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RAPPORT



Aan het bestuur van
Stichting Gezonde Duitse Herder  

Prickwaert 21  

3363BA Sliedrecht

Kenmerk Behandeld door Datum

19740 RR 11 juni 2022

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot de stichting.



1                RESULTAAT

1.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2021 bedraagt  € 1.026 tegenover  € 1.872 over 2020. De resultaten over beide jaren kunnen

als volgt worden samengevat:

Saldo 2021

€

Budget 2021

€

Saldo 2020

€

Verschil 2021

€

Verschil met

Budget

€

Baten

Baten 4.034 - 4.076 -42 4.034

Som van de geworven baten 4.034 - 4.076 -42 4.034

Lasten

Besteed aan de doelstellingen 2.899 - 2.076 823 2.899

Financiële baten en lasten 109 - 128 -19 109

Saldo 1.026 - 1.872 -846 1.026
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2                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Beschikbaar op lange termijn:

Stichtingsvermogen 9.030 8.004

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 3.505 -

Werkkapitaal 5.525 8.004

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 3.740 -

Liquide middelen 8.265 9.515

12.005 9.515

Af: kortlopende schulden 6.480 1.511

Werkkapitaal 5.525 8.004
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FINANCIEEL VERSLAG



JAARVERSLAG OVER 2021

Het jaar 2021 was voor onze Stichting een jaar waarbij de Covid19 pandemie erg van invloed op onze

activiteiten is geweest. Toch moet ik allereerst helaas het overlijden van Mans Vroom vermelden. Na een

vervelende ziekte heeft Mans het niet kunnen redden. Wij verliezen in hem een fantastische collega die onze

Stichting vele jaren tot grote steun is geweest. Bij zijn afscheid kreeg ik de gelegenheid om zijn weduwe

enkele woorden namens onze Stichting te mogen toespreken.

Erna Dijkstra had de moeilijke taak om de werkzaamheden van  Mans  in 2020 over te nemen, en zij heeft

zich in een korte tijd zeer vakbekwaam kunnen tonen. Wij hebben helaas voor een korte periode een nieuw

bestuurslid mogen verwelkomen. Carla Regeer. Echter zij heeft zich na enige maanden weer terug getrokken.

Onze Stichting heeft ondanks de pandemie, na een korte periode van niet-actief zijn, het verhuren van de

helaas noodzakelijke hondenrolstoelen kunnen hervatten. In de loop van dit jaar hebben wij besloten om de

kwaliteit van de rolstoelen te verbeteren en wij konden door donaties en investeringen, enkele nieuwe

rolstoelen aanschaffen.

Het is ons gelukt om een goede aanzet tot samenwerking met de LSOHV te vinden en dit zal in 2022 verder

worden uitgebreid. Wij willen graag gebruik maken van het aanbod van de LSOHV om onze Stichting te

kunnen promoten tijdens enkele bijeenkomsten van de LSOHV.

De door ons aangekondigde Webinars konden wegens de corona pandemie nog niet worden gerealiseerd. De

activiteiten richting Webinars en Media hebben eveneens door de pandemie te lijden gehad.

Zoals wij in 2020 hebben afgesloten met de wens om fokkers te overtuigen van de noodzaak om tot een goed

fokbeleid over te gaan, hebben wij deze aangelegenheid in 2021, ook vanwege de pandemie niet tot onze

eigen tevredenheid vol kunnen realiseren.

In dit jaar hebben de bestuursleden opnieuw besloten om mij als voorzitter te willen houden en dit vertrouwen

heb ik zeer op prijs gesteld. Mijn dank gaat graag terug naar de enorme inzet van alle bestuursleden die hun

taken bijzonder naar tevredenheid hebben kunnen uitoefenen. Het nieuwe jaar gaan wij met goede moed

verder met het uitvoeren van onze doelstellingen.

Hans Mijnheer, voorzitter

21 mei 2022
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2021
Winst-en-verliesrekening over 2021
Kasstroomoverzicht 2021
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2021
Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2021



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na winstbestemming)

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Inventaris 3.505 -

 3.505 -

Vlottende activa

Vorderingen  (2)

Overige vorderingen 3.740 -

Liquide middelen  (3) 8.265 9.515

 15.510 9.515

Stichting Gezonde Duitse Herder te Dwingeloo

  



31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (4)

Stichtingsvermogen 9.030 8.004

Kortlopende schulden  (5)

Overige schulden 6.480 1.511

 15.510 9.515
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2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021

Saldo 2021

€

Budget 2021

€

Saldo 2020

€

Baten

Baten  (6) 4.034 - 4.076

Som van de geworven baten 4.034 - 4.076

Lasten

Besteed aan de doelstellingen  (7) 2.899 - 2.076

Saldo voor financiële baten en lasten 1.135 - 2.000

Financiële baten en lasten  (8) -109 - -128

Batig / nadelig saldo 1.026 - 1.872

Resultaatbestemming

Stichtingsvermogen 1.026 - 1.872
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2021

€ €

2020

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 1.135 2.000

Aanpassingen voor:

Veranderingen in het werkkapitaal:

Mutatie vorderingen -3.740 20

Mutatie kortlopende schulden (exclusief

kortlopend deel van de langlopende schulden) 4.969 301

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.364 2.321

Rentelasten -109 -128

Kasstroom uit operationele activiteiten 2.255 2.193

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Primaire vastlegging materiële vaste activa 1.576 -

Investeringen in materiële vaste activa -5.081 -

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -3.505 -

-1.250 2.193

Samenstelling geldmiddelen

2021

€ €

2020

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 9.515 7.322

Mutatie liquide middelen -1.250 2.193

Geldmiddelen per 31 december 8.265 9.515
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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.

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.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

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.

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
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Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.

Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze

betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening

wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden

ontvangen, dan wel betaald.

Baten

Onder baten van particulieren wordt verstaan de algemene donaties voor de stichting.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

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 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Inventaris

€

Boekwaarde per 1 januari 2021 -

Investeringen 5.081

Afschrijvingen -208

Gedekt uit donaties -1.368

Boekwaarde per 31 december 2021 3.505

Aanschaffingswaarde 3.713

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -208

Boekwaarde per 31 december 2021 3.505

Waarschuwing verschil afschrijvingen

Afschrijving volgens balans -208

-208

Afschrijvingspercentages

%

Inventaris  20

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen
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31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde kosten webhosting 145 -

Toegezegd donatie Dinamo Fonds 2021-0185 3.595 -

3.740 -

Onder de vorderingen is een donatie van het Dinamo Fonds opgenomen met als referentienummer 2021-0185.

Als tegenhanger hiervan is onder de schulden een verplichting opgenomen tot investeren. De totale

investering die is aangemeld bij het Dinamo Fonds bedraagt € 4.840 ten behoeve van de uitbreiding met 10

hondenrolstoelen. De investering is in 2022 uitgevoerd en zal alsdan ook worden ingediend als afgerond

project.

3. Liquide middelen

Rabobank 8.265 9.515

PASSIVA

4. Reserves en fondsen

Stichtingsvermogen 9.030 8.004

9.030 8.004

2021

€

2020

€

Stichtingsvermogen

Stand per 1 januari 8.004 6.132

Resultaatbestemming 1.026 1.872

Stand per 31 december 9.030 8.004

5. Kortlopende schulden

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Overige schulden

Te besteden geoormerkte gift Dinamo 3.595 -

transporteren 3.595 -
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31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Transport 3.595 -

Ontvangen borg verhuur rolstoelen 2.850 1.501

Rente- en bankkosten 10 10

Vooruitontvangen huur 25 -

6.480 1.511
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6                TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021

Saldo 2021

€

Saldo 2020

€

6. Baten

Donaties 469 1.254

Verhuur rolstoelen 3.565 2.700

Stickerverkoop - 122

4.034 4.076

7. Besteed aan de doelstellingen

Doelstelling stichting 

Aanschaf tweedehands rolstoelen 663 917

Website/Hosting 145 502

Onderhoud rolstoelen -42 204

Kantoorbenodigdheden 94 156

Vergoeding combibreed testen 150 150

Reiskosten - 66

Algemene bestuurskosten 1.005 -

Zegel- en portokosten 88 62

Reclame en advertenties - 19

Drukwerken 588 -

Afschrijving inventaris 208 -

2.899 2.076

8. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -109 -128

Rentelasten en soortgelijke kosten

Overige rentelasten -109 -128
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Ondertekening directie voor akkoord

Dwingeloo, 11 juni 2022

W.g. 11-06-2022 Hans Mijnheer W.g. 11-06-2022 Erna Dijkstra 

W.g. 11-06-2022 Rob Reinders

 


