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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag 2021. Net als het jaar 2020 een uitzonderlijk jaar voor het Provinciaal 
Drents Dierentehuis Beilen door de impact van het Corona-virus. Een impact die effect had op de 
vraag naar opvang, maar veel belangrijker die ook dit jaar weer organisatorisch heel veel van alle 
medewerkers van het Dierentehuis heeft gevraagd. Een uitdaging die met verve is aangegaan en 
waarvoor wederom grote complimenten op zijn plaats zijn. 

In verhouding tot 2020 is de vraag naar pension weer aangetrokken. Daar staat een forse 
(waarschijnlijk incidentele) terugval tegenover in de opvang van zwerfkatten. Een derde opvallende 
gebeurtenis in het afgelopen jaar is de forse toename aan crisisopvang. Ook hier geldt dat het 
karakter van deze opvang met zich meebrengt dat de behoefte hieraan fors kan fluctueren. Hoewel 
ze afzonderlijk behoorlijk afwijken tellen de drie inkomstenstromen gezamenlijk op naar een 
constant niveau. 

Visie en werkwijze 
Visie 
Onder het motto ‘van zwerfdier naar gezelschapsdier’ levert het Dierentehuis een wezenlijke 
bijdrage aan de opvang, verzorging en herplaatsing van zwerfdieren in de provincie Drenthe. 

Werkwijze 
De Stichting Provinciaal Drents Dierentehuis is opgericht in 1968. Het Dierentehuis is gevestigd in 
Beilen, een centraal gelegen plaats in de provincie. Het is het enige Dierentehuis met een asielfunctie 
in de provincie. Het richt zich uitsluitend op de opvang van zwerfhonden en - katten. Andere 
diersoorten worden doorverwezen naar en opgevangen in gespecialiseerde opvangcentra. Het 
Dierentehuis beschikt over een groot netwerk zodat voor bijna elke situatie een passende oplossing 
gevonden kan worden. 

De verantwoordelijkheid voor de opvang van zwerfdieren ligt op grond van wettelijke voorschriften 
bij de gemeenten. Het Dierentehuis verzorgt voor de Drentse gemeenten de opvang, verzorging en 
herplaatsing van zwerfdieren. De met de gemeenten gesloten meerjarige overeenkomsten liggen 
daaraan ten grondslag. Het transport van de zwerfdieren naar het Drents Dierentehuis wordt door 
andere organisaties geleverd waaronder dierenambulances die in eigendom zijn van de 
Dierenbescherming en Stichting D.A.R. Dierenambulance Drenthe/IJsselland. 

De dieren gaan rechtstreeks naar de ruimte voor de eerste opvang, die 24 uur per dag toegankelijk is 
voor de medewerkers van de dierenambulances. Voor de opvang van kittens werkt het Dierentehuis 
nauw samen met een grote vrijwilligersgroep van gastgezinnen. Het kleine verband van een 
gastgezin is gunstig voor het socialiseren van de kittens. De omstandigheden zijn voor het dier 
minder stressvol dan in het Dierentehuis.  

Het Dierentehuis biedt tevens plaats aan afstandsdieren. Dit zijn dieren waarvoor de eigenaar de 
zorg niet langer kan of wil dragen en waarvan hij derhalve afstand doet. 
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Alle dieren worden door de dierenarts van het Dierentehuis onderzocht. Ze worden geënt, 
ontwormd en ontvlooid. Als de honden niet gechipt zijn, krijgen ze een chip en worden ze 
geregistreerd bij Backhome-asiel. Alle volwassen katten en kittens worden gecastreerd of 
gesteriliseerd. Gedurende een periode van 14 dagen, gerekend vanaf de dag van binnenkomst in het 
Dierentehuis, worden de dieren in quarantaine gehouden. 

Een bijzonder probleem vormt de in de provincie Drenthe relatief grote groep van verwilderde 
katten. Deze kunnen vaak niet gesocialiseerd worden. Het Dierentehuis biedt andere organisaties 
zoals de Dierenbescherming de mogelijkheid om deze dieren op te vangen en veterinair te 
behandelen. De betrokken organisaties zetten waar mogelijk de gecastreerde/gesteriliseerde dieren 
terug in het gebied waar zij gevangen zijn, omdat dit de beste manier is om uitbreiding van 
zwerfkatten in dat gebied te voorkomen. Mocht dit niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld omdat de kat is 
gevangen in een Natura 2000 gebied, dan wordt getracht elders een passende plek te vinden, bij 
voorkeur op afgelegen boerderijen.  

Alle zwerfdieren worden gemeld bij Stichting Amivedi. Amivedi houdt geheel kosteloos een databank 
van vermiste en gevonden huisdieren bij. Indien zich in de periode van 14 dagen de eigenaar niet 
meldt, dan wordt de verantwoordelijkheid voor het dier overgedragen van de gemeente naar het 
Dierentehuis. Het dier is dan plaatsbaar en er wordt actief naar een nieuw thuis gezocht. Dit is de 
belangrijkste doelstelling ten aanzien van alle in het Dierentehuis geplaatste dieren: het vinden van 
een nieuw passend en veilig thuis. De voor plaatsing beschikbare honden en katten worden door ons 
met foto’s op de website van het Dierentehuis geplaatst (www.dierenasielbeilen.nl). 

Het plaatsen van honden en katten gebeurt met grote zorgvuldigheid. Bij honden wordt veelal ook 
een gedragstherapeut ingeschakeld en wordt samen met medewerkers van het dierentehuis het 
gedrag in kaart gebracht. Voordat ingestemd wordt met de plaatsing vindt een plaatsingsgesprek 
met de potentiële nieuwe eigenaar plaats, waarbij onder meer een uitgebreide checklist wordt 
doorgenomen. Daarbij wordt onder andere besproken of het gedrag van het dier past bij de 
potentiele eigenaar en zijn of haar thuissituatie. Alleen indien wordt voldaan aan de criteria voor 
plaatsing wordt daartoe overgegaan. Met de nieuwe eigenaar wordt een plaatsingsovereenkomst 
gesloten. Indien er zich na de plaatsing problemen voordoen kan de nieuwe eigenaar voor de 
oplossing daarvan voor advies bij het Dierentehuis terecht.  
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Op het terrein van het Dierentehuis is sinds enkele jaren een Hondenschool gevestigd die aanvullend 
van advies kan voorzien en bij grotere problemen kan verwezen worden naar gedragstherapeuten uit 
het netwerk van het Dierentehuis. Per e-mail wordt contact gehouden met de mensen waar de 
honden en katten worden geplaatst, waarbij diverse aspecten van gezondheid en dierenwelzijn aan 
de orde kunnen komen. 

In overeenstemming met de Regeling Keurmerk Opvang Gezelschapsdieren zorgt het Dierentehuis 
ervoor dat ze voldoet aan een uitgebreid pakket van strenge regels en voorschriften om te 
waarborgen dat het Dierentehuis op het gebied van dierenwelzijn, huisvesting en verzorging aan al 
deze strenge regels voldoen. Het Dierentehuis voldoet aan alle eisen, gesteld in de Gezondheids- en 
Welzijnswet voor Dieren, i.c. de Wet Dieren 2014. Voorts voldoet het Dierentehuis aan alle overige 
van toepassing zijnde wetgeving, zoals onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG), de Wet Uitvoering Diergeneeskunde, Destructiewet, Milieuwetgeving en de vorengenoemde 
Regeling Keurmerk. Het Dierentehuis voldoet daarmee bovendien aan een breed scala van eisen op 
het gebied van organisatie, personeel, asielprotocol, financiën, registratie en samenwerking, 
vestigingsbeleid en diverse andere aspecten van dierenwelzijn.  

Tot slot biedt het Dierentehuis de mogelijkheid om in speciaal daarvoor ingerichte ruimten 
huisdieren (honden en katten) in pension en dagopvang te nemen. Uiteraard worden ook daarbij de 
geldende bijzondere voorschriften in acht genomen. Naar behoefte kan de opvang daarbij 
gecombineerd worden met boswandelingen, hersenwerkspelletjes en wassen en kammen. 

Realisatie doelstellingen 
Uit het onderstaande overzicht blijkt het aantal zwerfdieren dat in 2021 in het Dierentehuis is 
opgevangen en verzorgd, evenals het gemiddeld aantal verblijfsdagen per dier, dit alles in relatie tot 
de situatie in de voorgaande 5 jaren. 

 
Kat 

   
Hond 

   

Jaar Zwerf Afstand Totaal Verblijfs-
dagen per 

dier 

Zwerf Afstand Totaal Verblijfs-
dagen per 

dier 
2016 1.164 190 1.354 37,40 142 164 306 21,39 
2017 1.037 170 1.207 33,80 129 148 277 17,12 
2018 1.079 131 1.210 32,44 122 89 211 14,17 
2019 1.197 137 1.334 27,48 119 88 207 27,69 
2020 1.126 166 1.292 32,05 88 60 148 32,00 
2021 910 100 1.010 32,37 95 82 177 24,29 
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Uit het volgende overzicht blijkt de ontwikkeling van het totaal aantal verblijfsdagen over dezelfde 
periode. 

 
Kat 

  
Hond 

  

Jaar Totaal opvang Verblijfsdagen 
per dier 

Totaal 
verblijfsdagen 

Totaal opvang Verblijfsdagen 
per dier 

Totaal 
verblijfsdagen 

2016 1.354 37,40 50.640 306 21,39 6.545 
2017 1.207 33,80 40.797 277 17,12 4.742 
2018 1.201 32,44 39.252 211 14,17 2.990 
2019 1.334 27,48 36.658 207 27,69 5.732 
2020 1.292 32,05 41.409 148 32,00 4.736 
2021 1.010 32,37 32.694 177 24,29 4.298 

 

Uit de overzichten blijkt onder meer het volgende: 

Katten: 

- Er is een opvallende afname in het aantal katten zichtbaar in 2021 ten opzichte van de 
redelijk stabiele omvang in de voorgaande vijf jaren. Vooralsnog zijn er geen redenen om aan 
te nemen dat deze afwijking structureel van aard is.  

- Na een afname van het aantal verblijfsdagen na 2016 is ook dit kengetal over de jaren heen 
redelijk stabiel. 

Honden: 

- Het aantal opgevangen honden is voor het eerst sinds 2016 toegenomen ten opzichte van 
het voorgaande jaar.  

- Het aantal verblijfsdagen per dier is voor honden veel minder voorspelbaar dan voor katten. 
Ten opzichte van voorgaande jaren was het verblijf van de honden in 2021 in het asiel van 
gemiddelde omvang. 

Samenvattend: het aantal zwerfhonden neemt na een lange periode van afname voor het eerst weer 
toe. Daar staat een incidenteel lager aantal van zwerf- en afstandskatten tegenover.  

Het aantal zwerfdieren dat bij het Dierentehuis is binnengekomen en doorberekend aan de 
gezamenlijke Drentse gemeenten bedroeg in 2021, 21 honden en 743 katten tegenover 38 honden 
en 1.001 katten in 2020. 
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Partnerschap en samenwerking 
Op een aantal punten wordt door ons samengewerkt met partners. Voorbeelden hiervan zijn: 

- De aanvoer van zwerfdieren per dierenambulance naar onze 24-uursopvang. 
- De aanpak van het probleem van de verwilderde katten in de provincie (TNR). 

Tot deze partners behoren de Dierenbescherming en de Stichting DAR Dierenambulance 
Drenthe/IJsselland.  

Voor de socialisatie van kittens wordt door ons dankbaar gebruik gemaakt van de samenwerking met 
een vrijwilligersgroep, bestaande uit ca. 50 gastgezinnen verspreid over de provincie. 

Met ingang van 2021 heeft de Dierenbescherming haar visie en strategie herzien. De 
Dierenbescherming is zich meer gaan richten op preventie en is daarmee minder actief geworden in 
het wegnemen van actuele overlast. Dit heeft effect gehad op de TNR-aanpak die ze tot nu toe heeft 
gehanteerd. In 2021 heeft het Dierentehuis nauwelijks aanbod onder de noemer TNR 
binnengekregen. Of dit ook een relatie heeft tot de afname van het aantal zwerfdieren is nog niet 
vast te stellen. Dit zal de toekomst uit moeten wijzen. Mogelijk leidt de gewijzigde opstelling van de 
Dierenbescherming ook tot andere samenwerkingsverbanden die (een mogelijk toenemende) 
actuele overlast bij particulieren, bedrijven en gemeentes weg kan nemen. 

Sinds enkele jaren is op het terrein van het Dierentehuis de Hondenschool Midden-Drenthe 
aanwezig. Na enkele jaren van flinke groei is deze in 2021 van eigenaar veranderd. De samenwerking 
is met de nieuwe eigenaar onverminderd voortgezet.  

Communicatie en fondsenwerving 
Communicatie 
Het werk van het Dierentehuis wordt breed gedragen door velen in de samenleving van onze 
provincie. Men weet ons te vinden, niet alleen om een gevonden zwerfdier te melden, maar ook om 
deze dieren aan een nieuw thuis te helpen. Het aantal dieren dat jaarlijks voor herplaatsing bij ons 
binnenkomt vormt daarvan het levende bewijs. 

Onze website (www.dierenasielbeilen.nl) speelt in de communicatie met onze omgeving een 
belangrijke rol. Dit geldt in toenemende mate tevens voor het gebruik dat wij maken van sociale 
media, zoals Facebook en Instagram. 

Enkele malen per jaar verspreiden we op grote schaal een nieuwsbrief in gedrukte vorm onder onze 
vrienden en donateurs. Er is bewust gekozen voor nieuwsbrieven in gedrukte vorm, omdat de 
respons hierop vele malen beter is dan die op de eerdere digitale versie. Indien u onze nieuwsbrief 
nog niet ontvangt en u dit wel op prijs stelt, laat het ons alstublieft weten via de e-mail: 
info@dierenasielbeilen.nl. 
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Fondsenwerving 
Het Dierentehuis heeft een omvangrijke en trouwe achterban die ieder jaar zorgt voor de 
broodnodige morele en financiële ondersteuning. Veelal zijn dit personen die ooit een hond of kat uit 
ons dierentehuis hebben gehaald. Ook in 2021 hebben veel mensen als Vrienden van het 
Dierentehuis ons werk als donateur gesteund. Waar vorig jaar al een stijging zichtbaar was overtreft 
het jaar 2021 alle verwachtingen. Aan donaties en giften heeft het Dierentehuis meer dan € 90.000 
mogen ontvangen. 

Bedrijven en particulieren die onze dierenverblijven en speelweiden sponsoren, zorgden in 2021 voor 
een opbrengst van ca. € 4.000. Dit is ongeveer gelijk aan het vorige jaar. Uit nalatenschappen e.d. 
ontving de stichting in 2021 een bedrag van € 53.000, ook relatief hoog in relatie tot voorgaande 
jaren. De baten uit nalatenschappen zijn voor ons een belangrijke steun in de rug om ons werk in het 
belang van het dierenwelzijn blijvend te kunnen verrichten. 

Het Dierentehuis is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voldoet daarmee aan 
de eisen die de Belastingdienst stelt. Mede daardoor komt het Dierentehuis met enige regelmaat in 
beeld bij particulieren en bedrijven, die bij het doen van giften, schenkingen en testamentaire 
boedelverdelingen vrij van belasting onze stichting als begunstigde aanwijzen. 

Vanuit de Stichting Dierenlot zijn bijna € 4.000 aan giften ontvangen, onder andere naar aanleiding 
van het 15 jarig bestaan van Dierenlot. Daarnaast heeft Stichting Dierenlot het mogelijk gemaakt dat 
er 3 couveuses worden aangeschaft in 2022 voor het verzorgen van (vroeggeboren) kittens. 

Organisatie en beleid 
Bestuur 
Medio januari 2021 gaf voorzitter mevr. J.J.(Hanneke) Hartman-van den Beukel aan niet meer in 
staat te zijn het bestuurslidmaatschap te kunnen voortzetten. Het bestuur is mevr. J.J. (Hanneke) 
Hartman-van den Beukel zeer erkentelijk voor haar inzet. Mevrouw P. (Paula) Mol heeft zich daarop 
bereidt verklaard de functie van voorzitter tijdelijk waar te nemen. Het bestuur is zich bewust van de 
omvang van het huidige bestuur en kiest tegelijk voor rust en stabiliteit in haar overwegingen 
rondom het aantrekken van nieuwe bestuursleden. Ten tijde van het uitbrengen van dit jaarverslag is 
het bestuur van de stichting als volgt samengesteld: 

- Mevrouw K.M. (Karina) Verhoeven, secretaris. 
- De heer X. (Xander) Sinnige, penningmeester. 
- Mevrouw P. (Paula) Mol, algemeen bestuurslid en voorzitter. 
- Mevrouw A. (Alice) Vellinga, algemeen bestuurslid. 

Het bestuur kijkt met hoge mate van tevredenheid terug op het jaar 2021. In 2022 worden de taken 
en rollen van het bestuur opnieuw tegen het licht aangehouden en zullen opnieuw mogelijkheden 
tot uitbreiding van het bestuur worden verkend. 
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Personeel, vrijwilligers en stagiaires 
Ultimo 2021 was de samenstelling van het personeel als volgt: 

Functie Fte 

Beheerder        1,00  

Assistent beheerder        0,92  

Dierverzorger        6,53  

Kynologisch Gedragstherapeut        0,53  

Coördinator gastgezinnen        0,42  

Administratie        0,32  

Totaal       9,73 

 

Ten opzichte van 2020 is de personeelsbezetting licht gegroeid.  

In verband met de Corona-crisis is in 2020 en 2021 uit voorzorg anders omgegaan met vrijwilligers 
dan in andere jaren. Het vaste personeel heeft zoveel mogelijk diensten zelf opvangen om het aantal 
contacten en vervoersbewegingen van en naar het Dierentehuis te beperken. Daardoor is de inzet 
van vrijwilligers afgelopen jaar beperkt gebleven. Het Dierentehuis hoopt uiteraard na de Corona-
crisis weer terug te kunnen naar de normale situatie en spreekt hier graag een woord van bijzondere 
dank uit aan het adres van al onze vrijwilligers. Hun onvoorwaardelijke inbreng is voor het 
Dierentehuis onontbeerlijk. In normale omstandigheden doet het Dierentehuis jaarlijks een beroep 
op 50-60 vrijwilligers. 

Het Dierentehuis werkt op het gebied van de opleiding tot dierverzorgers samen met AOC Terra 
Assen. Ook hier is onder de maatregelen van 2020 en 2021 dit tijdelijk gestopt en zodra het weer kan 
wordt deze samenwerking weer opgepakt. Gespreid over het jaar zijn normaal gesproken gemiddeld 
ca. 15 stagiaires onder leiding en begeleiding van ons personeel in het Dierentehuis werkzaam. 

Beleid 
Het Drents Dierentehuis heeft in 2016 een lange-termijn-plan ontwikkeld, waarin de visie, de 
doelstellingen en de plannen voor de komende vijf jaar zijn neergelegd. In verband met de Corona-
crisis is besloten om dit plan met minimaal een jaar te verlengen. De volgende punten zijn in 2021 uit 
dit plan uitgevoerd: 

- Voortzetting van de samenwerking met de Hondenschool Midden-Drenthe. 
- Continuïteit in het bestuur. 
- Met diverse optredens in de media (o.a. RTV Drenthe, Dagblad van het Noorden, Krant van 

Midden-Drenthe) is aandacht besteed aan de naamsbekendheid van het Dierentehuis. 
- De voortgezette samenwerking met onze gedragstherapeut gericht op het vergroten van het 

welzijn van de honden door gespreid over de week verschillende activiteiten met elke hond 
te ondernemen. Daardoor hebben de honden naast het spelen op de speelweiden meer 
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afwisseling tijdens hun verblijf en worden ze ook mentaal uitgedaagd. Dit heeft een 
uitgesproken positieve invloed op het welzijn van de dieren. 

- Het vergroten van de kennis en vaardigheid van de medewerkers middels scholing. 

Punten die in 2021 door de Coronacrisis noodgedwongen zijn uitgesteld, zijn: 

- De samenwerking met Kids4Dieren. Dit is een educatief project erop gericht om kinderen in 
de basisschoolleeftijd vertrouwd te maken met dieren. Normaliter organiseert Kids4Dieren in 
het dierentehuis maandelijks inloopmiddagen voor kinderen, waar zij op een educatief-
speelse wijze leren omgaan met dieren. Het Dierentehuis ziet het belang van dit project, ziet 
dat het bij de doelgroep aanslaat en wil daarop graag voortbouwen. 

Financiën 
Jaarrekening 
Voor de jaarrekening 2021 en de daarbij afgegeven samenstellingsverklaring verwijzen wij naar de 
hierachter opgenomen jaarrekening, inhoudende 

- Balans per 31 december 2021. 
- Staat van baten en lasten over 2021. 
- Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. 
- Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten. 

Als onderdeel van het verslag van het bestuur verstrekken wij in het navolgende enige aanvullende 
financiële informatie. Onderstaand zijn daartoe de exploitatierekeningen voor de jaren 2021 en 2020 
samengevat (in € 1.000). 

Lasten 2021 2020 
Personeelskosten 277 267  

Verzorgingskosten 164  164  
Huisvestingskosten 69  106  

Autokosten 9  8  
Kosten woning 0 0 
Afschrijvingen 57  50  

Totaal besteed aan doelstelling 575 595  
Wervingskosten 13  6  

Kosten beheer en administratie 46  63  
Som van de lasten 634  664  
Resultaat boekjaar 78  85 

Totaal 712 750  
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Baten 2021 2020 
Nalatenschappen 53  36  

Donaties en giften 91  54  
Donaties uitbreiding dierentehuis  25 

Opbrengst gemeente inzake opvang zwerfdieren 230  296  
Opbrengst gemeente inzake crisisopvang   8  

Baten andere organisaties zonder winststreven 25  105   
Bijdragen afstand/plaatsing 93  107  

Pension 78  54  
Crisisopvang 121  37  

Sponsoring 4  4  
Opbrengst hondenschool 1 0 

Verkoop materiaal per saldo 10  19  
Opbrengst huur 7  7  

Financiële baten en lasten, per saldo -1  -1  
Som van de baten 712 750  

 

Het Dierentehuis sluit het boekjaar 2021 af met een positief resultaat van € 77.588. In dit resultaat 
zitten donaties, giften en nalatenschappen van in totaal circa € 150.000. Tevens is er een beroep 
gedaan op overheidssteun (€ 31.000).  

De belangrijkste ontwikkelingen in de opbrengsten ten opzichte van vorig jaar zijn: 

 Een fors hogere opbrengst vanuit nalatenschappen, giften en donaties (+ € 30.000) 
tegenover vorig jaar. In de begroting blijft dit een lastige post vanwege het eenmalige 
karakter. Voorzichtig is een hoger bedrag meegenomen in de begroting 2022.  

 Een (waarschijnlijk incidentele) forse daling in de inkomsten vanuit de gemeenten voor de 
opvang van zwerfhonden en –katten (-/- € 70.000) ten opzichte van voorgaande jaren. De 
begroting wordt vooralsnog niet aangepast uitgaande van het incidentele karakter. Wel 
wordt meer voorzichtigheid betracht. 

 In het verlengde van het lagere aantal zwerfdieren een lagere opbrengst uit de plaatsing en 
het afstand doen van dieren (-/- € 15.000). Net als bij de opbrengsten vanuit de gemeente 
wordt de begroting nog niet direct aangepast maar wordt wel voorzichtigheid betracht. 

 Een forse (mogelijk structurele) stijging van de opbrengsten uit de crisisopvang (+ € 85.000) 
ten opzichte van voorgaande jaren. Vanwege het nieuwe karakter was de begroting ook 
voorzichtig opgesteld. Deze wordt de komende jaren bijgesteld op voortschrijdend inzicht. 

 Een forse (structurele) stijging in de opbrengsten uit de pensionopvang (+ € 25.000). Met 
Corona in het achterhoofd was de begroting ook aan de voorzichtige kant. In 2022 is de 
begroting weer terug op het normale niveau gesteld. 

 Een forse incidentele daling in de opbrengsten uit de winkel (-/- € 10.000). Minder klanten in 
het asiel betekent ook een lagere winkelopbrengst. Hier was in de begroting geen rekening 
mee gehouden. Voor 2022 is de begroting naar beneden bijgesteld in afwachting of de 
klanten weer de weg naar het dierentehuis gaan weten te vinden. 
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De belangrijkste ontwikkelingen in de kosten ten opzichte van vorig jaar zijn: 

 Een stijging van de personeelskosten (+ € 10.000), mede onder invloed van de lagere 
ontvangen overheidssteun (-/- 2.500) en het ontvangen ziekengeld (+ € 5.000).  In de 
begroting is geen rekening gehouden met de overheidssteun waardoor de realisatie 
hieronder blijft. De stijging in kosten is meegenomen in de begroting 2022. 

 Structureel hogere afschrijvingskosten voor de gebouwen (+ € 9.000) en het wegvallen van 
afschrijvingskosten voor installaties (-/- € 3.000). Ten opzichte van de begroting moet deze 
post verbeterd worden. De opzet van de begroting en de wijze van presentatie in de 
jaarrekening komt nog niet overeen. 

 Nagenoeg gelijke verzorgingskosten waarbij er een sterke daling in de vaccinatiekosten 
zichtbaar is met daar tegenover hogere kosten voor sterilisatie/castratie, chippen en 
schoonmaakmiddelen en kattenbakvulling. De doorberekende dierenartskosten zijn vanwege 
de toegenomen crisisopvang ook sterk toegenomen. De begroting is op onderdelen voor 
2022 bijgesteld zodat deze beter overeen komt met de realisatie. Deze post is de afgelopen 
jaren structureel te laag begroot. 

 De hogere wervingskosten (+ € 7.000) hebben ook duidelijk voor een hogere opbrengst aan 
giften en donaties gezorgd. In de begroting was al rekening gehouden met hogere 
wervingskosten. 

 De vervoerskosten zijn nagenoeg gelijk gebleven en liggen structureel in lijn met de 
begroting. 

 De kosten voor beheer en administratie vallen lager uit door de ontvangen overheidssteun 
(-/- € 18.500). Inhoudelijk blijven de kosten nagenoeg gelijk en in overeenstemming met de 
begroting. 

 

Beilen, 14 april 2022 

P. Mol, voorzitter en algemeen bestuurslid 

K.M. Verhoeven, secretaris 

X.R.J. Sinnige, penningmeester 

A. Vellinga, algemeen bestuurslid  
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Jaarrekening 
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Balans per 31 december 2021 
(na batig saldoverdeling) 

   31-12-2021   31-12-2020  

   €   €  

Activa 
Vaste activa    
Materiële vaste activa 1    
Terreinen en gronden   17.928   17.928  
Gebouwen   961.597  983.900  
Machines en installaties   -   -  
Inventaris   9.053  8.681  
Materiële vaste activa in uitvoering   -  27.400  

 
 

 988.578  1.037.909  
    
Vlottende activa    
Voorraden    
Voorraden 2   22.283  19.887  
    
Vorderingen    
Vorderingen op handelsdebiteuren 3   46.980  28.058  
Overige vorderingen en overlopende activa 4   11.797  17.083  

 
 

 58.777   45.141  
    
Liquide middelen 5   526.567  450.193  
 

 
      
   1.596.205  1.553.130  
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   31-12-2021   31-12-2020  

   €   €  

Passiva 
Stichtingsvermogen    
Kapitaal   22.689   22.689  
Bestemmingsreserves 6   30.225   40.226  
Bestemmingsfondsen 7   413.557   411.553  
Overige reserve 8   924.508   838.923  

 
 

 1.390.979   1.313.391  
    
Voorzieningen    
Overige voorzieningen 9   118.149   104.457  
    
Kortlopende schulden    
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 10   38.041   83.036  
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen 11   15.548   5.698  
Overige schulden en overlopende passiva 12   33.488   46.548  
   87.077   135.282  
 

   1.596.205   1.553.130  
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Staat van Baten en Lasten over 2021 

 

 

 2021  
 Begroting 
                  2021 

 

 2020  
   €   €   €  
Baten 13     
Baten van particulieren en ondernemingen   143.485   40.000   115.359  
Baten van gemeenten 14   229.858   298.000   303.962  
Baten van andere organisaties zonder winststreven 15   24.947   -   104.500  
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of 
diensten 

16  
 306.357   233.000   219.798  

Overige baten 17   6.900   6.500   6.744  
   711.547   577.500   750.363  
Lasten     
Personeelskosten 18   277.470   297.000   267.177  
Afschrijvingen materiële vaste activa 19   56.524   37.892   50.380  
Huisvestingskosten 20   68.619   75.464   102.421  
Verzorgingskosten 21   163.715   117.500   164.168  
Wervingskosten 22   13.272   12.000   5.976  
Autokosten 23   8.717   8.500   8.168  
Kosten beheer en administratie 24   44.555   63.750   66.075  
Totaal van som der lasten   632.872   612.106   664.365  
Bedrijfsresultaat   78.657   -34.606   85.998  
Financiële baten en lasten 25   -1.087   -   -1.269  
Netto resultaat   77.588   -34.606   84.729  
 

Bestemming netto resultaat 
  2021    2020  

  €    €  
Bestemmingsreserve  -10.001    -10.001  
Bestemmingsfonds nieuwbouw 2020  -12.535    123.232  
Bestemmingsfonds dierenartskamer 2021  14.539    
Overige reserve  85.585    -28.502  
  77.588    84.729  
 

Hieronder treft u de toelichting op de in de baten en lasten opgenomen lasten welke zijn toe te rekenen en 
besteed aan de doelstelling.  
 

Besteed aan doelstelling 

  31-12-2021   31-12-2020  
 € € 

Personeelskosten   277.470   267.177  
Verzorgingskosten   163.715   164.168  
Huisvestingskosten   68.619   106.421  
Autokosten   8.717   8.168  
Afschrijvingen   56.524   50.380  
Totaal besteed aan doelstelling   575.045   596.314  
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
Informatie over de rechtspersoon  
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 
Stichting Provinciaal Drents Dierentehuis is feitelijk en statutair gevestigd op Ossebroeken 4, 9411VR 
te Beilen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41017627. 

Algemene toelichting 
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 
De activiteiten van Stichting Provinciaal Drents Dierentehuis bestaan voornamelijk uit: het opvangen, 
verzorgen en herplaatsen van zwerf- en afstandsdieren (honden en katten), alsmede het houden van 
een dierenpension. 

 

Algemene grondslagen voor verslaggeving 
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 650, Fondsenwervende organisaties, 
vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslagen is vermeld, 
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 
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Grondslagen 
Materiële vaste activa 
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten 
of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere 
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. 
 
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de 
verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 
 
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
van de activa waarop de subsidies betrekking hebben. 
 
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor 
groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het 
geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot 
onderhoud verloopt. 

Voorraden 
De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs, of indien lager, tegen marktwaarde. 

Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk 
aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op 
grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de 
hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de 
effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. 
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 
vordering. 

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekening courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde. 
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Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. 
 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorziening groot onderhoud wordt 
gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om 
de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 
 
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk 
is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze 
vergoeding als een actief in de balans opgenomen. 
 

Voorziening voor groot onderhoud 
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten 
gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt 
bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen 
de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt. 

Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, 
zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van 
transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 

De bepaling van het resultaat 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.  

Onder baten uit eigen fondsenwerving wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar 
geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en geheven belastingen.  

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat 
alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan 
op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.  
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Opbrengsten van diensten worden genomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, 
gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in 
verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze 
diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. 

Afschrijvingen op materiële vaste activa 
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming 
afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet 
afgeschreven. 

Boekwinsten en verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder 
de afschrijvingen. 
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Toelichting op de balans 
Vaste activa 
1. Materiële vaste activa 
De mutaties in de materiële vaste activa zijn als volgt. 

 

 Terreinen en 
gronden 

Gebouwen Machines en 
installaties 

Inventaris Materiële 
vaste activa 
in uitvoering 

  €   €   €   €   €  
Stand per 1 januari 2021      
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs   17.928   1.764.546   104.274   76.634   27.400  
Cumulatieve afschrijvingen   -   -780.646   -104.274   -67.953   -  
Boekwaarde per 1 januari 2021  17.928   983.900   -   8.681   27.400  

Mutaties       
Investeringen   -   1.940   -   5.253   -  
Gereedgekomen  -   27.400   -   -   - 27.400  
Afschrijvingen   -   -51.643   -   -4.881   -  
Desinvesteringen   -   -   -   -   -  
Saldo mutaties   -   -22.303   -   372   -27.400  
Stand per 31 december 2021      
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs   17.928   1.793.886   104.274   81.887   -  
Cumulatieve afschrijvingen   -   -832.289   -104.274   -72.834   -  
Boekwaarde per 31 december 2021  17.928   961.597   -   9.053   -  
 

 Totaal 
  €  

Stand per 1 januari 2021  
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs   1.990.782  
Cumulatieve afschrijvingen   -952.873  
Boekwaarde per 1 januari 2021  1.037.909  

Mutaties   
Investeringen   7.193  
Gereedgekomen  -  
Afschrijvingen   -56.524  
Desinvesteringen   -  
Saldo mutaties   -49.331  
Stand per 31 december 2021  
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs   1.997.975  
Cumulatieve afschrijvingen   -1.009.397  
Boekwaarde per 31 december 2021  988.578  
 

Materiële vaste activa: Economische levensduur 

 Bedrijfsge-
bouwen 

en -terreinen 

Machines en 
installaties 

Andere vaste 
bedrijfsmid-

delen 
 % % % 
Afschrijvingspercentage  3,00   20,00   20,00  
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Vlottende activa 
Voorraden 
  31-12-2021   31-12-2020  

 €   €  

2. Voorraden 
Riemen/posters  6.378   3.578  
Schoonmaakmiddelen  2.195   2.839  
Voer  1.919   2.295  
Medicamenten  10.965   10.175  
Kattenbakkorrels  826   1.000  
  22.283   19.887  

 
Vorderingen 
 

3. Vorderingen op handelsdebiteuren 
Vorderingen op handelsdebiteuren  35.142   22.456  
Nog te factureren  11.838   5.602  
  46.980   28.058  

 
 

4. Overige vorderingen en overlopende activa 
Belastingen en premies sociale verzekeringen  -  795  
Overige vorderingen  11.663   6.769  
Overlopende activa  134   9.519  
  11.797  17.083  
 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 
Pensioenen  -   795  

 
Overige vorderingen 
Te factureren omzet  -  -  
Te ontvangen tegemoetkomingen lonen  5.293   5.293  
Te ontvangen energiebelasting  -   -  
Te ontvangen ziekengeld  1.195   -  
Overige vorderingen  5.175   856  
  11.663   6.769  
Overlopende activa 
Vooruitbetaalde verzekeringspremie  134   9.519  
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  31-12-2021   31-12-2020  
 €   €  

5. Liquide middelen 
Kas  541   3.860  
Kruisposten pin  2.165   43  
Rabobank, zakelijke rekening  126.059   112.070  
Rabobank, doelreserveren  99.977   205.057  
Rabobank, zakelijke rekening-courant inzake donaties  14.567   8.772  
Rabobank, zakelijke rekening inzake kleine bestedingen  88.335   14.894  
SNS Bank, zakelijk sparen  97.861   100.360  
ING Bank, zakelijke rekening  1.981   637  
ING Bank, vermogen spaarrekening  95.081   4.500  
  526.567   450.193  
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Stichtingsvermogen 
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven: 

 Kapitaal Bestem-
mingsreser-
ves 

Bestem-
mings-
fondsen 

Overige re-
serve 

Totaal 

  €   €   €   €   €  
Stand per 1 januari 2021  22.689   40.226   411.553   838.923   1.313.391  
Mutatie uit resultaatverdeling   -   -10.001   2.004   -   -7.997  
Uit resultaatverdeling   -   -   -   85.585   85.585  
Stand per 31 december 2021  22.689   30.225   413.557   924.508   1.390.979  

 
  31-12-2021   31-12-2020  

 €   €  

6. Bestemmingsreserves 
Bestemmingsreserve  30.225   40.226  
 

 
  2021   2020  

  €   €  
Bestemmingsreserve 

Stand per 1 januari  40.226   50.227  
Resultaatverdeling  -10.001   -10.001  
Stand per 31 december  30.225   40.226  
 
Bij de bouw van het asiel zijn gelden ontvangen. Door het bestuur is destijds besloten het bedrag in één keer te 
passiveren en het bedrag in 40 jaar vrij te laten vallen. Jaarlijks wordt € 10.001 via de resultaatbestemming vrij 
genomen.  

 
  31-12-2021   31-12-2020  

 €   €  

7. Bestemmingsfondsen 
Bestemmingsfonds nieuwbouw 2020 399.018  411.553  
Bestemmingsfonds dierenartskamer 2021  14.539  -  
  413.557  411.553  

 
  2021   2020  

  €   €  
Bestemmingsfonds nieuwbouw 2020 

Stand per 1 januari  411.553   288.321  
Resultaatverdeling  -12.535   123.232  
Stand per 31 december  399.018   411.553  
 
In 2017, 2018, 2019 en 2020 zijn donaties ontvangen, welke geoormerkt zijn. Het bestemmingsfonds is gekoppeld 
aan de uitbreiding (nieuwbouw), welke in 2020 afgerond is. Vanaf 2020 valt het bestemmingsfonds vrij naar rato van 
de afschrijvingen op de uitbreiding. 
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Het bestemmingsfonds ziet ultimo 2021 volledig toe op de uitbreiding van het dierentehuis. 

 
  31-12-2021   31-12-2020  

 € € 

Specificatie bestemmingsfonds nieuwbouw 
Ontvangen giften en donaties voor uitbreiding dierentehuis   -   129.500  
Vrijval ten gunste van het bestemmingsresultaat naar rato afschrvijving   -12.535   -6.268  
Totaal   -12.535   123.232  
 

Bestemmingsfonds dierenartskamer 2021 

Stand per 1 januari  -   -  
Resultaatverdeling  14.539   -  
Stand per 31 december  14.539   -  

 
  31-12-2021   31-12-2020  

 € € 

Specificatie bestemmingsfonds dierenartskamer 
Ontvangen giften en donaties voor dierenartskamer   14.989   -  
Vrijval ten gunste van het bestemmingsresultaat naar rato afschrvijving   -450   -  
Totaal   14.539   -  
 

 

  2021   2020  
  €   €  

8. Overige reserve 
Stand per 1 januari  838.923   867.425  
Uit resultaatverdeling  85.585   -28.502  
Stand per 31 december  924.508   838.923  
 

 

Voorzieningen 
  31-12-2021   31-12-2020  

 €   €  

9. Overige voorzieningen 
Voorziening groot onderhoud  118.149   104.457  
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  2021   2020  
  €   €  

Voorziening groot onderhoud gebouwen 
Stand per 1 januari  104.457   74.660  
Dotatie  21.287   21.289  
  125.744   95.949  
Onderhoudskosten ten laste van voorziening  -7.595   -29.327  
Inhaaldotatie voorziening groot onderhoud  -   37.835  
Stand per 31 december  118.149   104.457  
 
Het bestuur van Stichting Provinciaal Drents Dierentehuis heeft een onderhouds- 
plan opgesteld ten aanzien van het groot onderhoud  
van het onroerend goed. Op basis van dit, door het  
bestuur vastgestelde, onderhoudsplan is de  
voorziening groot onderhoud opgenomen. 
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Kortlopende schulden   

  31-12-2021   31-12-2020  
 €   €  

10. Schulden aan leveranciers en handelskredieten 
Crediteuren  38.041   83.036  
 

11. Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen 
Omzetbelasting  15.548   5.698  
Loonheffing  -   -  
  15.548   5.968  

12. Overige schulden en overlopende passiva 
Vakantiegeld en -dagen (inclusief sociale lasten)  25.261   24.484  
Accountantskosten  7.809   7.893  
Nog te ontvangen facturen  -2   953  
Nog te betalen facturen 64  -  
Afrekening NOW1  -   13.218  
Overige schulden  356   -  
  33.488   46.548  

 

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen 
Informatieverschaffing over operationele leases 
In 2019 is er een operational lease afgesloten voor de lease van een auto. De jaarlijkse verplichting 
bedraagt ongeveer € 7.800 (exclusief omzetbelasting). 
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 

  2021  
 Begroting 
                  2021  2020  

  €   €   €  

13. Baten van particulieren en ondernemingen 
Opbrengsten uit nalatenschappen  52.841   -   36.477  
Donaties  81.628   40.000   49.169  
Donaties uitbreiding dierentehuis  -   -   25.000  
Giften  9.016   -   4.713  
  143.485   40.000   115.359  
 

14. Baten van gemeenten 
Opbrengst honden  8.818   15.000   21.784  
Opbrengst katten  221.040   275.000   274.635  
Crisisopvang gemeenten  -   8.000   7.543  
  229.858   298.000   303.962  
 

15. Baten van andere organisaties zonder winststreven 
Bijdrage uitbreiding dierentehuis  -  -  104.500  
Giften Stichting Dierenlot  9.958   -  -  
Bijdrage verbouw dierenartskamer  14.989   -  -  
  24.947   -  104.500  
 

16. Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten 
Opbrengsten pension  78.064   70.000   53.500  
Opbrengst sponsoring  3.934   5.000   4.202  
Opbrengst hondenschool  777   -   431  
Opbrengst plaatsing katten  66.362   75.000   84.021  
Opbrengst plaatsing honden  38.212   15.000   15.242  
Opbrengst afstandskatten  4.959   6.000   5.574  
Opbrengst afstandshonden  4.186   6.000   5.984  
Doorbelaste plaatsingen  -21.169   -   -3.484  
Opbrengst crisisopvang  120.694   35.000   36.662  
Verkoop materiaal  17.901   23.000   19.600  
Inkoop materiaal  -7.563   -2.500   -1.934  
  306.357   233.000   219.798  
 

               2021 
 € 

Prijzen (inclusief btw) 
Prijzen voor afstand doen van een hond   100  
Prijzen voor afstand doen van een kat   65  
Prijzen voor plaatsen van een hond   150  
Prijzen voor plaatsen van een pup   325  
Prijzen voor plaatsen van een kat   100  
Prijzen voor plaatsen van een kitten   135  
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 Begroting 
                  2021  2020  

  €   €   €  

17. Overige baten 
Ontvangen huur  6.900   6.500   6.744  

 
 

  2021  
 Begroting 
                  2021  2020  

  €   €   €  

18. Personeelskosten 
Lonen  194.604   220.000   189.876  
Sociale lasten  42.134   42.000   41.425  
Pensioenlasten  4.529   5.000   4.375  
Overige personeelsbeloningen  36.203   30.000   31.501  
  277.470   297.000   267.177  
 

Lonen 
Salarissen  218.300   205.000   211.240  
Vakantietoeslag  17.754   15.000   16.304  
Mutatie reservering vakantiedagen  -998   -   771  
 235.056 220.000 228.315 
Tegemoetkoming lage inkomensvoordeel (LIV)  -5.294   -   -5.915  
Ziekengeldverzekering en kosten arbodienst  -22.638   -   -17.049  
Overige personeelskosten  -12.520   -   -15.475  
  194.604   220.000   189.876  
 

                 2021                    2020  
    

Gemiddeld aantal werknemers 

Gemiddeld aantal werknemers   9,73   -   9,42  
 

  2021  
 Begroting 
                  2021  2020  

  €   €   €  

Sociale lasten 
Sociale lasten  42.134   42.000   41.425  

 
Pensioenlasten 
Pensioenlasten  4.529   5.000   4.375  
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  2021  
 Begroting 
                  2021  2020 

  €   €   € 

Overige personeelsbeloningen 
Kantinekosten  4.177   2.000   2.256  
Bedrijfskleding  2.342   1.500   1.108  
Studie- en opleidingskosten  782   2.000   129  
Vergoeding reis- en verblijfkosten  13.555   10.000   11.432  
Ziekengeldverzekering en kosten arbodienst  11.295   9.500   9.921  
Overige personeelskosten  4.025   5.000   6.655  
  36.203   30.000   31.501  
    

19. Afschrijvingen materiële vaste activa 
Afschrijvingskosten gebouwen  51.643   33.642   42.173  
Afschrijvingskosten installaties  -   -   3.340  
Afschrijvingskosten inventaris  4.881   4.250   4.867  
Afschrijvingskosten vervoermiddelen  -   -   -  
  56.524   37.892   50.380  
 

20. Huisvestingskosten 
Onderhoud gebouwen  5.008   25.230   8.829  
Gas, water en elektra  17.851   20.750   14.771  
Afvoer huisvuil  11.012   10.000   10.202  
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen  21.287   19.484   21.289  
Inhaaldotatie voorziening groot onderhoud gebouwen  -   -   37.835  
Onderhoud installaties  3.514   -   4.888  
Onderhoud terreinen  6.050   -   6.550  
Onderhoud riolering  3.249   -   -  
Diverse materialen  -   -   91  
Onderhoud hekwerk  648   -   1.716  
Huur versnipperaar  -   -   250  
  68.619   75.464   106.421  
 

21. Verzorgingskosten 
Medicamenten/verbandmiddelen  32.068   30.000   34.119  
Sterilisaties en castraties  38.191   21.000   33.253  
Vaccinaties  23.985   22.500   31.700  
Voeding  18.186   15.000   17.056  
Door te berekenen dierenartskosten crisisopvang  58.916   1.000   11.464  
Diergeneeskundige hulp  19.988   10.000   20.461  
Vooropvangcentra  -   -   -  
Schoonmaakmiddelen en kattenbakvulling  12.365   10.000   9.370  
Hondentraining  37   -   1.997  
Operaties  9.349   5.000   8.365  
Dieren chippen  5.452   -   4.075  
Euthanasie  2.932   4.000   3.744  
  221.469   118.500   175.604  
Doorberekende dierenartskosten crisisopvang  -58.074   -   -11.332  
Doorberekende dierenartskosten particulieren  320   -1.000   -104  
  163.715   117.500   164.168  
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  2021  
 Begroting 
                  2021  2020  

  €   €   €  
 

22. Wervingskosten 
Kosten nieuwsbrieven  13.272   12.000   5.976  
 

23. Autokosten 
Operational leasing auto's  7.901   7.500   7.252  
Brandstofkosten auto's  367   1.000   492  
Verzekering en motorrijtuigenbelasting auto  415   -   -  
Overige autokosten  7   -   -  
Reparatie en onderhoud auto's  27   -   424  
  8.717   8.500   8.168  

 
24. Kosten beheer en administratie 
Accountantskosten, administratieve dienstverlening  15.210   -   15.218  
Accountantskosten, jaarrekening  6.584   35.000   7.947  
Accountantskosten, advieskosten  130   -   2.738  
Accountantskosten, salarisverwerking  3.461   -   2.975  
Accountantskosten, advieskosten P&S  2.698   -   1.129  
Automatisering  10.435   8.000   7.057  
Assurantiepremie  8.477   8.000   7.480  
Gemeentelijke belastingen  6.254   5.500   5.688  
Advieskosten  2.425   -   3.620  
Overige algemene kosten  -12   -   366  
Kantoorbehoeften  5.192   5.000   5.881  
Telefoonkosten  2.052   2.250   2.253  
Afboeking dubieuze debiteuren  -   -   -  
Boetes fiscus  -284   -   482  
Abonnementen en contributies  528   -   2.626  
Verzend- en vrachtkosten  58   -   615  
Betaalautomaat  -   -   -  
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren  -   -   -  
  63.208   63.750   66.075  
Ontvangen TOGS  -   -   -4.000  
Ontvangen TVL  -18.653   -   -  
  44.555   63.750   62.075  
 

25. Financiële baten en lasten 
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten  20   -   30  
Rentelasten en soortgelijke kosten  -1.107   -   -1.299  
  -1.087   -   -1.269  
 

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 
Ontvangen rente  20   -   30  
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 Begroting 
                  2021  2020  
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Rentelasten en soortgelijke kosten 
Betaalde bankrente  1.107   -   1.299  
 

 

Beilen, 14 april 2022 
 
   
   
   
w.g. P. Mol  w.g. K.M. Verhoeven  w.g. X.R.J. Sinnige  
Voorzitter  Secretaris  Penningmeester  
   

   
   

w.g. A. Vellinga    

algemeen bestuurslid   
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

De Jong & Laan Accountants B.V., gevestigd te Almelo, KvK 06054458. Op al onze diensten en werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene 
voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Oost Nederland te Enschede onder nr. 08153431, zijn in te zien op www.jonglaan.nl, en worden op verzoek kosteloos toegezonden. 
  

  Accountants 
Belastingadviseurs 

adres Blankenstein 134 
7943 PE Meppel 

telefoon 0522-237500 
e-mail meppel@jonglaan.nl 

internet www.jonglaan.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Samenstellingsverklaring van de accountant 
 
 
 
Aan: het bestuur van Stichting Provinciaal Drents Dierentehuis 
 
 
De jaarrekening van Stichting Provinciaal Drents Dierentehuis te Beilen is door ons samengesteld op basis van de 
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en 
lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 
 
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants 
geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij 
u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn 650, 
fondsenwervende organisaties, vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Wij hebben daarbij onze 
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. 
 
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante 
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, 
dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van 
onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de 
jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Provinciaal Drents Dierentehuis. 
 
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische 
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze 
jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en 
objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 
 
 
Meppel, 14 april 2022 
 
De Jong & Laan accountants belastingadviseurs 
 
 
 
 
w.g. J.C.S. Otto AA 


