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1 Bestuursverslag 

1.1 Doelstelling House of Animals 

De Stichting House of Animals stelt zich 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, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de 
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De Stichting dient het algemeen 
belang een heeft het oogmerk geen winst te maken. 
 

1.2 Bestuur 

De Stichting House of Animals is opgericht op 6 juli 2016 en staat ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 66420539. Het bestuur was ultimo 2016 als volgt samengesteld: 
 
Mw. K.E. Soeters, voorzitter 
Mw. R. Holtslag, secretaris 
Dhr M. B. Herstel, penningmeester 
 
In 2017 zijn toegetreden tot het bestuur: 
 
Dhr. J.J. Suurmeijer, penningmeester  m.i.v. 29 juni 2017 
Dhr. J. Verboom, algemeen bestuurslid  m.i.v. 8 november 2017 
Dhr. W.J.M. Martens, algemeen bestuurslid m.i.v. 28 december 2017 
 
Dhr. M.C. Herstel is in 2017 teruggetreden als penningmeester. 
 

1.3 Vergaderingen 

Het bestuur streeft ernaar ieder kwartaal één keer bijeen te komen en vergadert tenminste 4 keer per 
jaar. 
 

1.4 Werkzaamheden van de Stichting House of Animals 

De Stichting organiseert ter voorlichting en educatie themabijeenkomsten over 
dierenwelzijnsonderwerpen. Daarnaast worden er evenementen georganiseerd rondom dierenwelzijn 
om het maatschappelijk bewustzijn te vergroten over hoe het gesteld is met onze kijk op de rol en 
positie van dieren in onze samenleving en hoe we met dieren (zouden moeten) omgaan. Onder meer 
ter ondersteuning van deze activiteiten worden onderzoeksopdrachten uitgevoerd. Vrijwilligerswerk 
van groot belang voor de Stichting. De werkzaamheden van Stichting worden volledig door vrijwilligers 
en daarnaast is er een vrijwillig en onbezoldigd bestuur. In 2017 waren 4 vrijwilligers betrokken bij de 
Stichting. 
 

1.5 Algemeen Nut Beogende Instelling 

De stichting House of Animals heeft per 1 januari 2018 de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
status verkregen.  
 

1.6 Resultaat 

2017 is het eerste volledige boekjaar in het bestaan van de Stichting House of Animals. Het jaar 2017 
werd afgesloten met een positief resultaat van 7.830 euro. In 2016 was er sprake van een negatief 
resultaat van 312 euro. 
 
 
 
 
 
Amsterdam, 1 juni 2018 
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2 Jaarrekening 

2.1 Balans 

De balans per ultimo 2017 ziet er, na resultaatbestemming, als volgt uit: 
 
 

 
 
 
 

2.2 Waarderingsgrondslagen 

 
De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
  

ACTIVA
Materiële vaste activa -                  -                  

Financiële vaste activa -                  -                  

Vaste activa -                  -                  

Voorraden -                  -                  

Vorderingen en overlopende activa 188                 -                  

Liquide middelen 7.723              699                 

Vlottende activa 7.911              699                 

TOTAAL ACTIVA 7.911         699            

PASSIVA
Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve -                  -                  

Bestemmingsreserve 1.435              -                  

Algemene reserve 6.083              -312                

Bestemmingsfondsen -                  -                  

7.518              -312                

Langlopende schulden -                  1.011              

Kortlopende schulden en overlopende passiva 393                 -                  

-                  

TOTAAL PASSIVA 7.911         699            

31 december 2017 31 december 2016
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2.3 Staat van baten en lasten 

 

 

 

  

Baten

Baten van particulieren -                  -                  

Baten van bedrijven 10.000           -                  

Sponsoring 8.334              -                  

Baten van subsidies van overheden -                  -                  

Baten van verbonden organisaties zonder winststreven -                  -                  

Baten van andere organisaties zonder winststreven 17.671           -                  

Som van de geworven baten 36.005           -                 

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten 5.016              2.075              

Overige baten -                  -                  

Totaal baten 41.021           2.075              

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Kennisinstituut 2.060                1.293              

Investigations 1.615                -                  

Media en events 28.806              -                  

32.481           1.293              

Wervingskosten

Kosten eigen fondsenwerving -                    -                  

Kosten gezamenlijke acties -                    -                  

Kosten acties van derden -                    -                  

Kosten verkrijgen subsidies overheden -                    -                  

-                  -                  

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie 710                 1.095              

Totaal lasten 33.191           2.387              

Saldo van financiële baten en lasten

Saldo van financiële baten en lasten -                  -                  

Resultaat 7.830         -312           

Verdeling en bestemming resultaat

Toevoeging/onttrekking aan:

Bestemmingsreserve 1.435              -                  

Continuïteitsreserve 3.000              -                  

Algemene reserve 3.395              -312                

Bestemmingsfonds -                  -                  

7.830              -312                

20162017
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2.4 Kasstroomoverzicht 

 
 

 
 
 

  

2017 2016

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangen uit eigen fondsenwerving 35.425     1.825        

Ontvangen uit acties van derden -            

Betalingen aan leveranciers en vrijwilligers -28.402    -1.126      

7.023        699           

Rentebaten en soortgelijke ontvangsten -            

Kasstroom uit opertionele activiteiten 7.023        699           

Kasstroom uit financiële activiteiten

investeringen in materiële vaste activa

investeringen in financiële vaste activa

Kasstroom uit financiële activiteiten -            -            

Netto kasstroom 7.023        699           

 

Saldo liquide middelen 1 januari 699           -            

Saldo liquide middelen 31 december 7.723        699           

Netto kasstroom 7.023        699           
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3 Toelichting op de jaarrekening 

 

3.1 Toelichting op posten uit de balans 

 
Eigen vermogen 
Bestemmingsreserve project “Lost in Paradise” 1.435 
Continuïteitsreserve 3.000 
Algemene reserve 3.083 
Totaal eigen vermogen 7.518 
Voor de première van de documentaire Lost in Paradise is het restant van de subsidie van 10.000 
voor het hele project gereserveerd voor realisatie in 2018. 
 
House of Animals is geheel afhankelijk van subsidies, sponsoring en donaties. Er is nog geen vaste 
inkomensstroom en daarom bestaat een grote onzekerheid ten aanzien van continuïteit. Om de 
continuïteit van de stichting voor ten minste een jaar zeker te stellen zal een continuïteitsreserve 
worden gevormd tot maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Daartoe is uit het 
resultaat over 2017 een eerste bedrag gereserveerd van 3.000 euro. Momenteel is dit nog niet 
toereikend om de jaarlijkse kosten te dekken 
 

3.2 Toelichting op de staat van baten en lasten 

 
Toelichting bestedingen 

 
 
 
 
 
Verdeling van kosten over de doelstellingen vindt plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten per 
doelstelling. Indirecte kosten worden waar mogelijk toegewezen aan doelstellingen naar gebruik of 
belasting van de middelen. 
De kosten van beheer en administratie bestaan uit de door de Stichting gemaakte kosten in het kader 
van de (interne) beheersing en administratievoering, waardoor deze niet aan de doelstelling of 
werving van baten kunnen worden toegerekend. 
  

Beheer en 

administratie
Totaal 2017

Kennisinstituut Investigations
Media en 

events

Huisvestingskosten 471                        471                      471                   157                     1.570               

Kantoorkosten 35                          35                         35                     69                       173                   

Algemene kosten 295                     295                   

administratiekosten 189                     189                   

Platformkosten 220                        147                      367                   733                   
-                    

DOELSTELLINGEN -                    

Kennisinstituut 1.334                    1.334               

Investigations 963                      963                   

Media en events 27.934             27.934             

TOTAAL 2.060                    1.615                   28.806             710                     33.191             

Toelichting bestedingen

Besteed aan doelstellingen
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4 Overige gegevens 

 

4.1 Bestemming resultaat 

Voor de verwerking van het saldo van baten en lasten wordt verwezen naar de Staat van Baten en 
Lasten. Het effect van resultaatbestemming op de reserves is hieronder weergegeven. Het bestuur 
heeft besloten om ter bestendiging van de continuïteit van de stichting een reserve op te bouwen en 
heeft een deel van het resultaat over 2017 hiervoor bestemd. 
 
 

 
 
 
 

4.2 Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben na de balansdatum geen materiële gebeurtenissen plaatsgevonden die noodzaken tot een 
bijstelling van de Stichting House of Animals jaarrekening per 31 december 2017. 
 
 
 
De jaarrekening is door het bestuur van de Stichting House of Animals goedgekeurd in de 
bestuursvergadering van 1 juni 2018. 
  

2017 2016

Stand begin boekjaar: -312          -              

Toevoegingen:

Bestemmingsreserve 1.435        -              

Algemene reserve 3.395        -              

Continuïteitsreserve 3.000        

Onttrekkingen:

Bestemmingsreserve -            -              

Algemene reserve -            312             

Continuïteitsreserve

stand einde boekjaar 7.518        -312            

MUTATIE RESERVES
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