Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Dierenopvang De Wissel / Dierenambulance de Wissel

Nummer Kamer van
Koophandel

5 8 1 3 2 3 1 7

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Kalverdijkje 76

Telefoonnummer

0 5 8 2 6 6 4 3 0 0

E-mailadres

info@dierenopvangdewissel.nl

Website (*)

www.dierenopvangdewissel.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

Dieren en planten - Dierenrechten en -welzijn
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
4

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

1 5 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

R. Kuiper

Secretaris

M. van Deursen

Penningmeester

K. Scheffer

Algemeen bestuurslid

M. Warmerdam

Algemeen bestuurslid

A. Hoogeveen-Osinga

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel:
a. noodlijdende en/of onbeheerde en/of gevonden en/of afgestane dieren op te
nemen, te bewaren en zo mogelijk opnieuw te huisvesten.
b. dieren tegen mishandeling, slechte en/of onoordeelkundige behandeling en
verwaarlozing te beschermen door voorlichting te geven ten aanzien van de
behandeling van dieren en nazorg uit te voeren.Hierbij onthoudt de stichting zich van
fokken en/of verhandelen van dieren.
Wel brengt de stichting bij plaatsing van dieren plaatsingskosten in rekening bij de
nieuwe eigenaar. Echter dit bedrag, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door het
bestuur van de stichting, dient slechts ter dekking van de kosten die het in stand
houden van een asiel met zich meebrengt.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Kerntaak van De Wissel is de opvang en herplaatsing van zwerf- en afstandsdieren.
Het gaat hierbij met name om honden en katten, maar ook konijnen en knaagdieren
komen regelmatig voor in de opvang. Vanuit de Wissel rijdt ook de Dierenambulance
om gewonde, zieke, zwervende of overleden huis- of wilde dieren op te halen.
De Wissel staat voor een goede opvang en verzorging van huisdieren. Voor ons staat
het dier centraal. Daarbij staat een goed werkgeverschap voor professionals, stagiaires
en vrijwilligers voorop.Naast de asielfunctie heeft De Wissel ook een pensionafdeling
voor katten en erworden hondentrainingen gegeven.
De werkzaamheden bestaan uit de de opvang en herplaatsing van zwerf- en
afstandsdieren. Vanuit de Wissel rijdt ook de Dierenambulance om gewonde, zieke,
zwervende of overleden huis- of wilde dieren op te halen. Naast de asielfunctie heeft
De Wissel een pensionafdeling voor katten, worden er hondentrainingen gegeven en
fungeert de Wissel als kennis- en opleidingscentrum voor de verzorging van
huisdieren.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De Wissel ontvangt een bijdrage van verschillende gemeenten voor het opvangen van
gevonden dieren; verder worden er inkomsten gegeneerd uit giften, schenkingen,
donaties, collectes en erfenissen van particulieren en bedrijven. Daarnaast leveren het
pension, verkoop van voer en hondentrainingen inkomsten op.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De inkomsten worden voornamelijk besteed aan exploitatiekosten: kosten voor
dierenarts, afschrijvingskosten, loonkosten, vrijwilligersvergoedingen,
huisvestingskosten en kosten tbv communicatie, fondsenwerving en administratie.
De aanwezige reserves en gelden van fondsen zijn deels bestemd voor aankomende
verbouwingen en verbeteringen van de locatie. en een deel wordt gebruikt om
gederfde omzet op te vangen. Tevens worden gelden verkregen uit grote erfenissen,
belegd binnen de “Stichting Thomassen-Verkouter” met als doelstelling oa: ‘…het
financieel ondersteunen en mede in stand houden van Stichting Dierenopvang de
Wissel...’. Zij is verplicht het vermogen zoveel mogelijk in stand te houden.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor de vervulling van hun
bestuursfunctie.
Voor de bepaling van het salaris van de betaalde krachten wordt een eigen tabel
gehanteerd, die ooit gebaseerd is op een ziekenhuis cao. Ieder jaar wordt deze aan de
hand van salarissen van gesubsidieerde instellingen geindexeerd.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Diverse activiteiten tbv genereren financien
* jaarlijkse collecte in de aangesloten gemeenten
* continue marketing-communicatie via social media (website/facebook/locale kranten)
waarbij de werkzaamheden van de Wissel onder de aandacht worden gebracht, om
zowel asieldieren onder de aandacht te brengen alswel giften te genereren.
* scholenactie, waarbij kinderen betrokken worden bij het werk van de Dierenopvang
en via een concrete actie sponsorgeld ophalen
* 2x per jaar een nieuwsbrief voor de donateurs en een uitnodiging voor een bezoek
aan de Wissel met een leuk programma
*1x per 2 jaar een open dag, waarbij er allerlei activiteiten worden georganiseerd rond
de dieren en de werving van nieuwe donateurs
Het bestuur onderzoekt activiteiten die tot stabiele inkomsten kunnen leiden. Hierbij
wordt gedacht aan de verdere uitbouw van de Wissel als kenniscentrum en
hondentrainingen en door naast het kattenpension een hondenpension te gaan
exploiteren.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.dierenopvangdewissel.nl/over-ons/jaarverslag-2019/

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

923.031

970.882

€

+

€

923.031

+
970.882

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

30.611

€

+

637.334

+
€

578.654

€

1.501.685

€

+

1.603.364

+
€

1.454.453

1.603.364

24.524

€
548.043

1.454.453

31-12-2019 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

47.232

Totaal

€

1.501.685

661.858

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

+
€

1.632.740

€

29.376

€

1.632.740

+

https://www.dierenopvangdewissel.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2021/05/Def-balans-2020-Stichting-Dierenopvang-de-Wissel.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

13.719

€

20.768

Nalatenschappen

€

520

€

127.664

Overige baten particulieren

€

34.097

€

37.986

Som van baten van particulieren

€

48.336

€

186.418

Baten van bedrijven

€

3.763

€

0

Baten van loterijinstellingen

€

0

€

0

Baten van subsidie van overheden

€

2.313

€

3.205

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

0

€

0

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

1.523

€

0

Som van de geworven baten

€

55.935

€

189.623

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

267.705

€

291.524

Overige baten

€

2.210

€

11.389

Som van de baten

€

325.850

€

492.536

+

+

+

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

Anders, namelijk (vul hier in)

Opvang en pension

€

443.593

€

460.493

Besteed aan doelstellingen

€

443.593

€

460.493

Wervingskosten

€

15.689

€

14.676

Kosten beheer en administratie

€

14.375

€

9.088

Som van de lasten

€

473.657

€

484.257

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

215.382

€

232.564

Saldo financiële baten en lasten

€

-1.105

€

-1.366

Saldo baten en lasten

€

-148.912

€

6.913

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

+

+

+

+

https://www.dierenopvangdewissel.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2021/05/Def-Sta
at-van-baten-en-lasten-2020-Stichting-Dierenopvang-de-Wissel.pdf

https://www.dierenopvangdewissel.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2021/05
/Def-Staat-van-baten-en-lasten-2020-Stichting-Dierenopvang-de-Wissel.pdf

Open

