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RAPPORT



Aan het bestuur van
Stichting Gezonde Duitse Herder  
Prickwaert 21  
3363BA Sliedrecht

Kenmerk Behandeld door Datum

19740 RR 14 april 2021

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot de stichting.



1                RESULTAAT

1.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2020 bedraagt  € 1.872 tegenover negatief € 2.445 over 2019. De resultaten over beide
jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Saldo 2020

€

Budget 2020

€

Saldo 2019

€

Verschil 2020

€

Verschil met
Budget

€

Baten

Baten 4.076 - 3.656 420 4.076

Som van de geworven baten 4.076 - 3.656 420 4.076

Lasten

Besteed aan de doelstellingen 2.076 - 5.967 -3.891 2.076

Financiële baten en lasten 128 - 134 -6 128

Saldo 1.872 - -2.445 4.317 1.872
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2                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2020 

€

31-12-2019

€
Beschikbaar op lange termijn:

Stichtingsvermogen 8.004 6.132

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen - 20
Liquide middelen 9.515 7.322

9.515 7.342

Af: kortlopende schulden 1.511 1.210

Werkkapitaal 8.004 6.132
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FINANCIEEL VERSLAG



JAARVERSLAG OVER 2020

Jaarverslag 2020

Het jaar 2020 is voor onze Stichting bijzonder enerverend geweest. Er heeft een bijna volledige
bestuurswisseling moeten plaats vinden. Onze secretaris/penningmeester Mans Vroom had aangegeven dat hij
zijn functie als penningmeester niet meer kon uitvoeren. Zijn fysieke toestand dwong hem tot dit besluit. Na
veel zoeken hebben wij Rob Reinders als zeer deskundige, enthousiast kunnen maken om bij onze Stichting
het penningmeesterschap over te nemen. Ons algemeen bestuurslid Yvonne de Groot heeft na vele jaren inzet,
in mei op eigen verzoek afscheid genomen. Margaret de Leeuw, de mede-oprichtster van onze Stichting,
mochten we in mei als terugkerend bestuurslid van harte welkom heten. Van haar deskundigheid en
enthousiasme zullen wij nog lang kunnen genieten. In mei mochten wij Erna Dijkstra als bestuurslid welkom
heten.

Doordat de fysieke toestand van Mans zich verslechterde, verklaarde Erna zich bereid het secretariaat vanaf
oktober te willen voeren. De gelederen hebben zich gesloten, nadat wij van Mans en Christine Vroom helaas
afscheid moesten nemen. Gelukkig blijft Mans nog als adviseur aan onze Stichting verbonden zodat ook zijn
deskundigheid niet verloren gaat. Christine is vele jaren een geweldige gastvrouw van onze Stichting geweest
en kan nu samen met Mans van hun vrije tijd genieten. 
 
Het verhuren van rolstoelen heeft een enorme vlucht genomen. Mans en Christine hebben dit jaren lang
verzorgd, maar ook hier moest Mans zijn werkzaamheden overdragen. Hij heeft er wel voor gezorgd dat in
Onna Carla Groenendijk erg enthousiast een depot voor rolstoelverhuur ging leiden. Erna Dijkstra werd
bereid gevonden om vanuit Sliedrecht ook een rolstoeldepot te openen. Het verhuur wordt wel gehinderd door
de Corona pandemie en we hebben de verhuur ook tijdelijk even moeten stilleggen. Inmiddels zijn wij er toch
weer mee begonnen, wel met beschermende maatregelen. Het is triest om te constateren dat er bij vele
hondenrassen ernstige verlammingen voorkomen. Inmiddels verhuren wij rolstoelen voor diverse rassen en
afmetingen van honden. Carla en Erna hebben dit volledig onder controle. 

In de loop van 2020 hebben wij contacten gezocht met diverse belangenverenigingen van de Duitse herder.
Evenementen om ons te presenteren konden helaas niet plaats vinden. Aangezien wij nu een volledig
functionerend bestuur hebben, zijn wij nu in staat om de diverse bestuurstaken te verdelen. Nu bereiden wij
ons voor,  om in het nieuwe jaar actief te zijn op onder andere onze sociaal media kanalen. Margaret en Erna
gaan proberen om Webinars op te zetten. Verder hopen we ten zeerste dat we onszelf in 2021 kunnen
presenteren op evenementen en beurzen. Onze doelstelling voor 2021: een groot aantal fokkers overtuigen van
de noodzaak om een gedegen fokbeleid uit te voeren.  Ons beleid blijkt nog steeds juist en noodzakelijk. Het
heeft de noodzaak van onze Stichting helaas opnieuw bewezen. We gaan met volle moed aan het nieuwe jaar
beginnen.

Hans Mijnheer, voorzitter
16 maart 2021
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2020
Winst-en-verliesrekening over 2020
Kasstroomoverzicht 2020
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2020
Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2020



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na winstbestemming)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1)

Overlopende activa - 20

Liquide middelen  (2) 9.515 7.322

 9.515 7.342
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31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (3)

Stichtingsvermogen 8.004 6.132

Kortlopende schulden  (4)

Overige schulden 1.511 1.210

 9.515 7.342
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2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020

Saldo 2020

€

Budget 2020

€

Saldo 2019

€

Baten

Baten  (5) 4.076 - 3.656

Som van de geworven baten 4.076 - 3.656

Lasten

Besteed aan de doelstellingen  (6) 2.076 - 5.967

Saldo voor financiële baten en lasten 2.000 - -2.311
Financiële baten en lasten  (7) -128 - -134

Batig / nadelig saldo 1.872 - -2.445

Resultaatbestemming

Stichtingsvermogen 1.872 - -2.445
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2020

€ €

2019

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 2.000 -2.311
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen 20 -20
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
kortlopend deel van de langlopende schulden) 301 1.210

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.321 -1.121

Rentelasten -128 -134

Kasstroom uit operationele activiteiten 2.193 -1.255

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie algemene reserve - 8.577

2.193 7.322

Samenstelling geldmiddelen

2020

€ €

2019

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 7.322 -

Mutatie liquide middelen 2.193 7.322

Geldmiddelen per 31 december 9.515 7.322
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4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Gezonde Duitse Herder is feitelijk en statutair gevestigd op Prickwaert 21  te Sliedrecht en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 55802583.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij
zijn gerealiseerd.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de kosten en andere lasten van het verslagjaar
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Overlopende activa

Huur - 20

2. Liquide middelen

Rabobank 9.515 7.322

PASSIVA

3. Reserves en fondsen

Stichtingsvermogen 8.004 6.132

8.004 6.132

2020

€

2019

€

Stichtingsvermogen

Stand per 1 januari 6.132 8.577
Resultaatbestemming 1.872 -2.445

Stand per 31 december 8.004 6.132
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4. Kortlopende schulden

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Overige schulden

Ontvangen borg verhuur rolstoelen 1.501 1.200
Rente- en bankkosten 10 10

1.511 1.210
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6                TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020

Saldo 2020

€

Saldo 2019

€
5. Baten

Donaties 1.254 427
Verhuur harnas - 93
Verhuur rolstoelen 2.700 2.920
Stickerverkoop 122 216

4.076 3.656

6. Besteed aan de doelstellingen

Doelstelling stichting 

Aanschaf tweedehands rolstoelen 917 552
Website/Hosting 502 1.159
Onderhoud rolstoelen 204 25
Kantoorbenodigdheden 156 -
Vergoeding combibreed testen 150 50
Reiskosten 66 -
Algemene bestuurskosten - 725
Zegel- en portokosten 62 55
Reclame en advertenties 19 526
Drukwerken - 375
Donatie cf doelstelling - 1.000
Correctie schuld borg voorgaande jaren - 1.500

2.076 5.967

7. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -128 -134

Rentelasten en soortgelijke kosten

Overige rentelasten -128 -134
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Ondertekening directie voor akkoord

Dwingeloo, 14 april 2021

Hans Mijnheer Erna Dijkstra 

Rob Reinders
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