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Voorwoord 
 
2021..alweer een jaar verder en wat ging het hard. 2020 is een jaar waarop we 
vol trots terugkijken met wat wij met behulp van onze geweldige donateurs 
hebben bereikt. De hulp die we in 2020 hebben kunnen geven heeft al onze 
verwachtingen overtroffen.  
 
Zo hebben we maar liefst gemiddeld maandelijks 2,5 x zoveel geld kunnen 
doneren als we voor 2020 hadden ingeschat. Iets dat we totaal niet hadden 
verwacht en waar we ontzettend blij mee zijn. Steeds weer merken wij dat 
onze lieve donateurs meeleven met de mensen (en dieren!) die wij helpen en 
dat doet heel veel met ons.  
 
Met name enkele doelen waarvoor wij ons harder hebben ingezet leverden 
bedragen op die we nooit voor mogelijk hadden gehouden. Zo hebben we   
Dalida, een vrouw in Bosnië die een rescue heeft met zo’n 140 dieren 
afgelopen jaar heel veel hulp kunnen bieden. Ook voor Negri’s Place, een asiel 
in Roemenië dat door een storm werd verwoest, hebben we heel veel kunnen 
doen.  
 
Naast de vele donaties die wij ontvingen hebben wij ook van verschillende 
donateurs spullen gekregen om te kunnen veilen of te gebruiken in onze 
kraskaart loterijen waar we in 2020 mee begonnen zijn. Zo ontvingen we van 
een dame met een winkel o.a. beeldjes en van een andere dame geweldig 
leuke ‘snuffelmatten’; een mat met stroken stof waar huisdieren snoepjes in 
kunnen zoeken. Ontzettend lief!  
 
Al met was 2020 voor ons een jaar om met een geweldig gevoel op terug te 
kijken! 

 

 

 

 
2 

 



Resultaten 2020 

Inkomsten 

 

Bruto opbrengst verkoop goederen    €  19815,43 

Waaraf:  

Kosten inkoop goederen voor verkoop €     4135,33 

Verzendkosten verkochte goederen  €     3478,66 

Totale kosten om verkoopopbrengst 

te kunnen generen      €    7613,99 

 

Netto opbrengst verkoop goederen       €  12201,44 

Ontvangen donaties         €  25702,42 

Commissies          €       186,41 

Netto Inkomsten         €  38090,27 

 

Uitgaven 

 

Bank- en websitekosten     €        649,53 

Teruggaves       €          85,03 

Promotiekosten (collectebusjes, adresstickers)  €          48,30 

Totaal uitgaven         €      782,86 

Resultaat          €  37307,41 

           ========= 

 

Ten laste van het resultaat is in 2020 in het totaal aan donaties uitgekeerd  €  36597,39 

 

Het  percentage van de netto inkomsten dat aan donaties is uitgekeerd bedraagt  96% 
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Donaties 

 
Het afgelopen jaar hebben we donaties gedaan aan veel verschillende 
organisaties en particulieren in verscheidene landen. De 5 hoofddoelen 
waaraan wij gedoneerd hebben in 2020 zijn; 
 

1. Dalida Kozlic, Bosnië 
2. Adopt a Dog Sri Lanka 
3. Negri’s Place Dog Rescue, Roemenië 
4. Meda’s Run, Macedonië 
5. Edina’s Cats, Bosnië 

 
Naast deze 5 rescues hebben wij zeer verscheidene donaties gedaan aan 
andere projecten. Een overzicht hiervan kunt u bij ons aanvragen. Voordat wij 
een hulpvraag krijgen wordt een particulier of organisatie uitvoerig door ons 
gescreend dmv het aanvragen van aankoopbonnen en filmpjes en foto’s, het 
overleggen met andere stichtingen en het informeren bij derden die het doel 
zelf hebben bezocht. 
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Balans 
 

Balans per 31-12-2020 

 

 

Activa    2019  2020       Passiva 2019  2020 

Waarde voorraad nog          Kapitaal € 1933,72 € 2739,18  

te verkopen goederen      € 1000,66 € 1100,45 

 

Saldo bankrekening  €   933,06 € 1638,73   

 

Totaal    € 1933,72 € 2739,18  € 1933,72 € 2739,18 
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Benoeming samenwerkingen 
 

Hierbij maken wij graag van de gelegenheid gebruik om enkele fantastische 
samenwerkingen te benoemen waardoor een aantal projecten met flinke 

bedragen in bovenstaand overzicht opgenomen konden worden: 

- De teaming van Meda’s Run verloopt via onze rekening, aangezien er in 
Servië niet rechtstreeks door Teaming uitbetaald kan worden, en zij 

hiervoor een officiele stichting als tussenpersoon vereisen. Wij storten 
de ontvangen Teaming donaties dan ook 1 op 1 door naar Esmee van 
Herwerden, die als financieel contactpersoon de donatiewerving voor 

Meda’s Run verzorgt. 
-  

- Dankzij Stichting Catties Angels is er voor Adopt a Dog in Sri Lanka 
een mooi bedrag ingezameld specifiek voor sterilisatiecampagnes, waar 

onze stichting dan de extra kosten voor medische behandeling aan 
toegevoegd heeft, zodat er voor volledige campagnes betaald kon 

worden. Tijdens de sterilisatiedagen worden namelijk ook dieren met 
ziektes en gebreken geholpen, zodoende konden er ook 

schurftbehandelingen, entingen en amputaties uitgevoerd worden voor 
de dieren die dit nodig hadden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6Beschrijving meest gedoneerde 
doelen/particulieren 

 

Dalida Kozlic 

 

 

Dalida Kozlic, wonend in Bosnië, is een rescuer in hart en nieren. Naast haar grote 
liefde voor dieren heeft ze zich als dierenrechten activiste en advocate ten doel 

gesteld om het leven van dieren in Bosnië te verbeteren. Hoewel Bosnië zeer 
goede wetten heeft ter bescherming van de dieren, worden deze vrijwel niet 

nageleefd, is er veel agressie en geweld naar dieren, en is verwaarlozing aan de 
orde van de dag. Dalida heeft van jongs af aan meegemaakt hoe de autoriteiten 

zich keer op keer schuldig maken aan dierenmishandeling. Het redden van dieren 
heeft zij dan ook via haar ouders met de paplepel ingegoten gekregen. Haar 
inspanningen die zij vandaag de dag voert om de lokale autoriteiten aan te 

spreken op het gebrek aan wettelijke zorg die zij dienen te geven aan 
zwerfdieren, worden haar niet in dank afgenomen, en de autoriteiten zetten haar 

en haar familie dan ook onder grote druk. In het verleden is Dalida door de 
Nederlandse schrijver Guido van Hengel die haar ter plekke heeft bezocht 

geïnterviewd m.b.t het dierenleed in Bosnië. In zijn boek ‘Roedel’ schrijft hij 
hierover. 
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Adopt a dog Sri Lanka 
 

 

 

Adopt a Dog Sri Lanka, een van de geweldige projecten die wij, net als in 2019, 
zijn blijven ondersteunen. Deze organisatie houdt zich bezig met sterilisaties in 
Sri Lanka. Samen met een groep vrijwilligers zet Shobha Wijekoon zich ervoor 
in om het straatdierenleed zoveel mogelijk te beperken door meerdere malen 

per jaar sterilisatieprojecten op te zetten waarbij tientallen honden 
gesteriliseerd worden in een mobiele kliniek. Dankzij de geweldige hulp van 

collega-stichting Catties Angels waarmee wij samenwerken en die het 
merendeel van de kosten voor haar rekening heeft genomen heeft het team 
van Shobha ervoor kunnen zorgen dat er dit jaar een paar honderd honden 

gesteriliseerd zijn.  
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Negri’s Place 
 

 

 

Negri’s place, een asiel in Roemenië dat gerund wordt door Crina Alexandra 
Georgescu (zie foto) en haar man Cristian Cristi. Gemiddeld wonen er in het 
asiel van Crina en Cristian zo’n 100 tot 150 honden en katten. Dit echtpaar 
zet zich ervoor in straatdieren op te vangen en een gouden mandje voor ze 

te vinden, meestal in West-Europa. Ook houden zij zich ermee bezig 
sterilisatieprojecten op te zetten zodat het straatdierenleed zoveel mogelijk 

beperkt blijft. Enige tijd geleden werd het asiel van Crina en Cristian 
overvallen door een overstroming waarbij alles werd vernietigd en het asiel 
opnieuw moest worden opgebouwd. Wij hielden een inzamelingsactie voor 

Negri’s Place en doneerden een schitterend bedrag aan dit asiel.  
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Leden/Donateurs 
 

Op dit moment hebben wij op onze Facebook verkoopgroep bijna 2350 leden, 
een aantal dat sinds vorig jaar ruim is verdubbeld! En dat hebben we gemerkt; 
in 2020 hebben we maandelijks maar liefst 2,5 keer zoveel gedoneerd als dat 
we hadden ingeschat! En nog steeds krijgen we dagelijks nieuwe leden erbij. 
Ook op de Save a Stray Facebookpagina loopt het aantal op; daar hebben we 
maar liefst 1036 leden. Hoewel niet iedereen even actief is op de pagina of 
groep merken we wel dat er steeds meer nieuwe namen verschijnen bij de 

biedingen en donaties. We hopen aan het einde van 2021 een ledenaantal op 
de veilinggroep op Facebook te halen van ruim 2500. Van Radio-omroep De 

Bevelanden hebben we een toezegging dat we bij 2500 leden op de 
veilinggroep opnieuw voor een interview in de studio welkom zijn dus dat is 

natuurlijk wel een mooi heel streven! 😉  
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Plannen 2021 
Onze plannen voor het nieuwe jaar...tja, echt concreet andere manieren van 

donaties werven hebben we op dit moment nog niet. De veilingitems verkopen 
ontzettend goed en dat willen we op deze manier doorzetten.  

Sinds enige tijd plaatsen we zogeheten kraskaarten op de veilingpagina; dit zijn 
kaarten in een bepaald thema (denk aan honden/kattenrassen, muziek, films, 

acteurs enz.) met daarop 20 keuzehokjes behorend bij dat thema. De 
deelnemers kunnen voor een bepaald bedrag een hokje kopen. Links op de 

kraskaart zit een krassticker met daaronder één van de keuzevakjes vermeld. 
Degene die het betreffende vakje gekozen heeft dat uiteindelijk onder de 

sticker vandaan komt, wint een prijzenpakket. Deze pakketten bestaan meestal 
uit allerlei leuks zoals douchegel en kaarsjes maar ook hebben we er een paar 
keer een Rituals pakket tegenover gezet dat we gedoneerd hadden gekregen. 

Deze kaarten, die we zelf ontworpen en gemaakt hebben en waarvan we maar 
liefst 50 thema’s hebben, bieden wij ook te koop aan voor collega-organisaties 

die op deze manier ook extra opbrengsten willen genereren. De kaarten 
worden inmiddels met enige regelmaat besteld! 

Daarnaast hebben wij in overleg met Dalida Kozlic in Bosnië een fundraiser 
opgezet voor de restschuld van de hypotheek van de shelter. Via Geef.nl 

hebben wij een fundraiser opgezet waar wij inmiddels al voor enkele maanden 
vooruit de hypotheek hebben kunnen betalen. Met deze actie hopen we in 

2021 de volledige hypotheek bijeen te kunnen krijgen zodat Dalida zich 
daarover geen zorgen meer hoeft te maken. 
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Het bestuur 
Het bestuur bestaat uit Bianca Slot en Dayony Mijnsbergen. Bianca Slot 

vertegenwoordigt de functie van voorzitter en Dayony die van penningmeester 
en secretaris. Het bestuur zal in 2021 worden uitgebreid. 

Bianca houdt zich voornamelijk bezig met de inkoop en verkoop voor en op de 
veiling, het doen van de donaties en het maken van de berichten hierover op 

onze Facebookpagina. Ook houdt zij zich bezig met de website. 

Dayony houdt zich voornamelijk bezig met de inkoop en verkoop voor en op de 
veiling, het doen van de donaties, het maken van de jaarverslagen en het 

maken van het promotiemateriaal zoals posters en stickers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

12 
 



Begroting 2021 
Het jaar 2020 is er eentje waarin we maandelijks maar liefst 2,5 keer zoveel 

hebben gedoneerd als dat we begin dit jaar hadden ingeschat. Dit is natuurlijk 
een buitengewoon hoge stijging. Omdat we voorzichtig willen blijven en 

natuurlijk liever zien dat de cijfers hoger uitkomen dan ingeschat dan 
omgekeerd schatten we voor 2021 een lichte stijging in. We hopen dat het 
aantal leden op de veilinggroep zal stijgen naar 2500; een stijging van een 
kleine 5%. Daarom willen we de begroting ook laten stijgen met 5%. Onze 

begroting voor 2021 ziet er als volgt uit: 

 

Geschatte inkomsten 2021: 

Inkomsten verkoop      € 12.811,51 
Ontvangen donaties     € 26.987,54 
Commissies:      €       195,73 
Totale inkomsten:         € 39.994,78 
 

Geschatte uitgaven 2021: 

Donaties:      € 38427,26 
Bank- en websitekosten:    €     682,01 
Teruggaven:      €       89,28 
Promotiekosten (collectebusjes, adresstickers) €       50,72 
Totale uitgaven:        €  39.249,27 
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