Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Provinciaal Drents Dierentehuis
4 1 0 1 7 6 2 7

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

Ossebroeken 4
0 5 9 3 5 2 3 2 3 2

E-mailadres

beheer@dierenasielbeilen.nl

Website (*)

https://www.dierenasielbeilen.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 2 9 9 3 1 4 4

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
9

Aantal medewerkers (*)

4 5

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

P. Mol

Secretaris

K.M. Verhoeven

Penningmeester

X.R.J. Sinnige

Algemeen bestuurslid

A. Vellinga

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 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 doel van de stichting is:
a) noodlijdende en/of onbeheerde en/of gevonden en/of afgestane dieren op te nemen,
te bewaren en zo mogelijk opnieuw te huisvesten. Hierbij houdt de stichting zich aan
de richtlijnen/standpunten zoals die door wetgever zijn aangegeven, in het bijzonder
inzake verzorging, huisvesting, euthenasie, identificatie/registratie en
sterilisatie/castratie van dieren;
b) dieren tegen mishandeling, slechte en/of onoordeelkundige behandeling en
verwaarlozing te beschermen door voorlichting te geven ten aanzien van de
behandeling van dieren en nazorg uit te voeren;
c) het geven van voorlichting en educatie, alsook het ontplooien en steunen van
(andere) activiteiten, gericht op preventie van aantasting van dierenwelzijn;
d) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevordelijk 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?

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a) het inrichten, instandhouden en exploiteren van het Provinciaal Drents Dierentehuis
in Beilen, en verzorging van dieren in de provincie Drenthe;
b) het onderhouden van goede contacten met en - daar waar volgens het dierentehuis
mogelijk en noodzakelijk - afsluiten van overeenkomsten met:
- instellingen of personen die geheel of gedeeltelijk werkzaam zijn op het vlak van de
stichting, met respectering van elkaars werkgebied;
- andere relevante instanties, onder andere rijks-, provincie- en lokale overheden;
c) het organiseren of het verlenen van medewerking aan het ten uitvoer brengen van
provinciale activiteiten;
d) aanwending van alle wettige middelen welke naar oordeel van het bestuur
bevordelijk kunnen zijn. Een mogelijke secundaire activiteit is het tijdelijk tegen betaling
in pension nemen van huisdieren.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
a. het aanwezige vermogen;
b. vruchten uit vermogen;
c. donaties, sponsorgelden en subsidies;
d. betaling voor huisvesting en verzorging van opgenomen dieren, inclusief afstandsen plaatsingskosten;
e. opbrengsten van eventuele diensten;
f. wettelijke bijdragen van de gemeenten;
g. schenkingen, erfstellingen en legaten;
h. alle overige wettige inkomsten.

03 van 06

1

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).

Zie voor de doelen de hoofdlijnen uit het beleidsplan.

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

https://www.dierenasielbeilen.nl/wp/wp-content/uploads/Beleid
splan-2020-2021-def.pdf

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

De bestuurders genieten als zodanig geen enkele bezoldiging. Wel zijn gemaakte
kosten te declareren. Deze kosten worden niet als bezoldiding aangemerkt en dienen
binnen de algemeen geaccepteerde grenzen van redelijkheid te vallen. Deze kosten
worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt.

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.

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 twee maal met een jaar te
verlengen. De volgende punten zijn in 2021 uit dit plan uitgevoerd:
- De oplevering van de dierenartskamer en daarmee de beschikbaarheid van
hoogwaardige veterinaire zorg.
- Voortzetting van de samenwerking met de Hondenschool Midden-Drenthe.
- Continuiteit 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.

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

https://www.dierenasielbeilen.nl/wp/wp-content/uploads/Jaarre
kening-2021-w.g.pdf

Open

Op het dierentehuis zijn onder het gezag van het bestuur meerdere personen, waar
onder beheerders, in loondienst werkzaam. Op de arbeidsovereenkomst is geen CAO
van toepassing. Beloning vindt plaats conform hetgeen gangbaar is voor de functie
dierenverzorger. Alle medewerkers boven de 21 jaar nemen deel in een
pensioenregeling.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

988.578

€

+

€

988.578

Voorraden

€

22.283

€

19.887

Vorderingen &
overlopende activa

€

58.777

€

45.141

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

526.567

€

450.193

+
€

+
1.037.909

+
€

607.627

1.037.909

515.221

+
Totaal

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

€

1.596.205

Passiva

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€

0

€

0

Bestemmingsreserve

€

30.225

€

40.226

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

Overige reserves

€

947.197

€

861.612

31-12-2020 (*)

+
977.422

€

901.838

Bestemmingsfondsen

€

413.557

€

411.553

Voorzieningen

€

118.149

€

104.457

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

87.077

€

135.282

Totaal

€

1.596.205

€

1.553.130

+
€

1.553.130

+

€

+

https://www.dierenasielbeilen.nl/wp/wp-content/uploads/Jaarrekening-2021-w.g.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

24.947

€

104.500

Baten sponsorbijdragen

€

3.934

€

4.202

Giften en donaties van particulieren

€

90.644

€

78.882

Nalatenschappen

€

52.841

€

36.477

Bijdragen van loterijinstellingen

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

532.281

519.558

€
€

24.947

+

104.500

€

+

€

+

€
€

143.485

+
115.359

€
€

6.900

6.744

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

711.547

750.363

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

13.272

€

5.976

Personeelskosten

€

277.470

€

267.177

Huisvestingskosten

€

68.619

€

102.421

Afschrijvingen

€

56.524

€

50.380

Financiële lasten

€

1.087

€

1.269

Overige lasten

€

216.987

€

238.411

Som van de lasten

€

633.959

€

665.634

Saldo van baten en lasten

€

77.588

€

84.729

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
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.

https://www.dierenasielbeilen.nl/wp/wp-content/uploads/Jaarre
kening-2021-w.g.pdf

Open

