Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Dier en Project
2 0 1 1 6 3 1 0

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Dennestraat 9, 4709 PR NISPEN
0 1 6 5 3 6 6 6 3 0

E-mailadres

info@dierenproject.nl

Website (*)

www.dierenproject.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 3 6 2 3 9 7 2

Dieren en planten - Dierenrechten en -welzijn
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

4 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

E.P.M. Adams

Secretaris

J.M. de Visser

Penningmeester

E. Boogerds

Algemeen bestuurslid

E.J.C.M. van Es

Algemeen bestuurslid

B.M.J. van As

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het welzijn van dieren promoten, misstanden met dieren onder de aandacht brengen,
alsmede waar mogelijk directe hulp bieden in de meest voorhanden liggende vorm;
- Een positieve bijdrage leveren aan een diervriendelijke wijze van leven, de
bewustwording en het onder de aandacht brengen van mogelijkheden daartoe;
- Het bevorderen van een goede relatie tussen mens en dier;
- Indien mogelijk, opvang bieden voor kansloze dieren;
- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Daar maar mogelijk hulp bieden aan dieren die in opperste nood verkeren. Dieren
die vanuit het standpunt van professionals nergens anders meer terecht kunnen,
worden opgevangen, doorlopen een resocialisatie- en observatietraject en worden
indien mogelijk herplaatst. Adoptanten ontvangen een goede, degelijke begeleiding,
ondertekenen een contract en het dier in kwestie blijft in eigendom van stichting Dier
en Project.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Stichting Dier en Project ontvangt geen enkel overheidssteun, noch subsidie. De
dieren (en het aantal dieren) die in aanmerking komen voor opvang/hulp van Dier en
Project zijn geheel en volledig afhankelijk van donaties en giften afkomstig van
donateurs/dierenvrienden die het belang van ons levensreddende werk inzien en
ondersteunen. Ook organiseren wij ter geldelijke werving kleine bijeenkomsten en
evenementen

De dieren zijn maar zelden afkomstig uit particuliere huiselijke situaties. Het betreft hier
vooral uitgeprocedeerde asieldieren en/of dieren die om niet medische redenen bij
dierenartsen ter doding werden aangeboden/achtergelaten. Ongewenst diergedrag
ombuigen tot acceptabel gedrag. Voor niet herplaatsbare dieren permanente opvang
creëren en vanuit een 100% No Kill beleid, de levenslange verantwoordelijkheid
dragen.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De ter beschikking staande gelden worden uitsluitend en alleen aangewend op de
doelstelling te continueren. Gezien het belang van de opvang en het gegeven dat de
dieren die bij ons verblijven op dat moment niet elders kunnen worden ondergebracht
bestaat de uitdrukkelijke noodzaak tot het opbouwen van een overlevingsreserve. Om
tegenvallende donatieinkomsten op te kunnen vangen, alsmede de continuïteit van de
benodigde arbeid te kunnen waarborgen (wegvallen van vrijwilligers en de benodigde
vervaning regelen), is het aanhouden van een financiële buffer noodzakelijk. Verder
dient de stichting rekening te houden met de kosten voor toekiomistige uitbreiding en
onderhoud van de faciliteiten.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Open

NVT

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

http://www.dierenproject/dagboekvanels

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

11.697

16.539

€

+

€

11.697

+
16.539

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

368

€
214.696

€

+

166.178

+
€

215.064

€

226.761

31-12-2019 (*)

€
€

225.261

166.178

€

+

182.717

+
€

225.261

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

1.500

Totaal

€

226.761

+
€

177.817

€

€

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

177.817

€

4.900

€

182.717

+

+

Els Adams, de oprichtster en voorzitter van stichting Dier en Project/Kattenwoud heeft in overleg met diverse betrokkenen een aantal maatregelen
getroffen betreffende garantie tot voortbestaan van de stichting onder de huidige non profit condities. In het belang van de dieren mag men niet voorbij
gaan aan de mogelijkheid dat opvolging ooit geeffectueerd dient te worden. Mevrouw Adams is zich ervan bewust dat de wijze waarop zij de stichting leidt
en in het verleden op heeft gericht, gestalte heeft gegeven, voor ieder ander onmogelijk is. In beginsel is dit geschied uit eigen middelen zonder enige
geldelijke beloningsvorm. Tijd, intellectueel eigendom, riant vastgoed en netwerk werden geheel belangeloos ingebracht. Een enorme inbreng waarover
een ander niet zomaar beschikt maar wel op voort mag bouwen indien dat ook financieel mogelijk kan worden gemaakt.
De stichting is erfgenaam/begunstigde in geval van overlijden. Het geldelijk tegoed van Dier en Project dekt momenteel de nog resterende
hypotheekschuld waarover nu uitsluitend rente wordt afgelost, er rust thans geen aflossingsplicht/procedure op het resterende hypothecaire bedrag.
Besloten is om dit bedrag daarvoor te reserveren. Dat betekent dat voor een beoogde opvolger woonruimte en opvangfaciliteiten kosteloos ter
beschikking staan waardoor het mogelijk moet zijn om een minimaal basissalaris te verkrijgen uit de (reeds lopende en nieuwe) donaties en giften. De
notarieel bekrachtigde nalatenschap overeenkomst is testamentair vastgelegd.
Bij eventuele kortstondige of blijvende arbeidsongeschiktheid van mevrouw Adams en/of de heer Visser moet de mogelijkheid bestaan tot het inhuren van
periodieke vervangende arbeidskracht(en). Mevrouw Adams heeft aangegeven dat binnen alle overwegingen het stichtingsbelang de prioriteit heeft. Na
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

138.812

Som van baten van particulieren

€

138.812

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

+
138.812

€

101.354

€

101.354

€

15.500

€

116.854

+

+

€

+
138.812

€
€

+
116.854
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

43.144

46.706

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

47.405

Som van de lasten

€

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€
€

43.144

+
46.706

€
€

57.033

90.549

€

103.739

€

3.400

€

3.400

Saldo financiële baten en lasten

€

-819

€

-710

Saldo baten en lasten

€

47.444

€

12.405

+

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

+

