!
Tweeduizendzeventien was een veelbewogen jaar. Het opvangcentrum is volop in beweging. Het bestond dit jaar
10 jaar en gaat op veel punten nog aangepast worden om het dierenwelzijn nog meer te kunnen waarborgen. We
hebben al aanpassingen mogen doen en verbeteringen in de organisatie van het centrum. Denk bijvoorbeeld aan de
voersilo die we hebben geplaatst. De silo zorgt ervoor dat we goedkoper voer kunnen inkopen en ook niet geheel
onbelangrijk dat het voer beter en kwalitatief in goede condities bewaard blijft. In 2017 plukken we hier voor het
eerst de vruchten van.
We meldden in ons vorige verslag reeds dat we de erkenning van het CBF hadden
aangevraagd. Deze erkenning hebben we met trots in juni 2017 mogen ontvangen en we zijn
erg blij dat we ook u als gever een blijk van vertrouwen kunnen geven. CBF (Centraal Bureau
Fondsenwerving) heeft ons dus aangemerkt als CBF erkend goed doel.
Een erkend goed doel wordt door het CBF aan strenge eisen onderworpen. Zo wordt de financiële situatie
doorgelicht en wordt er gekeken naar de bestuurssamenstelling. Er wordt gekeken hoe het bestuur functioneert en
waaraan het geld wordt besteed.
We werken nog steeds hard aan een fysieke stabiele basis, maar ook een financiële stabiele basis voor alle dieren.
Daarbij mochten wij in 2014 vanuit een schenking de grond van het opvangcentrum aankopen. Deze schenking
wordt echter in 5 jaar geschonken. Jaarlijks zien we daardoor het bedrag in de reserves verhogen. Echter betreft
dit een papieren reserve, aangezien het geld ‘in de grond’ zit. Het betreft namelijk de waarde van de grond.
Op het moment van schrijven van dit jaarverslag leven er zo’n 1.350 dieren in
het opvangcentrum. Jaarlijks worden er groepen dieren geadopteerd maar
komen er ook groepen dieren binnen. Zo hebben we bijvoorbeeld een mooie
oude groep ganzen uit Arnhem mogen opvangen. Maar ook Gans Niels liet de
gemoederen niet onberoerd. Tegelijkertijd hebben we ook diverse dieren weer
een plaatsje mogen geven, denk aan Gans Gerard die met zes vrienden op een
mooi erf in Drenthe kwam te wonen. Op deze wijze plaatsen we kippen, ganzen, eenden, pauwen, kalkoenen…. En
daarvoor zoeken we continue pleegadressen.
Deze eendjes werden door stichting Dier&Recht vrijgekocht en mochten bij ons in het opvangcentrum uitgroeien
tot vrije Pekingeenden… ‘de geluksvogels’!
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We hebben voor het eerst in 2017 een Open Donateurs Dag gehouden – de
stichting bestond 10 jaar in september van 2017 en daarbij hoorde onze
eerste Open Dag. Op deze prachtige dag mochten we meer dan 400
bezoekers kennis laten maken met Stichting Akka’s Ganzenparadijs. Het
was een feestelijke dag waarbij de bezoekers
uitleg kregen over onze werkzaamheden, kennis konden maken met
diverse andere stichtingen en genieten konden van alle dieren, maar ook
van veganistische hapjes, drankjes en ijs.
We proberen u op de hoogte te houden via de website, facebook en nieuwsbrief. We hopen dat dit naast dit
jaarverslag een goed beeld geeft van de werkzaamheden van Stichting Akka’s Ganzenparadijs. Tevens hopen we u
u als bestuur met dit rapport volledig openheid te geven van de gedane in- en uitgaven.
Onze stichting wordt gerund door vrijwilligers, zij krijgen hooguit werkelijk gemaakte kosten voor het
opvangcentrum of de dieren vergoed. Al uw giften komen ten goede aan de dieren of het werk voor de dieren.

Namens het bestuur wens ik u al het goede,
Edwin Knol
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Toelichting op de Inkomsten / Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
De inkomsten kant is altijd een moeilijke. Enerzijds omdat deze vaak wisselt en er dus geen continuïteit is
aan vaste donaties. Het bedrag is in 2017 met 20% t.o.v. het jaar ervoor gestegen van 21.903 euro naar
26.457 euro. Er zijn wat verschuivingen in de hoogte van inkomsten bij de onderlinge bronnen. We zien
meer structurele inkomsten als periodieke donaties, een stijging van 4789 euro naar 6936 euro, een
stijging van 44%.
Verder zijn er dit jaar extra donaties binnengekomen vanwege de open dag en tevens heeft Stichting Dierenlot
1.250 euro gedoneerd vanwege de donatieverdubbelaar. Al met al goed voor een bedrag van ongeveer 3500
euro. Het gebruik van Facebook en de nieuwe website begint haar vruchten af te werpen. Er wordt meer
aandacht gegeven aan berichtgeving en aan actualiteiten, waardoor mensen vaker doneren. We zijn dit jaar niet
gesponsord in de zin van geld, wel worden we gesteund door een aantal partners die in natura goederen
sponsoren.
Vergoedingen
Dit zijn vergoedingen voor afstandskosten, die we vragen aan particulieren of vogelopvangen die de dieren bij
ons brengen. Wij vragen een vergoeding per dier, aangezien het dieren betreft die niet meer in de vrije natuur
kunnen en mogen worden teruggezet. Deze zijn in 2017 fors gestegen t.o.v. het jaar ervoor. Dit valt te verklaren
doordat we grote groepen dieren van vogelopvangen en dierenambulances hebben opgevangen, waarvoor we
afstandskosten kunnen declareren. Tevens zijn er vanwege een inbeslagname van een groep duiven door een
nederlandse gemeente vergoedingen betaald om hokken te bouwen voor de duiven, voor het onderhoud en
uiteindelijk na procesvoering voor de afstand van de dieren.
Projectinkomsten
Hieronder vallen diverse inkomsten, waaronder bijvoorbeeld het langdurende project waarvoor Stichting Het
Waardige Dier in 2013 een lening/schenking heeft gedaan van € 46.000,-. Deze lening wordt in 15 jaar
kwijtgescholden zo werd in 2017 een identiek jaarlijks bedrag van € 3066,67 kwijtgescholden.
In 2014 mochten we een bedrag van € 105.000,- ontvangen, waarmee de aankoop van de grond voor Stichting
Akka’s Ganzenparadijs kon worden gerealiseerd. Dit bedrag is in 2014 deels geschonken (€ 22.469,-) en deels
als notariële lening (en schenking verwerkt en zo wordt gedurende vier jaar het complete bedrag inclusief rente
geschonken, d.w.z. jaarlijks een bedrag van 22.469,- euro. Het restant van de lening is eind van het jaar
22.469,- euro, met nog een schenkingstermijnen te gaan.
NOOT: Deze projectinkomsten, zijn GEEN directe inkomsten voor de Stichting Akka’s Ganzenparadijs. Door de
schenking is er een positief resultaat zichtbaar, wat wordt gereserveerd. Het betreft een transactie, waarbij de
Stichting NIET over de gelden kan beschikken, tenzij de grond zou worden verkocht na afloop van de
lening/schenking.
>> op het volgende blad vindt u de staat van Baten over 2017.
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Toelichting op de Uitgaven / Lasten
Dierkosten
Deze groep kosten is qua omvang redelijk stabiel gebleven. In de verschillende voerkosten zien we wel een
verschuiving. Voerkosten is een behoorlijke kostenpost voor Akka’s Ganzenparadijs. De meer dan 1350
bewoners in het opvangcentrum moeten dagelijks eten. Met een project dat we hebben aangevraagd aan
stichting Dierenlot hebben we in 2016 een voersilo kunnen aankopen, waardoor we enorm besparen op de
ganzenvoeders. Dit is terug te zien in de kostenpost ganzenvoer en benodigdheden. We besparen hier op
jaarbasis 1.500 euro, terwijl het aantal dieren in het opvangcentrum is toegenomen.
Overige voer en benodigdheden zijn de speciaalvoeders, stro en bodembedekking, kattenbakvulling (3.875) de
Dierenarts (in totaal 4.049 euro), en overig diergerelateerder kosten, waaronder afvoer van dode dieren, etc…
Promotiekosten
Reclame en drukwerk in het jubileumjaar hebben we gemeend om de folders te actualiseren en een
nieuwsbrief uit te geven. Deze kosten zijn daarom hoger dan in andere jaren.
Terrein en onderhoud
Op het terrein moeten diverse zaken gebeuren. Vijvers uitgediept, grasmat opnieuw ingezaaid. Onderhoud
grasmaaimachine, dit jaar 256,- euro vanwege de geweldige gift van een anonieme gever.
Pacht voor de gebouwen zien we in 2017 terug vanwege het doorbelasten van 100% huurwaarde van de
gebruikte gebouwen op het terrein van de Burg. Ten Holteweg 47, die niet van de stichting zijn. Het bedrag is
verdubbeld, omdat in de overgangsfase in 2016 slechts 50% van de huur is doorbelast. Aan het onderhoud aan
het land (fresen, inzaaien en vlakmaken, maar ook het bouwen van enkele schuren die als volièrehokken
gebruikt gaan worden) waren we een klein bedrag van 4.617,- euro kwijt. Dit zijn jaarlijks terugkerende kosten
i.v.m. intensieve begrazing van het land.
Overige uitgaven
In deze rubriek diverse kosten, waaronder rente over de leningen, kantoor en drukwerkkosten, bankkosten en
kilometervergoedingen en transportkosten.
Kapitaallasten
Een bedrag ter grootte van 1/15 deel van de lening van Stichting Het Waardige Dier wordt kwijtgescholden en
daarmee eenzelfde bedrag afgeschreven op de waarde van het hekwerk. Aangezien de aangenomen levensduur
vijftien jaar is. Verder staat onder deze post de rentekosten, welke deels ook zijn kwijtgescholden.
Resultaat en exploitatietekort
Het postieve resultaat bedraagt 32.213 euro. Hierin is de schenking van de grond meegerekend een bedrag
van 22.469 euro. Laten we deze schenking buiten beschouwing en corrigeren we het resultaat met de kosten en
baten, die niets met de exploitatie 2015 te maken hebben, resteert een exploitatietegoed van 9.744 euro.
Dit tegoed hebben toegevoegd aan de continïteitsreserve, waarop we in de jaren 2015 en 2014 de
verliessaldi mee hebben gedekt.
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Toelichting op de Balans
Activa en Passiva
Bezittingen en de financiering van de bezittingen.
Activa
Materiële vaste activa
Kortgezegd de bezittingen van Stichting Akka’s Ganzenparadijs, uitgedrukt in materie. De grond die is
aangekocht middels de lening/schenking uit 2014 wordt hier gewaardeerd op de aanschafprijs van 100.979,euro. Er wordt niet over afgeschreven. Het hekwerk dat middels een lening/schenking is gefinancierd wordt
ieder jaar minder waard. Eind 2017 is de waarde van het hekwerk 37.096,- euro.
Saldo Triodosbank (Liquide Middelen)
Het saldo was 31-12-2017 een bedrag van € 7.383,-.
Passiva
Eigen Vermogen & Continuïteitsreserve
Op de balans staat een post met de naam Continuïteitsreserve. In de uitvoering van de doelstelling van
Stichting Akka’s Ganzenparadijs wordt ook naar zekerheid in het voortbestaan en een continuïteit van de
inkomsten gestreefd. Hiervoor wordt een continuïteitsreserve aangelegd om in geval van tegenslag uit te
putten. Echter is de genoemde reserve niet aanspreekbaar.
Het eigen vermogen wordt gevormd door de kwijtgescholden aflossing op de lening die is verstrekt voor de
aankoop van de grond. Op te merken is dat het niet een vrij vermogen is, met dit geld is immers de grond
aangekocht. De financiële middelen zijn vastgelegd in deze grond.
Als de continuiteitsreserve gecorrigeerd zou worden voor deze niet vrij aan te wenden middelen, resteert
een positief saldo van 9.744,- euro. Dit bedrag hebben we ook toegevoegd aan de reserve, aangezien er in 2014
en 2015 door negatieve resultaten behoorlijke bedragen ten koste zijn gegaan van deze reserve. Op papier had
deze reserve moeten bedragen 89.876,- euro
Langlopende schulden
Hier wordt de lening van Stichting Het Waardige Dier genoemd. We betalen hier 0,5% rente over dat komt
neer op een bedrag van ± 50,- euro per kwartaal. De lening wordt in 15 gelijke delen kwijtgescholden over
de levensduur van het hekwerk. Het openstaande bedrag is eind 2017 nog 33.733,- euro.
Ook de lening i.v.m. de aankoop van de grond wordt genoemd. Het openstaande bedrag is eind 2017 nog
21.709,- euro.
Kortlopende schulden
Crediteuren zijn afgenomen tot 3.921,-. Een extra lening van voor het repareren van het dak is gedeeltelijk
ingelost en staat nog voor 805,- open. In 2015/2016 is een bedrag van Hofganzen geleend, dit bedrag mag ‘te
zijner tijd’ worden terugbetaald en heeft bij de aflossing geen prioriteit.
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