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Jaarrekening Stichting Dierenleed/Dierenasiel Oostzaan 2021 

 

Voorwoord van de penningmeester 

Voor u ligt de jaarrekening van de Stichting Dierenleed/Dierenasiel Oostzaan van 2021. In 

de jaarrekening legt de Stichting verantwoording af over de resultaten van 2021. Het 

bestuur bestaat ongewijzigd uit Wieteke Drummen (voorzitter), Cynthia Schouten 

(penningmeester), Astrid Westerman (secretaris) en Ria Kater (algemeen bestuurslid. 

Daarnaast zijn er drie vaste medewerkers in loondienst en hebben wij rond de 35 

vrijwilligers.  

Afgelopen jaar stond grotendeels ook nog in het teken van afnemende en dan weer 

aangescherpte Corona-maatregelen die ook gevolgen hadden op het reilen en zeilen van 

het asiel. Veel uitval onder de vaste medewerkers en vrijwilligers waardoor de werkdruk 

regelmatig behoorlijk opliep, iedereen moest weer onderling afstand houden en helaas 

weer gebruik maken van mondmaskers, desinfectiemiddelen e.d.. Desondanks hebben 

weer veel katten een gouden mandje gevonden en zijn er gelukkig geen katten retour 

gekomen toen de maatregelen volledig werden afgeschaft. Dit omdat bij plaatsing heel 

duidelijk werd gemaakt dat een kat niet alleen als gezelschap dient tijdens de pandemie; 

gelukkig hebben de nieuwe baasjes dit serieus genomen. 

In maart 2021 werd het asiel uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met Stichting 

Dierenlot waarna we werden verrast met geweldige donatie om de ziekenboeg en 

quarantaine te voorzien van een keuken en maar bovenal van nieuwe kooien. Deze kooien 

kunnen op verschillende manieren worden ingericht, zo kan een bange kat zich wat 

terugtrekken, maar kunnen er ook moederpoezen met kittens in verblijven. Daarnaast zijn 
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ze heel goed en makkelijk schoon te maken, dus iedereen is erg blij met de komst van 

deze kooien. Ook twee kennels, door ons pantry 2 genoemd, zijn geheel gerenoveerd en 

voorzien van prachtige krabplanken aan de muren. De 35 jaar oude tegeltjes op de vloer 

zijn vervangen door een hygiënische pvc vloer, welke veel eenvoudiger en beter schoon te 

maken is. Daarnaast hebben wij op kosten van ‘Het Waardige Dier’ samen met ‘Abri voor 

dieren’ mooie zonneschermen mogen aanschaffen, waardoor de katten in de zomer 

heerlijk in de schaduw buiten kunnen zitten en de kennels ook wat koeler blijven. Wij zijn 

ontzettend dankbaar voor deze subsidies, die het kattenwelzijn echt verhogen en het asiel 

hygiënischer en daarmee minder ziektegevoelig maken. Waar het kan zorgen we dat we 

onze investeringen zoveel mogelijk kunnen hergebruiken bij een eventuele renovatie of 

nieuwbouw. 

2021 Was voor sommige katten echt een pech jaar, nog nooit hebben we zoveel katten 

moeten opvangen die waren aangereden of van het balkon gevallen. Botbreuken an sich 

zijn (voor ons) geen reden om een kat in te laten slapen, dus hebben wij met hulp van veel 

donateurs deze katten kunnen laten opereren, revalideren en herplaatsen. Wij zijn hier 

heel trots op, maar realiseren ons ook dat wij dit niet kunnen blijven doen omdat de 

medische uitgaven mede hierdoor gigantisch zijn (in 2021: € 97.000). Een heel lastig 

dilemma, omdat onze zorg natuurlijk uitgaat naar de kat maar wij niet 

allemans verantwoordelijkheid kunnen blijven overnemen. Ook was het 

weer het jaar van veel kittens, die tot de leeftijd van 12 weken bij ons 

blijven en soms al op het asiel (of beter nog in 

een pleeggezin) worden geboren. Kittens zijn 

natuurlijk uiterst schattig, maar ook heel 

kostbaar. Naast al het voer, grind, de 

ontwormingen, ontvlooiingen, vaccinaties, 

gezondheidscontroles en chip voor deze moeders 

en kittens, worden ze ook allemaal op onze 

kosten gecastreerd of gesteriliseerd.  

Wij kregen in de zomer van 2021 hoog bezoek van de nieuwe Burgermeester Marvin Polak 

en zijn beleidsmedewerker Mark Bloemberg van de gemeente Oostzaan. Na de kennis 

making kregen beide heren een uitgebreide rondleiding door het asiel wat een fijne basis 

voor een mooie samenwerking.  

In het najaar werd er voor eerst in jaren een gezellige middag met hapjes en drankjes voor 

alle medewerkers van het asiel georganiseerd, want we realiseren ons maar al te best dat 

het asiel niet kan bestaan door alle vrijwilligers die zich zo had inzetten voor het welzijn 

van de katten. En ook de katten werden verwend want wij kregen een donatie van 300 (!) 

gebreide kattenballetjes waar de katten tot op heden nog steeds veel plezier aan beleven. 

Gelukkig wordt het asiel ook het hele jaar door verblijd met verschillende donaties. Groot 

of klein, van alles worden wij heel blij. Wij zijn altijd weer onder de indruk en dankbaar 

als blijkt dat wij in iemands testament staan. Ook van een collecte op een uitvaart 

speciaal voor ons asiel worden wij wel even stil. Wij zijn ook dankbaar voor de mensen die 

ons structureel steunen, al dan niet met een schenkingsovereenkomst en de mensen die 

een adoptiekat op afstand hebben. Zonder deze steun zouden wij niet kunnen bestaan. 

In totaal zijn er in 2021 370 katten opgevangen, waarvan 153 afstandskatten en 217 

zwerfkatten. Wij danken onze donateurs hartelijk voor hun steun en hopen in 2022 weer 

op u te kunnen rekenen! Met onze ANBI status kan doneren fiscaal erg aantrekkelijk zijn! 

Cynthia Schouten, penningmeester 
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Staat van baten en lasten over 2021

Stichting Dierenleed/Dierenasiel Oostzaan
(in EURO)

Baten

Subsidie DOA/Gemeente Amsterdam 80.171       80.171       79.540       

Gezamenlijk budget DOA 1.916         

Subsidie Gemeente Oostzaan 908            908            908            

Subsidie Dierenlot 46.570       1.861         

Subsidie Het Waardige Dier 9.373         10.141       

 Subsidie Abri voor Dieren 11.407       

Noodfonds dierenbescherming 3.203         

Donatie Vriendenloterij 3.557         4.000         4.339         

Erfenis/Legaat 47.317       38.169       

Adoptieplan 5.011         6.761         6.761         

Afstandsvergoeding 8.961         5.000         5.635         

Plaatsingsvergoeding 42.344       35.000       35.905       

Donaties particulieren incl. schenk.ovk 40.563       48.865       63.422       

Overige baten -            500            190            

Totaal baten 301.301    181.205 246.869    

Lasten

Salarissen vaste medewerkers 96.326       96.000       95.200       

Kosten vrijwilligers 5.620         5.000         4.755         

Kosten bestuur 495            750            755            

Bedrijfskleding -            717            

Scholing 301            500            595            

Kosten arboarts 520            605            

Kosten salarisadministratie 864            746            746            

Overige personele lasten 2.953         1.000         171            

Personele lasten 107.080     103.996     103.545     

Afschrijvingen 5.053         5.100 4.371         

Huisvestingslasten 25.681       27.000 28.904       

Gesubsidieerde huisvestingslasten 68.576       0

Dierenartskosten 96.951       70.000 70.827       

Voeding/Verzorging 35.251       27.500 27.465       

Overige lasten 14.776       25.000 27.525       

Totaal lasten 353.368    258.596 262.637    

Saldo baten en lasten 52.067-       -77.391 15.767-       

Financiële baten en lasten 61.739       30.000 29.035       

Netto resultaat 9.672        -47.393 13.268      

2020Begroting 20212.021                             
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We hebben 2021 kunnen afsluiten met een positief resultaat van € 9.672. Wij zijn ons er 

terdege van bewust dat dit zonder de fantastische erfenis van ruim € 47.000 en het 

beleggingsresultaat van bijna € 62.000 heel anders was geweest. Onze subsidie van ruim € 

80.000 is verre van voldoende om de kosten mee te dekken. Innovatie aan het asiel kan 

dan ook alleen plaatsvinden als we daarvoor via andere kanalen extra subsidie voor weten 

aan te trekken. Gelukkig zijn we daar dit jaar weer heel succesvol in geweest en hebben 

wij veel kunnen verbeteren. Een punt van zorg blijven de dierenartskosten. € 96.951 Is 

teveel voor ons. Wij willen echter zo graag alle katten aannemen die om wat voor reden 

dan ook niet meer thuis kunnen wonen en die ons worden aangeboden. Met de huidige 

baten zullen wij daar in de toekomst helaas wel scherper in moeten zijn.   

 

Balans over 2021 en 2020 

  

Bij de materiele vaste activa staat ons pand tegen de WOZ waarde gewaardeerd en de 

buitenrennen welke geplaatst zijn in 2015 min de afschrijving daarop. Wij werken volgens 

het 'matchen van kosten en baten’ principe. Als wij in een jaar een subsidie ontvangen 

voor een investering, dan boeken wij de bijbehorende lasten ook volledig in dat jaar zodat 

er geen resultaat ontstaat. We schrijven dan dus niet jaarlijks op de investering af, maar 

nemen hem in één keer in het resultaat. 

De effecten betreffen een duurzame portefeuille met een matig defensief profiel. De 

beleggingen hebben het asiel ook dit jaar weer aardig wat extra financiële slagkracht. 

Zonder deze opbrengsten zou ons jaarlijkse tekort nog groter zijn. Na een uitgebreide 

risicoanalyse is besloten de portefeuille voorlopig aan te houden, ook om de huidige 

negatieve spaarrente te voorkomen. We houden de ontwikkelingen scherp in de gaten en 

bekijken jaarlijks of het nog verstandig is. 

Het resultaat van € 9.672 is toegevoegd aan de algemene reserve. Hiermee kunnen we 

eventuele toekomstige exploitatietekorten opvangen, in jaren waarin wij bijvoorbeeld 

geen erfenis/legaat krijgen of te maken hebben met een lager of negatief resultaat op de 

beleggingen. De bestemmingsreserve ver-/nieuwbouw staat na 35 jaar sparen op een mooi 

Balans Stichting Dierenleed/Dierenasiel Oostzaan per 31 december 2021

(na resultaatsbestemming, in EURO)

Activa per 31 december Passiva per 31 december

Vaste activa

Materiële vaste activa 

(pand+buitenren) 65.180 70.234 Algemeen reserve 414.030 404.358

Financiële vaste activa -

Bestemmingsreserve 

ver-/nieuwbouw 675.000 675.000

Totaal vaste activa 65.180 70.234 Totaal eigen  vermogen 1.089.030 1.079.358

Vlottende activa Voorzieningen -

Vorderingen 0 24.301

Effecten (kortlopend) 825.206 801.466

Liquide middelen - bank 201.217 183.976 Langlopende schulden -

Liquide middelen - kas 12 2.197

Totaal vlottende activa 1.026.435 1.011.940 Kortlopende schulden 2.585 2.816

Totaal activa 1.091.615 1.082.174 Totaal passiva 1.091.615 1.082.174

2021 20212020 2020
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bedrag, helaas is dit nog niet voldoende om onze plannen te realiseren. Wij bezitten op dit 

moment geen grond, de grond onder ons pand gebruiken wij op basis van erfpacht. Naast 

het feit dat er weinig royale stukken grond in de omgeving beschikbaar zijn, zijn ze over 

het algemeen ook erg prijzig. 

 

 

 


