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1 Bestuursverslag 

1.1 Doelstelling stichting House of Animals Foundation 

De Stichting House of Animals Foundation (hierna de “Stichting” of “House of Animals”) is opgericht 
op 15 februari 2012 (voorheen genaamd Stichting Animals Today, opgericht als Stichting Piep 
Vandaag) en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54827817. House of 
Animals heeft ten doel een onafhankelijke organisatie te zijn die zich inzet om kennis over, educatie 
en verdere bewustwording met betrekking tot dieren en hun leefomgeving te vergroten en het 
verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
 

1.2 Statutenwijziging 

Door het samenvoegen van de activiteiten van de Stichting House of Animals Foundation (voorheen 
genaamd Stichting Animals Today) en de Stichting House of Animals, heeft in 2019 een 
statutenwijziging plaatsgevonden.  
Tot 2019 bestonden naast elkaar de Stichting House of Animals (KvK 66420539, hierna HOA) en de 
Stichting Animals Today (KvK 54827817). Beide stichtingen zijn opgericht door Karen Soeters en 
hebben vrijwel dezelfde doestelling. De activiteiten van de stichtingen om de doelstelling te bereiken 
waren verschillend van aard. Zo richtte Animals Today zich vooral op informatievoorziening via een 
mediaplatform en het maken van documentaires. HOA richtte zich meer op het verrichten van 
(wetenschappelijk) onderzoek, organiseren van dierenwelzijnsprojecten en van evenementen. Omdat 
de activiteiten van beide stichtingen elkaar aanvullen, zijn beide besturen overeengekomen dat de 
daadkracht en efficiëntie van de stichtingen kan worden vergroot door de activiteiten onder te brengen 
in één stichting. 
Gezien de langere bestaansduur van Animals Today (2011) met een grote donateursachterban is 
besloten dat de activiteiten van HOA worden ondergebracht bij Animals Today. Omdat beide 
stichtingen een sterke naam hebben heeft de stichting Animals Today de naam House of Animals 
over genomen en blijft Animals Today als merknaam en mediaplatform bestaan binnen de Stichting 
met de nieuwe naam ‘Stichting House of Animals Foundation’. Het batig saldo van het vermogen dat 
overbleef na verrekening van vorderingen en schulden is conform de statuten geschonken aan de 
Stichting House of Animals Foundation als een Algemeen Nut Beogende Instelling met een 
soortgelijke doelstelling. De bestemmingsreserves zoals die waren gevormd bij de stichting in 
liquidatie zijn als zodanig overgenomen door House of Animals Foundation. 
 
Beide stichtingen hadden een gemeenschappelijke voorzitter en penningmeester. Met de 
samenvoeging activiteiten zijn twee bestuurders van HOA toegetreden tot het bestuur van de Stichting 
House of Animals Foundation. De rechtspersoon Stichting House of Animals (KvK 66420539) is in 
2019 ontbonden. 
 

1.3 Bestuur 

Na het onderbrengen van de activiteiten bij de Stichting zijn Helma van de Vondevoort en Pim 
Martens toegetreden tot het bestuur als algemeen bestuurslid. Het bestuur van de Stichting House of 
Animals Foundation was ultimo 2019 als volgt samengesteld: 
 
Mw. K.E. Soeters, voorzitter 
Mw. W.M.H. van de Vondevoort, secretaris 
Dhr. J.J. Suurmeijer, penningmeester 
Dhr. W.J.M. Martens, algemeen bestuurslid 
Dhr. H. Messie, algemeen bestuurslid 
Mw. E. Pampin Zuidmeer, algemeen bestuurslid 
Dhr. M.C.C.J. Reesink, algemeen bestuurslid 
 
Belinda van der Kort is in 2019 als secretaris en bestuurslid teruggetreden. Helma van de Vondevoort 
is in de bestuursvergadering van 21 augustus benoemd tot secretaris. Het bestuur is onbezoldigd. 
 
Op 18 maart, 21 augustus en 12 december werden de bestuursvergaderingen gehouden. Het bestuur 
heeft de jaarrekening 2018 op 2 mei 2019 goedgekeurd. 
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1.4 Resultaat 

Het resultaat over 2019 bedraagt € 12.694 positief. Zonder de schenking van de stichting House of 
Animals zou het resultaat boekjaar € 15.549 negatief zijn, wat voornamelijk is veroorzaakt door 
negatief resultaat op de House of Animals Awards en het nieuwsplatform Animals Today. Een bedrag 
van € 3.841 is ten laste gebracht van de bestemmingsreserves. Uit de resultaatbestemming is ter 
grootte van € 21.367 toegevoegd aan het beklemd vermogen en is € 4.816 ten laste van de Algemene 
Reserve gebracht. 
 

In euro 2019  2018 
Totale opbrengsten 54.077  18.627 
Totale lasten - 41.383  - 16.482 
Resultaat 12.694  1.785 

 

1.5 Algemeen nut beogende instelling (ANBI) 

De Stichting House of Animals Foundation dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. 
Per 1 januari 2013 is de Stichting House of Animals Foundation door de belastingdienst erkend als 
algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat giften en donaties aan de stichting 
aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en dat erfstellingen en legaten zijn vrijgesteld van 
schenkingsrecht. 
 

1.5 Gang van zaken 

Vele activiteiten in een grote variëteit onderwerpen op het gebied van dierenwelzijn zijn in 2019 
gerealiseerd. Hieronder een korte samenvatting, een uitgebreid overzicht is te vinden in het 
activiteitenverslag 2019. 
 
In 2019 is verdergegaan met het onderzoek naar illegale hondengevechten. Mede door bijdrage van 
House of Animals heeft dit tot publieke aandacht en voor het eerst in de geschiedenis tot juridische 
stappen geleid. 
 
De avond voor Werelddierendag vond in de Rode Hoed in Amsterdam voor de derde keer op rij de 
uitreiking van de House of Animals Awards plaats. Onder grote belangstelling van mensen uit de 
dierenwelzijnswereld en media werden door het Nederlandse publiek en een vakjury de Gouden 
Vogel Awards uitgereikt aan media die in hun producties aandacht hebben besteed aan 
dierenwelzijnsonderwerpen. Nieuwsuur, Koffietijd, film ‘Teef’, Quote, RamBam, De Volkskrant, Kassa, 
de documentaire ‘Forest Hope’ en Klokhuis kregen een award uitgereikt. Naast de zes categorieën 
werden drie Gouden Vogels uitgereikt als aanmoediging, eervolle vermelding en voor vakkundigheid. 
 
Er zijn vele artikelen verschenen op de nieuwssite Animals Today en korte filmpjes verspreid. Naar 
aanleiding van deze artikelen zijn er kamervragen gesteld en aangiftes bij de politie gedaan, onder 
andere over dieren tijdens extreme hitte, ontuchtige handelingen bij hondenshows en mishandeling, 
verwaarlozing van varkens en misstanden op paardenmarkten. 
 
In 2019 is veel geïnvesteerd in een goedwerkende donatiemodule en zijn de websites verbeterd. 
 
Oprichter en voorzitter van House of Animals, Karen Soeters, heeft verschillende thema's over 
dierenwelzijn behandeld in Koffietijd en 5 Uur Live samen met gasten zoals dierenarts Piet Hellemans 
en Wolvendeskundige Diederik van Liere. Daarbij is Karen Soeters namens House of Animals in 
diverse televisieprogramma's te gast geweest waaronder Jinek, Nieuwsuur, Hart van Nederland, RTL 
Nieuws en RTL Boulevard. 
 
Amsterdam, 15 mei 2020  
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2 Balans per 31 december 2019 

 
De balans per ultimo 2019 ziet er na resultaatbestemming als volgt uit: 
 

ACTIVA 2019 2018 

     

Materiële vaste activa  1.537  3.074  

Financiële vaste activa 250  -  

Vaste activa  1.787  3.074 

     

Vorderingen en overlopende activa 250    

Liquide middelen 39.198  23.804  

Vlottende activa  39.448  23.804 

TOTAAL ACTIVA  41.235  26.878 

 
 

PASSIVA 2019 2018 

     

Reserves en fondsen     

Continuïteitsreserve 6.000  3.000  

Bestemmingsreserve 14.026  2.500  

Algemene reserve 16.527  21.343  

Bestemmingsfondsen 2.984  -  

Totaal eigen vermogen  39.538  26.843 

Kortlopende schulden en overlopende passiva  1.697  35 

TOTAAL PASSIVA  41.235  26.878 
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3 Staat van baten en lasten over 2019 

 
De staat van baten en lasten ziet er als volgt uit: 
 

 2019 2018 

BATEN     
Baten van particulieren 15.930  10.852  
Baten van bedrijven 1.035  5.075  
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 28.233  -  
Baten van andere organisaties zonder winststreven 2.400  2.700  

Som van de geworven baten  47.597  18.627 
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten 
en/of diensten 

 2.330  - 

Overige baten  4.150  - 

Totaal baten  54.077  18.627 

LASTEN     
Kennis en onderzoek 5.891  5.299  
Voorlichting en Informatievoorziening 33.613  10.844  

Besteed aan doelstellingen  39.504  16.142 
Beheer en administratie  1.879  700 

Totaal lasten  41.383  16.842 

Saldo van financiële baten en lasten  -  - 

RESULTAAT  12.694  1.785 

 
 
RESULTAATBESTEMMING 

    

Het resultaat is als volgt verdeeld: 
 
Toevoeging / onttrekking: 

    

Bestemmingsfonds  2.984   
Bestemmingsreserve  11.526   
Continuïteitsreserve  3.000   
Algemene reserve   -4.816   

  12.694   
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4 Waarderingsgrondslagen 

 

4.1 Grondslagen van de financiële vastlegging 

De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. De jaarrekening is 
opgesteld op basis van historische kosten en luidt in gehele euro’s. De waarderingsgrondslagen zijn 
ten opzichte van het vorig jaar ongewijzigd. 
 

4.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van historische kostprijs. Afschrijving vindt 
plaats op de te verwachten economische levensduur. Als grens voor activering wordt 750 euro 
gehanteerd. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, indien niet anders vermeld, 
ter vrije beschikking. 
 

4.3 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Giften en subsidies 
Giften worden verantwoord op het moment dat ze zijn ontvangen. Subsidies worden verantwoord op 
basis van toekenning en voor zover er aan de subsidie gerelateerde voorwaarden is voldaan. 
 
Bedrijfslasten 
De bedrijfslasten worden gewaardeerd op basis van historische kostprijs en worden verantwoord in 
het jaar waarop zij betrekking hebben.  
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5 Toelichting op de balans 

 

5.1 Materiële vaste activa 

Onder materiële vaste activa is opgenomen een digitale videocamera. 
 

 
  

Aanschafwaarde Cumulatieve 
afschrijvingen 

Boekwaarde 

Camera en toebehoren 4.611 1.537 3.074 
    

 

5.2 Financiële vaste activa 

Onder financiële vaste activa is een bedrag van € 250 opgenomen voor betaalde borg voor het huren 
van kantoorruimte. 
 

5.3 Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen en overlopende activa bestaat uit de per balansdatum vooruitbetaalde maandhuur van 
€ 250. 
 

5.4 Liquide middelen 

 
   

2019 2018 

Triodos Bank 37.959 23.509 
ABN AMRO Bank 114 - 
Sisow - 295 
Mollie 1.061 - 
PayPal 28 - 
Facebook         36            - 
  39.198 23.804 

 
Alle liquide middelen bij Triodos Bank en ABN AMRO Bank staan onbeperkt ter beschikking van de 
Stichting. Vorderingen op Payment Service Providers zijn opgenomen onder liquide middelen en saldi 
worden op vaste momenten per maand uitbetaald. 
 

5.5 Bestemmingsreserves 

Naar aanleiding van de overname van de activiteiten van de opgeheven Stichting House of Animals 
en reserves die deze stichting had gevormd, is besloten deze reserves in dezelfde omvang en voor 
dezelfde bestemming te vormen. Voor Investigations was de omvang van de bestemmingsreserve 
€ 7.281 en voor Zwerfdieren bestond een bestemmingsreserve van € 2.500. 
Daarnaast resteerde een bedrag van € 1.286 in een bestemmingsreserve voor het verbeteren van de 
website. Aangezien de website is overgenomen en er verbeteringen in zijn aangebracht, zijn de 
kosten die hieraan in 2019 zijn besteed, geheel ten laste van de overgenomen bestemmingsreserve 
gebracht, waarmee deze volledig is benut. 
In 2019 is een subsidie aangevraagd en ontvangen van € 5.000 om de Investigations-activiteiten te 
ondersteunen. 
De specificatie van de bestemmingsreserves na resultaatbestemming is als volgt: 

Bestemmingsreserves 2019 2018 

Bestemmingsreserve Investigations* 11.798 2.781 
Bestemmingsreserve website* - 1.286 
Bestemmingsreserve zwerfdieren 2.228 2.500 
Totaal 14.026 6.567 

* de bedragen van deze reserves vermeld in 2018 zijn afkomstig uit de overname van reserves met de donatie van het 
vermogen van de opgeheven stichting House of Animals aan de House of Animals Foundation (voorheen stichting Animals 
Today) 
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5.6 Bestemmingsfonds 

In 2018 is bij de in 2019 opgeheven stichting House of Animals een subsidie ontvangen van € 3.000 
voor het uitbrengen van een kinderboek. Uit de donatie van het vermogen van deze stichting aan de 
House of Animals Foundation is hiervoor een bestemmingsfonds gevormd, ten laste waarvan de 
kosten zullen worden gebracht. 
 

Bestemmingsfonds 2019 2018 

Bestemmingsfonds kinderboek* 2.984 3.000 
   

* Dit bedrag in 2018 is afkomstig uit de overname van het bestemmingsfonds met de donatie van het vermogen van de 
opgeheven stichting House of Animals aan de House of Animals Foundation (voorheen stichting Animals Today) 

 

5.7 Continuïteitsreserve 

Naar aanleiding van de overdracht van het vermogen van de opgeheven stichting House of Animals is 
besloten hetzelfde bedrag aan de continuïteitsreserve toe te voegen. 

 2019 2018 

Continuïteitsreserve 6.000 3.000 
 

5.8 Algemene reserve 

Het saldo dat overblijft na onttrekkingen uit de bestemmingsreserves en na resultaatbestemming 
bedraagt € 4.816 negatief en wordt te laste van de algemene reserve gebracht. 

 2019 2018 

Algemene reserve 16.527 21.343 
 

5.9 Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden bestaan per einde boekjaar uit de volgende posten: 

Kortlopende schulden 2019 2018 

Crediteuren 121 - 
Te betalen declaraties vrijwilligers 1.138 - 
Te betalen vrijwilligersvergoeding 390 - 
Te betalen bankkosten       48       35 
Totaal 1.697 35 
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6 Toelichting op de staat van baten en lasten 

6.1 Baten van particulieren 

Baten van particulieren bestaan voor het overgrote deel uit incidentele donaties. In het 4e kwartaal is 
de donatiemodule uitgebreid met de mogelijkheid periodieke donaties te doen. 
 

6.2 Baten van bedrijven 

Baten van bedrijven bestaan uit incidentele donaties, veelal specifiek geworven voor de realisatie van 
projecten en de House of Animals Awards. 
 

6.3 Baten van andere organisaties zonder winststreven  

Een vaste bate per maand wordt ontvangen voor het ondersteunen van het nieuwsplatform Animals 
Today. Baten van andere organisaties zonder winststreven betreffen incidentele donaties, veelal 
specifiek geworven voor de realisatie van projecten. 
 

6.4 Besteed aan doelstellingen 

De besteding aan de doelstellingen ziet er als volgt uit: 
 

  
Besteed aan doelstellingen 

Beheer en 
administratie 

Totaal 2019 

 

Kennis en 
onderzoek 

Voorlichting en 
informatie-
voorziening 

  

Personeelskosten 1.248 8.664 - 9.912 

Huisvestingskosten 958 958 - 1.916 

Kantoorkosten 635 1.598 - 2.234 

Afschrijvingskosten - 1.537 - 1.537 

Algemene kosten 15 151 1.466 1.632 

Werving en promotiekosten 785 4.574 234 5.593 

Evenement- en productiekosten 545 10.894 - 11.438 

Platformkosten 2.152 4.790 - 6.942 

Administratiekosten - - 179 179 

TOTAAL 6.338 33.166 1.879 41.383 

 
Met de samenvoeging van activiteiten van de Stichting House of Animals en de Stichting Animals 
Today zijn de pijlers van activiteiten uitgebreid. 
 
Kennis en onderzoek 
Het Expert Center houdt zich bezig met het verzamelen en documenteren van informatie over 
onderwerpen situaties waar het welzijn van dieren in het geding is. Kennis wordt verspreid onder meer 
door het organiseren van themabijeenkomsten lezingen, trainingen en filmvertoningen. De Academy 
houdt zich bezig met educatie en het organiseren van workshops met thema’s ter bevordering van het 
bewustzijn van hoe we met dieren omgaan en leren hoe we me dieren zouden moeten omgaan. 
Investigations en Legal zijn de organisatieonderdelen die misstanden in dierenwelzijn opsporen en 
onderzoeken. 
 
Voorlichting en Informatievoorziening 
Met het nieuwsplatform Animals Today en mediaoptredens wordt informatie verspreid ten behoeve 
van de bewustwording over dierenwelzijn. Daarnaast worden evenementen zoals de House of 
Animals Awards georganiseerd en documentaires en reportages geproduceerd.  
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7 Kasstroomoverzicht 2019 

 
 

 2019 
 

2018 

Kasstroom uit operationele activiteiten    

Ontvangen uit eigen fondsenwerving 57.077  21.075 

Ontvangen uit acties van derden -  - 

Betalingen aan leveranciers en vrijwilligers -38.443  -19.308 

Totale kasstroom uit operationele activiteiten 15.644  1.767 
    

Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten -  - 
    

Totale kasstroom uit financieringsactiviteiten -250  - 
    

Totale kasstroom 15.394  1.767 

    

Als volgt te specificeren:    
Saldo liquide middelen begin boekjaar 23.804  22.037 

Saldo liquide middelen einde boekjaar 39.198  23.804 

Totale kasstroom 15.394  1.767 
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8 Overige gegevens 

8.1 Bestemming resultaat 

De stichting beoogt niet het maken van winst. Een batig saldo uit de activiteiten van de stichting wordt 
toegevoegd aan de reserves. Voor de verwerking van het resultaat wordt verwezen naar de staat van 
baten en lasten. 
 

8.2 Mutatie reserves 

De reserves zien er na resultaatbestemming als volgt uit: 
 

  

saldo per  
1 januari 

2019 
 

toevoeging 

 

onttrekking 

 

saldo per  
31 december 

2019 

Bestemmingsfonds  -  3.000  -16  2.984 

         
Bestemmingsreserve  2.500  15.367  -3.841  14.026 

         

Continuïteitsreserve  3.000  3.000  -  6.000 

         

Overige reserve  21.343  -  -4.816  16.527 

         

Totaal reserves  26.843  21.367  -8.673  39.538 

 

8.3 Gebeurtenissen na balansdatum 

De gevolgen van de uitbraak en wereldwijde verspreiding van COVID-19 zijn nog niet zichtbaar in de 
ontwikkeling van de opbrengsten van de stichting. Als relatief jonge stichting met een beperkt eigen 
vermogen is de Coronaperiode een moeilijke startpositie om fondsen te werven van zakelijke 
donateurs. Hoewel de vrijgevigheid van particuliere donateurs nog geen afname laat zien, kunnen de 
gevolgen van de coronacrisis de opbrengsten uit giften en subsidies en daarmee de werkzaamheden 
en het resultaat van de stichting in 2020 nadelig gaan beïnvloeden. 
 

8.4 Vaststelling jaarrekening 

Het bestuur heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld in de bestuursvergadering 15 mei 2020. 
 
 


