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Voorwoord door de voorzitter
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Animal Fellows over 2016.
Stichting Animal Fellows is sinds ruim 2 jaar actief als non-profit organisatie om
dierhulporganisaties te ondersteunen bij de hulp aan dieren in nood en te voorkomen dat
dieren in nood komen. De stichting levert een substantiële bijdrage aan
dierhulporganisaties in binnen- en buitenland door gratis food en non-food
dierenproducten ter beschikking te stellen. Hierbij wordt ze ondersteund door ZooPlus en
Purina, die door de schenking van de goederen het bestaan van Animal Fellows mogelijk
maken.
In de afgelopen twee jaar hebben we een reputatie opgebouwd als zijnde een deskundige
en professionele organisatie, die via een no nonsens aanpak de beschikbare goederen
verdeeld onder de aangesloten Fellows. Mede dankzij de donaties van deze Fellows
kunnen we de kosten van de stichting dragen. Want om tot een eerlijke verdeling van de
door ons ontvangen producten te komen, moeten deze producten tijdelijk worden
opgeslagen.
In de loop van 2016 zijn we verhuisd naar een
grotere loods. Want niet alleen de food en nonfood producten die doorgezonden worden naar
de dierhulporganisatie vergen opslagruimte, ook
de gedoneerde roerende goederen. Soms
ontbreekt het ons aan mankracht om deze
spullen in geld om te zetten en vinden ze ook
even een plaatsje in onze loods. Ook komt het
voor dat we ineens een grote partij food krijgen
en deze kunnen we natuurlijk niet laten schieten.
Daarom zien we ons genoodzaakt in 2017 weer
een extra loods erbij te huren, waardoor de
huisvestingskosten ook in 2017 weer zullen
stijgen en daarmee de belangrijkste kostenpost
van de stichting blijven. Want de mensen die er
rondlopen doen hun werkzaamheden geheel
vrijwillig. Gelukkig maar.
Het jaar 2016 kende een aantal belangrijke momenten:
a. Natuurlijk hebben we op gepaste wijze op 1 januari 2016 ons 1-jarig bestaan
gevierd. We hadden een lekkere taart ontvangen, die we gezamenlijk met alle
vrijwilligers hebben verorberd.
b. Cindy Hendriks is tot het bestuur toegetreden. Met haar kennis en kunde zal zij de
stichting nog verder professionaliseren

c. De bakwagen die we voor een gering bedrag per maand kunnen huren, gaf ons
meer mogelijkheden voor donaties in roerende goederen. Tevens bleek hij erg
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handig bij het vervoeren van de food en non-food goederen, die bij gebrek aan
ruimte op meerdere locaties werden opgeslagen.

d. De uitdaging om Dierenlot op een ludieke
manier ten toon te stellen is gelukt.
Kunstenares Ageeth Boersma beschilderde
onze bakwagen op een fantastische manier
en hiermee sleepte we een prijs ad € 500
in de wacht.

e. We hebben een nieuwe website gelanceerd, met daaraan een webwinkel waar leuke
snuisterijen van hergebruikt materiaal voor dieren kunnen worden gekocht.
f.

En natuurlijk last but not least hebben we in 2016 de ANBI status ontvangen. Alle
donaties aan Stichting Animal Fellows zijn voor 100 % aftrekbaar voor de gever.

Stichting Animal Fellows Jaarverslag 2016 versie maart 2017

Het jaar 2017 (de toekomst)
a. We verwachten dat 2017 een goed jaar gaat worden. Door de betere economie en
het feit dat de donaties aftrekbaar zijn, gaan we uit van het positieve en dat is dat
we niet alleen donaties ontvangen van de Fellows, maar ook van andere mensen
die onze doelstellingen ondersteunen.
b. We gaan duidelijke werkervaringsplekken creëren, waardoor we een betere
aansluiting krijgen bij de markt van herintreders.
c. En in 2017 gaan we voor het eerst onze tweede doelstelling waar maken. Het
eerste sterilisatie-castratie project krijgt daadwerkelijk vorm.
d. Verder gaat in 2017 onze zoektocht naar nieuw c.q. aanvullend management
onverminderd voor. Om de toekomst van Stichting Animal Fellows veilig te stellen
zijn er meer mensen nodig die de taken van het huidig management indien nodig
kunnen overnemen.
e. Ondanks dat we blij zijn dat we een oude bakwagen ter beschikking hebben, blijft
de aanschaf van een nieuw bakwagen hoog op ons prioriteitenlijstje staat. De
oude bakwagen heeft namelijk al diverse malen laten zien dat zijn einde in zicht
komt. We blijven dus op zoek naar een goede tweedehandse bakwagen en blijven
dus in contact met leveranciers die ons hierbij behulpzaam kunnen zijn. Waar we
op hopen is natuurlijk dat een bakwagen wordt gedoneerd.
f.

En om minder afhankelijk te zijn van de huidige foodsponsors met name ZooPlus
en Purina, hoewel we ze uitermate dankbaar zijn voor hun donaties, blijven we
ook in 2017 uitbreiding zoeken van food sponsors. We kunnen niet genoeg food
krijgen. Want meer foodsponsors betekent meer food, betekent dat we meer
Fellows kunnen aanstellen en betekent dat we nog meer dieren kunnen helpen.

Gerard Baert,
Voorzitter
Maart 2017
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Missie, visie en doelstellingen
Stichting Animal Fellows is opgericht om dieren in nood te helpen, dan wel te voorkomen
dat dieren in nood komen. Hierbij wordt ze ondersteund door ZooPlus en Purina, die door
de schenking van food en non-food goederen het bestaan van Animal Fellows mogelijk
maken.
Visie: Onze overtuiging
Dierennood is onacceptabel. Doch het importeren van dieren vanuit het buitenland om
deze in Nederland te laten adopteren om dierennood te verminderen is volgens Stichting
Animal Fellows niet de oplossing. Zij is van mening dat het dierenprobleem lokaal moet
worden opgelost en dat de dieren van voedsel moeten worden voorzien op de locaties
waar ze zich bevinden, alsmede ervoor te zorgen dat castratie en sterilisatie plaatvinden.
Het is daarom belangrijk om goede contacten te leggen en te onderhouden met de
plaatselijke autoriteiten.
Missie: De invulling van onze overtuiging
Stichting Animal Fellows wil bijdragen aan het
voorkomen van dierennood nu en in de toekomst en
onderscheidt twee aandachtsgebieden om invulling te
geven aan deze missie:
1. Het doneren van food en non-food producten
aan dierhulporganisaties
2. Het financieren, dan wel zelf organiseren van
castratie- en sterilisatieprojecten

Doelen: Wat we willen bereiken
Op dit moment zijn er 20 Fellow-Friends en 40-tal Fellows die mede door hun donaties
zorgen dat de stichting de basiskosten kan betalen. Qua Fellow-Friends zitten we aan het
maximum, omdat we onze Fellow-Friends proberen maandelijks elk te voorzien van een
behoorlijke hoeveelheid voer. Ons uiteindelijke doel is dat we geen maximum hoeven te
stellen, maar dat we voldoende voer gedoneerd krijgen om alle dierenhulporganisaties
die een beroep op ons doen te kunnen voorzien van deze hoeveelheid.
Meerjarenplannen
In 2017 zal voor het eerst een meer-jaren plan worden opgesteld om de organisatie van
de stichting verder te professionaliseren. In dit plan zal uiteengezet worden waar we ons
in de komende jaren op in willen zetten. Natuurlijk is hier in het bestuur al over
gesproken en kunnen we hier al aangeven welke hoofddoelstellingen we willen
formuleren.
A. Verhogen opbrengsten uit donaties
Het verhogen van opbrengsten uit donaties, zowel door eigen acties als door acties van
derden, voor een ruime opslagmogelijkheid en het realiseren van castratie- en
sterilisatieprojecten. We gaan ook nog sterker bij de Fellows de nadruk leggen op hun
belang van hun donaties.
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B. Effectief inzetten beschikbare gelden
Bij elke project zal opnieuw worden nagegaan of het effectief is om zelf een project met
vrijwilligers te organiseren of een bestaand project te financieren. Voor ogen zal worden
gehouden hoeveel dieren met eenzelfde budget kunnen worden gecastreerd c.q.
gesteriliseerd.
C. Blijven optimaliseren en professionaliseren van de organisatie
Graag zouden we een betaalde vrijwilligerscoördinator in dienst nemen om de inzet van
onze vrijwilligers vloeiend te laten verlopen. Helaas omdat we internationaal
dierenhulporganisaties helpen, komen we niet in aanmerking voor een gesubsidieerde
werknemer krachtens de lokale subsidieregelingen. Gezien het feit dat we afhankelijk zijn
van vrijwilligers dient deze functie van vrijwilligerscoördinator toch zo snel mogelijk te
worden ingevuld. De zoektocht naar iemand die deze functie onbezoldigd op zich wil
nemen is daardoor één van de prioriteiten.

Fellows
Op dit moment zijn er 62 Fellows,
welke zich contractueel aan de
stichting hebben verbonden. Bij
toetreding worden de Fellows
gescreend om na te gaan of ze
voldoen aan de eisen die we stellen
aan een dierhulporganisatie om
gebruik te mogen maken van onze
donaties.

Organisatie en bestuur
De stichting is gevestigd op de Rudonk 10 te Breda. De Stichting staat ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 62296620.
De stichting is bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling).
Per 31 december 2016 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
Voorzitter:
Gerard Baert
Penningmeester:
Cor Buynsters
Secretaris:
Edwin Hoppe
Bestuurslid:
Cindy Hendriks
Vrijwilligers: Iedereen weet: zonder vrijwilligers geen goed doel. In 2016
ondersteunden 12 vrijwilligers onze stichting, zowel in de loods als door middel van
overige werkzaamheden. We hebben echter nog meer vrijwilligers nodig om onze
doelstellingen te kunnen blijven realiseren. De stichting werkt enkel met onbezoldigde
vrijwilligers.
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Financiën
Onderstaand de samengevatte jaarrekening 2016, bestaande uit de samengevatte balans
per 31 december 2016, de samengevatte staat van baten en lasten over 2016 en een
mutatieoverzicht van het eigen vermogen. Deze cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening
2016 van Stichting Animal Fellows, waarbij een samenstellingsverklaring is verstrekt.
Deze jaarrekening is te downloaden via een afzonderlijke link op onze website.
Balans per 31 december 2016
Activa

€

Materiële vast activa
Inventaris

31 -12-2016
€

747
_________

€

31 -12-2015
€

_________
747

-

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen
Overlopende activa

1.100
375
_________

Liquide middelen
Totaal activazijde

_________
1.475

-

6.98
__________
9.200
=======

3.981
__________
3.981
=======

Passiva
Vrij besteedbaar vermogen
Continuïteitsreserve
5.680
__________

2.973
_________
5.680

Kortlopende schulden
Rekening-courant voorzitter
Te betalen kosten

Totaal passivazijde

2.971
549
_________

2.973
1.008
__________

3.520
_________
9.200
======
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1.008
________
3.981
======

Toelichting op het eigen vermogen
Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari
Dotatie uit het resultaat
Stand per 31 december

2016

2015

2.973
2.707
_________
5.680
=======

2.973
_________
2.973
=======

De continuïteitsreserve van de stichting heeft ten doel de kosten van de organisatie te
kunnen dekken bij tegenvallende baten in enig jaar.
Staat van baten en lasten over 2016
2016
€
Baten uit eigen fondsenwerving
34.425
__________
Som der baten
34.425

Prognose
€
30.000
__________
30.000

2015
€
24.981
__________
24.981

Afschrijvingen
Kosten vrijwilligers
Huisvestingskosten
Exploitatiekosten
Publiciteit
Autokosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Bankkosten

53
3.676
14.318
9.155
232
3.734
182
241
127
_________
31.718

3.500
17.500
6.000
500
1.000
500
1000
__________
30.000

2.065
11.900
6.614
742
681
7
_________
22.009

2.707
======

0
=======

2.972
======

Som der lasten
Resultaat
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