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Bestuursverslag

1.1 Doelstelling stichting 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.

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 van de Stichting House of Animals was ultimo
2018 als volgt samengesteld:
Mw. K.E. Soeters, voorzitter
Mw. R. Holtslag, secretaris
Dhr. J.J. Suurmeijer, penningmeester
Dhr. W.J.M. Martens, algemeen bestuurslid
Mw. W.M.H. van de Vondevoort, algemeen bestuurslid
Dhr. Verboom is in 2018 teruggetreden als algemeen bestuurslid. Mw. Van de Vondevoort is in de
bestuursvergadering van 5 november als algemeen bestuurslid benoemd.
Het bestuur is onbezoldigd.
Op 29 januari, 1 juni, 31 augustus en 5 november werden de bestuursvergaderingen gehouden. In de
vergadering van 1 juni 2018 is de jaarrekening van 2017 goedgekeurd.

1.3 Resultaat
Het resultaat over 2018 bedraagt 1.785 euro positief. Een deel van de kosten in 2018 is ten laste
gebracht van het bestemmingsfonds en de bestemmingsreserves. In totaal is 1.249 euro toegevoegd
aan de overige reserve.

Totale opbrengsten
Totale lasten
Resultaat

2018
79.635
- 67.769
11.866

2017
41.021
- 31.191
7.830

1.4 Algemeen nut beogende instelling (ANBI)
De Stichting House of Animals dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.
Per 1 januari 2018 is de Stichting House of Animals 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.

Amsterdam, 18 maart 2019
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Balans per 31 december 2018

De balans per ultimo 2018 ziet er na resultaatbestemming als volgt uit:
ACTIVA
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vaste activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Vlottende activa

31-12-2018
-

-

527
25.886

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

31-12-2017

-

188
7.723
26.413

7.911

26.413

7.911

31-12-2018

31-12-2017

Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Algemene reserve
Bestemmingsfondsen
Totaal eigen vermogen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden en overlopende passiva
TOTAAL PASSIVA

3.000
4.067
9.317
3.000

3.000
1.435
3.083
19.384
7.028

7.518
393

26.413

7.911
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Staat van baten en lasten over 2018

De staat van baten en lasten ziet er als volgt uit:
2018
BATEN
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Sponsoring
Baten van subsidies van overheden
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Som van de geworven baten
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten
en/of diensten
Overige baten

945
17.200
29.847
15.376

Totaal lasten
Saldo van financiële baten en lasten
RESULTAAT

10.000
8.334
17.671
63.368

36.005

15.815

5.016

452

Totaal baten
LASTEN
Expert Centre
Investigations
Projecten
Events
Besteed aan doelstellingen
Wervingskosten
Algemene kosten
Beheer en administratie

2017

79.635
3.254
2.853
24.101
35.203

41.021
2.060
1.615
28.806

65.411
2.227
131

2.481
710

67.769

33.191

-

-

11.866

7.830

5.977
5.889
11.866

1.435
3.000
3.395
7.830

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging / onttrekking:
Bestemmingsreserve
Continuïteitsreserve
Algemene reserve
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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 de aan de subsidie gerelateerde eisen zijn gerealiseerd.
Bedrijfslasten
De bedrijfslasten worden gewaardeerd op basis van historische kostprijs en worden verantwoord in
het jaar waarop zij betrekking hebben.
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Toelichting op de balans

5.1 Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa bestaan uit de volgende posten:
Betaalde borg voor huur
Vooruitbetaalde huur
Vooruitbetaalde reiskosten vrijwilligers
Saldo per 31 december

31-12-2018

31-12-2017

250
250
27
527

188
188

5.2 Liquide middelen
Alle liquide middelen staan op een bankrekening bij Triodos Bank en staan onbeperkt ter beschikking
van de Stichting.

5.3 Bestemmingsreserves
De specificatie van de bestemmingsreserves na resultaatbestemming is als volgt:
Bestemmingsreserves

31-12-2018

31-12-2017

Zwerfhonden Curaçao
Investigations
Website
Totaal

2.781
1.286
4.067

1.435
1.435

Er is in 2018 voor 340 euro aan kosten ten laste van de bestemmingsreserve Zwerfhonden Curaçao
gebracht. Het restant van 1.095 euro is vrijgevallen ten gunste van de overige reserve.
Gedurende 2018 is 2.500 bestemd voor het vernieuwen van de website. Het deel dat nog niet is
gebruikt blijft als bestemmingsreserve staan voor toekomstig onderhoud aan de website.

5.4 Bestemmingsfonds
In 2018 is een subsidie ontvangen voor het uitbrengen van een kinderboek. Het bedrag van deze
subsidie is in een bestemmingsfonds gereserveerd.
Bestemmingsfonds
Kinderboek

31-12-2018

31-12-2017

3.000

-

Omdat de opbrengsten van het benefietdiner met veiling, na verrekening van de kosten, geheel ten
gunste van Investigations zouden komen is per einde boekjaar een bestemmingsreserve van 2.781
euro gevormd. De vooruit ontvangen bedragen van 6.300 euro uit veilingverkopen die nog niet zijn
verzilverd, zullen in 2019 eveneens ten gunste van Investigations komen.
I.v.m. het voorgenomen besluit de stichting in 2019 te ontbinden (zie 8.3 Gebeurtenissen na
balansdatum) zijn er verder geen nieuwe bestemmingsreserves gevormd.

5.5 Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is onveranderd ten opzicht van 2017
Continuïteitsreserve

31-12-2018

31-12-2017

3.000

3.000
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5.6 Overige reserve
Het saldo dat overblijft na onttrekkingen uit de bestemmingsreserves en na resultaatbestemming
bedraagt 6.234 euro en wordt toegevoegd aan de overige reserve:

Overige reserve

31-12-2018

31-12-2017

9.317

3.083

31-12-2018

31-12-2017

424
6.300
275
30
7.028

189
204
393

5.7 Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
Crediteuren
Verkoop veiling artikelen
Te betalen declaraties vrijwilligers
Te betalen voorgeschoten kosten Awards
Te betalen bankkosten Q4 2018
Totaal

Onder kortlopende schulden is een bedrag opgenomen van 6.300 euro afkomstig uit verkopen van
veilingitems. De opbrengst wordt genomen wanneer de kopers hun veilingaankoop hebben verzilverd,
en toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor Investigations.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

6.1 Baten van particulieren
Baten van particulieren bestaan uit incidentele donaties.

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
Baten van andere organisaties zonder winststreven bestaan uit incidentele donaties veelal specifiek
geworven voor de realisatie van projecten.

6.4 Besteed aan doelstellingen
Voorlichting en informatievoorziening bevat een bedrag van 2.160 euro voor de licentie van het
nieuwsbriefsysteem. Het bestemmingsfonds voor de nieuwsbrief bedraagt per einde boekjaar 1.492
euro van waaruit een deel van de kosten zijn gedekt. Het resterende bedrag van 668 euro gaat ten
laste van het resultaat.
De besteding aan de doelstellingen ziet er als volgt uit:
Beheer en
administratie

Besteed aan doelstellingen

Algemene kosten
Huisvestingskosten

Expert Centre Investigations

Totaal 2018

Events

1.214

1214

1.214

405

4.048

Reis- en verblijfkosten

-

402

739

173

1.313

Kantoorkosten

-

-

-

160

160

Algemene kosten

-

-

27

739

766

Vrijwilligerskosten

-

300

-

750

1.050

86

161

-

-

247

-

-

-

108

108

664

442

1.106

23

2.235

Overige personeelskosten
Administratiekosten
Platformkosten
DOELSTELLINGEN
Expert Centre

1.290

-

-

-

1.290

Investigations

-

9.352

-

-

9.352

Events

-

-

47.200

-

47.200

3.254

11.872

50.285

2358

67.769

TOTAAL

Het Expert Centre 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.
Investigations is een organisatieonderdeel dat misstanden in dierenwelzijn opspoort een onderzoekt.
Onder Events vallen de jaarlijkse House of Animals Awards en specifieke projecten zoals het
sterilisatieproject Honden Curaçao en tentoonstellingen.
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Kasstroomoverzicht 2018

2018

2017

Kasstroom uit operationele activiteiten
Ontvangen uit eigen fondsenwerving
Ontvangen uit acties van derden
Mutatie werkkapitaal:
Vorderingen
Kortlopende schulden
Betalingen aan leveranciers en vrijwilligers
Totale kasstroom uit operationele activiteiten

79.635
-

35.425
-

-339
336
-61.469
18.163

-28.402
7.023

Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten

-

-

Totale kasstroom uit financieringsactiviteiten

-

-

Totale kasstroom

18.163

7.023

Als volgt te specificeren:
Saldo liquide middelen begin boekjaar
Saldo liquide middelen einde boekjaar
Totale kasstroom

7.723
25.886
18.163

699
7.723
7.023
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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
2018
Bestemmingsfonds

toevoeging

onttrekking

saldo per
31 december
2018

-

3.000

-

3.000

Bestemmingsreserve

1.435

5.281

-2.649

4.067

Continuïteitsreserve

3.000

-

-

3.000

Overige reserve

3.083

6.234

-

9.317

Totaal reserves

25.059

6.749

-4.964

26.843

8.3 Gebeurtenissen na balansdatum
Het bestuur heeft in de vergadering van 25 februari 2019 besloten de Stichting House of Animals te
ontbinden. Er bestaat veel overeenkomst in de activiteiten van de Stichting House of Animals met de
Stichting Animals Today. Omdat de doelstelling van Stichting House of Animals vrijwel identiek is aan
de doestelling van de Stichting Animals Today en er inhoudelijk veel overeenkomsten zijn in de
activiteiten die worden verricht om de doelstellingen te verwezenlijken, zullen de activiteiten van de
Stichting House of Animals worden ondergebracht bij de Stichting Animals Today. Het batige
liquidatiesaldo van de Stichting House of Animals dat na verrekening van vorderingen en schulden
overblijft, wordt in zijn geheel besteed aan de Stichting Animals Today.

8.4 Vaststelling jaarrekening
Het bestuur heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 februari 2019
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