VERSLAG SPHOEK 2020
INKOMSTEN:
Adopties:
Adopties bemiddelde honden
Terugstorten bemiddelde honden
Adoptie bemiddelde honden totaal

65717
426561452

Adoptie op afstand, dit zijn honden in
het asiel aanwezig.

1695

Donaties direct stichting SPHOEK
Donaties t.b.v. katten
Donaties d.m.v. donatie formule
Via Stichting GEEF GRATIS
Voor medicijnen

20301
1200
440

Actie voor bomen voor schaduw in
het asiel.
Actie voor voer 23 jun 2020
Actie t.b.v. operatie MIMO
Actie t.b.v. operatie SLASH
Actie voor voer Corona crisis
o.a. Puppy voer
Actie voor aanleg zwembad
Doorlopende actie verkoop
Anti wegloop riemen en tuigen
Kalender 2020
Actie “brokjes”
Donatie voor operatie Aragon

1080

Donaties:

Donaties via
acties:

1725

379
2130
1438
7112
2043
3813
109
574
50

UITGAVEN:
Uitgaven t.b.v.
Asiel La Nucia
Adopties honden en katten
Onderhoud asiel La Nucia
Hieronder vallen verbouwing,
herstelwerkzaamheden. Aanleg
hokken en uitlaatvelden.
Aanlag parken: 6250 Euro
Samenwerking met vrijwillegers
camping Cap Blanch.

32335
9389

Aanleg zwembad voor honden
Aankoop muilkorven (PP honden)
Aankoop losse riemen (voor
wegbrengen honden en katten
luchthaven)
Aankoop DOMTI en ACTION
Aankoop materiaal voor anti
weglooptuig.
Aankoop software administratie

2355
250
771

Aankoop telefoon vrijwilliger, dit
i.v.m. permanente bereikbaarheid.
(Calamiteiten plan)
Aankoop voer opvang honden
ook speciaal voer. (puppies en
honden met allergie)
Uitgaven vrijwilligers
o.a. wegbrengen en ophalen honden*
Aankoop mediamarkt
o.a. beveiligingscamera’s

199

3054
77

1415

850
270

Medische
kosten:
Aankoop allopurinol
Medicijn ter bestrijding en
onderdrukking van Leishmania*
Medicijnen vergoeding Nederland
Dierenartskosten*
Ontvangen voorschot
Cash t.b.v
Sphoekauto

889

1402
2329
84

Geldopnamen*

3139

Wegbrengen/ophalen honden
Kosten gemaakt onderhoud en
regulieren beurten
Verzekering*
Wegenbelasting

667
573
539
1381

Brandstof

Nederland
Spanje

2159
513

Administratie

Kantoorartikelen.

208

Kosten auto
Sphoek

Aankoop Spotter, inkt printer,
verpakkingsmateriaal versturen
riemen en tuigen.
Postzegels*
Software en beveiliging computers
Sphoek. Boekhoudprogramma.
Abonnement kosten Cashflow
manager.
RAGIC database Sphoek. Kosten en
onderhoud.
Bank en creditkaart kosten. Kosten
aan goede doelen stichting en KVK
Aankoop chipreader Nederland

Verzekering

651
340

330
39

Risicoverzekering
Polis MM110141186 AVB Factuurnr.
85890032 Vvd. 01-01-2020 Meeus

276

Transavia (kennels via de lucht)
Transport via de weg (officieel bedrijf)
Terugbrengen kennels naar Spanje

15868
4036
470

Vergaderingen en recepties in Asiel.*

126

Bloemen vrijwilligers extra speciale
gelegenheden
Boodschappen. Cake t.b.v. verjaardag
en.
Attentie t.b.v. vrijwilligers en honden
uitlaters.

148

Transport
honden naar
Nederland

Representatie
kosten

Rekeningen
31-12-2020

•
•
•

Betaalrekening
Spaarrekening

34
71

3.855,90

19000

Leishmania is een blijvende ziekte bij honden veroorzaakt door in Spanje voorkomende
zandvlooien.
Uitgaven vrijwilligers, dit zijn kosten gemaakt voor wegbrengen honden naar de luchthaven
maar ook ophalen honden uit andere in Spanje gelegen asielen.
Dierenartskosten zijn zowel kosten gemaakt in Spanje en in Nederland. In Nederland o.a. bij
opvang honden en een tegemoetkoming bij reeds bemiddelde honden.

•
•
•
•

•

Geldopnamen voor de Sphoek auto en de chauffeurs voor betalen tol en kleine uitgaven. Ook
cashbetalingen brandstof en parkeergelden.
Auto verzekering Sphoek is op basis van ALLRISK.
Postzegels hieronder valt het versturen van pakketten en post zowel vanuit Nederland als
Spanje.
Recepties en vergadering in het Asiel. Deze samenkomsten zijn t.b.v. samenhorigheid van de
vrijwilligers en het bespreken van problemen waar mensen mee te maken krijgen tijdens het
uitlaten of verzorgen van de dieren.
Spaarrekening is t.b.v. calamiteiten (Coronacrisis) en aanschaf andere SPHOEK auto. (huidige
auto is meer dan 10 jaar oud).

In het jaar 2020 zijn in het asiel veel werkzaamheden verricht o.a. aan uitlaatvelden ( speciaal
voor potentien zwembaden voor verkoeling van de honden. Ook zijn er bomen geplant voor het
creëren van schaduwrijke plekken in het asiel en op de uitlaatvelden.
De website en database van het asiel zijn ook vernieuwd.
Onderhoud aan gebouwen en terreinen stond ook dit jaar op het programma en is grotendeels
uitgevoerd door vrijwilligers van Camping Cap Blanche.

