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Vastgesteld door het bestuur op 7 januari 2022 

  

1 Inleiding  

Dit is het jaarverslag 2021 van de Stichting Dierenvoedselbank Haaglanden. Paragraaf 2 (Jaarverslag) 

geeft een overzicht van de in 2021 verrichte activiteiten. Paragraaf 3 (resultatenrekening) bevat de 

jaarrekening van de Stichting.   

 

2 Jaarverslag  

De Stichting Dierenvoedselbank Haaglanden heeft tot doel het bieden van hulp aan dieren waarvan 

de eigenaren in financiële nood zijn komen te verkeren. De hulp wordt geboden door aan de 

eigenaren wekelijks dierenvoedselpakketten te verstrekken.  

De voor hulp in aanmerking komende eigenaren kenmerken zich in grote lijnen dat ze een inkomen 

hebben ter hoogte van maximaal 90 % van bijstandsniveau. Doorgaans als gevolg van 

schuldenproblematiek. De financiële nood wordt door Stichting Dierenvoedselbank gecontroleerd en 

vastgesteld. 

Stichting Dierenvoedselbank heeft geen winstoogmerk. Acht vaste vrijwilligers verrichten de 

werkzaamheden en sturen overige vrijwilligers aan. Stichting Dierenvoedselbank heeft geen 

loonkosten of vrijwilligersbijdragen en vrijwel alle ontvangen donaties en inkomsten komen volledig 

aan de doelstelling ten goede.  

Stichting Dierenvoedselbank onderhoudt door het verstrekken van dierenvoedselpakketten wekelijks 

ruim 750 dieren! Het overgrote gedeelte hiervan is bestemd voor honden en katten. 

Naast het voer worden non-food producten verstrekt zoals kattenbakken, krabpalen, honden- en 

kattenmanden etc. 

 

Stichting Dierenvoedselbank is financieel in staat de hulp aan de dieren te verstrekken door 

ontvangen donaties. Deze donaties bestaan deels uit geld, maar worden voornamelijk in natura 

ontvangen. Deze in natura ontvangen donaties bestaan uit maandelijkse pallets dierenvoer en de 

genoemde non-food  producten.  

 

De donaties in natura blijken niet uit de financiële cijfers in deze jaarrekening, maar 

vertegenwoordigen een geschatte commerciële waarde van ten minste € 60.000,00. Tegenover deze 

ontvangsten in natura staan de uitgiften hiervan, zodat dit balansneutraal is. De uitgaven van de 

ontvangen geldelijke donaties zijn in deze jaarrekening verantwoord. 

 

Het aan Stichting Dierenvoedselbank gedoneerde voer komt voornamelijk van Stichting Dierenlot. 

Maar ook van bijvoorbeeld Almo Nature en dierenwinkels zoals Pets Place zijn in 2021 mooie 

donaties dierenvoer ontvangen. 

 

Voorts wordt Stichting Dierenvoedselbank bij haar activiteiten gesteund door particuliere donateurs. 

Ook hier door middel van afgifte van dierenvoer en financiële donaties. 

In verhouding tot de enorme donaties van dierenvoer, zijn de financiële donaties van beperkte 

omvang. Dit beperkt Stichting Dierenvoedselbank enorm in de hulpmogelijkheden, met name op het 



gebied van spoedeisende medische zorg. Aan reguliere medische zorg zoals inentingen komt 

Stichting Dierenvoedselbank hierdoor in het geheel niet toe. 

De toename van de dierenartskosten is zorgelijk. Deze kosten worden alleen gemaakt in de meest 

schrijnende gevallen op verzoek van eigenaren, maar eveneens op verzoek van (dieren)politie. Vele 

verzoeken tot hulp worden door Stichting Dierenvoedselbank niet ingewilligd om reden dat zij niet 

over de benodigde financiële middelen beschikken om deze hulp te bieden. 

Het onbezoldigde bestuur bestaat uit mevrouw G.A.J. Krechting, de heer mr H. Eijer en de heer  

J. Fresco. 

 

3. Financiële resultatenrekening 

In de resultaten zijn niet de donaties in natura verwerkt. 

 

  Resultatenrekening 2021   

     
Donaties    €10.121,84 

Inkoop dierenvoer  € 2.510,28  
Kosten dierenarts  € 2.778,40  
Algemene kosten  € 730,14  
Bankkosten   € 155,96  

    € 6.174,78 

      

Resultaat                                                                                   €  3.947,06 

 

 

Toelichting rekening van inkomsten en uitgaven  

De donaties betreffen ontvangsten van particuliere donateurs alsmede donaties van de Provincie 

Zuid Holland en Stichting Dierenlot. 

De inkoop van dierenvoedsel betreft speciaal voer of aanvulling van ontstane tekorten. 

De kosten van dierenarts betreffen strikt noodzakelijke geboden hulp ter bevordering van het 

dierenwelzijn. In alle gevallen werkt de betreffende dierenarts mee door het in rekening brengen van 

een gereduceerd tarief. 

De algemene kosten betreffen telefoonkosten, schoonmaakmiddelen en inpakmateriaal voor de uit 

te reiken voedselpakketten. In verband met de fors gestegen energieprijs heeft de stichting € 600,-- 

bijgedragen in de hiermee gepaard gaande kosten, welk bedrag onder algemene kosten geboekt is. 

In 2021 zijn door de stichting geen huisvestingskosten betaald. 

Overige overheadkosten zijn, buiten de stichting om, in 2021 rechtstreeks door een donateur 

voldaan. Hierdoor komen vrijwel alle donaties volledig ten goede aan voer en medische kosten voor 

de huisdieren. 

Het resultaat over 2021 bedroeg € 3.947,06. 



Besloten is dat het, gelet op de omvang van de activiteiten en de ambities van de stichting, gewenst 

is een reserve te creëren van minimaal € 8.000,--. Deze voorziening dient aangehouden te worden 

ter waarborging van de continuïteit van de uitgifte van voerpakketten aan van de stichting 

Dierenvoedselbank Haaglanden afhankelijke dieren. Dit voor het geval een belangrijke donateur 

(gedeeltelijk) wegvalt. 

 

 

Balans per 31 december 2021 

In de balans is geen rekening gehouden met (beperkte) voorraden die in natura zijn ontvangen. 

  Balans per 31 -12-2021   

      

 31-12-2021 31-12-2019  31-12-2021 31-12-2019 

ING Bank € 7.423,65  € 3.476,59 Reserve € 7.423,65 € 3.476,59 

       

       

       

          

 € 7.423,65 €3.476,59  € 7.423,65 € 3.476,59 

      
 

Toelichting  

De activa van de Stichting worden niet geactiveerd, enerzijds omdat de waarde vaak moeilijk te 

bepalen is en de activa om niet of tegen een kleine vergoeding zijn verkregen en anderzijds vanuit 

het voorzichtigheidsprincipe. Kosten van en investeringen in activa worden ten laste van het 

resultaat van het jaar waarin ze zijn gemaakt, geboekt.  

De reserve kan worden gebruikt voor activiteiten in het kader van de doelstelling van de stichting. In 

2021 is € 3.947,06 van het niet bestede resultaat toegevoegd aan de reserve. 

 


