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E. van de Waerdt AA

Postbus 93, 3930 EB Woudenberg
Bezoekadres:

Meentsteeg 8, 3953 MV Maarsbergen
(op afspraak)

KvK 67004784
Tel. 033 285 8631

evertvdwaerdt@devriesennell.nl
www.vnmaarn.nl

Stichting Dierenambulance Woudenberg en Omstreken

T.a.v. het bestuur

P/a Renes 23

3925 JW  SCHERPENZEEL

Referentie: 365.00 - EW - 2019 Maarn, 11 juni 2020

Betreft:      jaarrekening 2019

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Dierenambulance Woudenberg en Omstreken te Woudenberg is door ons 

samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 

2019 en de winst- en verliesrekening over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder 

andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle 

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor 

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft 

voldaan. 

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw stichting.

De balans per 31 december 2019, de staat van baten en lasten over 2019 en de toelichting, welke tezamen de 

jaarrekening 2019 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het 

beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Dierenambulance Woudenberg en 

Omstreken.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants 

geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren 

van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor 

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor kleine organisaties zonder winststreven 

(Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen afdeling C1. Wij hebben daarbij onze 

deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
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Hoogachtend,

De Vries & Nell Maarn Accountancy

E. van de Waerdt

Accountant-Administratieconsulent

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te 

geven of een conclusie te trekken met  betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische 

voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van 

deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, 

integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u 

naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij 

gaarne bereid.
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Stichting Dierenambulance Woudenberg en Omstreken te Scherpenzeel

1.2  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 29.056 100,0% 52.209 100,0%

Bruto exploitatieresultaat 29.056 100,0% 52.209 100,0%

Afschrijvingen materiële vaste activa 3.825 13,2% - 0,0%

Exploitatie- en machinekosten 2.724 9,4% 6.068 11,6%

Verkoopkosten 2.804 9,7% 1.902 3,6%

Autokosten 7.480 25,7% 7.065 13,5%

Algemene kosten 1.557 5,4% 1.403 2,7%

Beheerslasten 18.390 63,4% 16.438 31,4%

Resultaat 10.666 36,6% 35.771 68,6%

1.2  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Daling van:

Exploitatie- en machinekosten 3.344

3.344

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:

Baten 23.153

Stijging van:

Afschrijvingen materiële vaste activa 3.825

Verkoopkosten 902

Autokosten 415

Algemene kosten 154

28.449

Daling resultaat 25.105

2019 2018

Het resultaat 2019 is ten opzichte van 2018 gedaald met € 25.105. De ontwikkeling van het resultaat 2019 ten 

opzichte van 2018 kan als volgt worden weergegeven:

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd 

op de staat van baten en lasten.

- 5 -



2. BESTUURSVERSLAG

- 6 -



Stichting Dierenambulance Woudenberg en Omstreken te Scherpenzeel

2.1  Bestuursverslag

Algemeen

Bestuur
De samenstelling van het huidige bestuur is als volgt:

- de heer E.W. Vreezen (voorzitter)

- mevrouw C.J. Mulder (secretaris)

- mevrouw G. van der Gugten (penningmeester)

- mevrouw J.M.J. Strootman

- mevrouw M. van Dompseler

De stichting kent geen afzonderlijk toezichtsorgaan.

De Stichting Dierenambulance Woudenberg en Omstreken statutair gevestigd te Woudenberg heeft ten doel:

eerste hulp aan zieke, gewonde en aangereden dieren, waarvan op dat moment wel/geen eigenaar bekend is en 

voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 

alles in de ruimste zin des woords.

Stichting Dierenambulance Woudenberg en Omstreken, statutair gevestigd te Woudenberg is ingeschreven bij 

de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41190647.

De stichting Dierenambulance Woudenberg en Omstreken (DAW) bestaat sinds 1997. In de loop der jaren is de 

organisatie van enkele pioniers uitgegroeid tot een gedegen groep vrijwilligers. De bestuursleden zijn eveneens 

vrijwilligers die veelal ook op de ambulance actief zijn. Na een bestuurswisseling in 2010 heeft ons nieuwe 

bestuur zich in het voorjaar van 2011 beraden op de toekomst. De bevindingen zijn beschreven in een 

Strategisch plan die continue wordt geactualiseerd.

In een tijd waarin inkomstenbronnen en ook de inzet van vrijwilligers voor 'de goede zaak' niet meer 

vanzelfsprekend zijn, is het belangrijk dat organisaties zich beraden op hun toegevoegde waarde en rol in de 

samenleving. Zeker is dit van levensbelang voor zelfstandig werkende organisaties (zoals de Dierenambulance 

Woudenberg en Omstreken) die afhankelijk zijn van giften, donaties, collectes, beschikbare fondsen / subsidies 

en die hun activiteiten uitsluitend vormgeven en uitvoeren dankzij de vrijwillige medewerking van alle 

betrokkenen. 

Het belangrijkste streven van de DAW is continuïteit van de hulpverlening door middel van 

vrijwilligersactiviteiten. Zowel financieel als in menskracht.  Onze organisatie heeft geen winstoogmerk. Er 

worden echter wel kosten gemaakt en deze moeten worden gedekt, ook met oog op de langere termijn. Daarom 

zetten wij alle zeilen bij om zo optimaal mogelijk gebruikte maken van aanvullende inkomstenbronnen.
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Stichting Dierenambulance Woudenberg en Omstreken te Scherpenzeel

2.1  Bestuursverslag

Activiteiten en fondsenwerving

Scherpenzeel, 11 juni 2020

Het bestuur.

De activiteiten van de stichting bestaan uit:

1. het verlenen van eerste hulp etc. aan dieren waarvoor zij van de eigenaren een vergoeding

   (rittengeld) ontvangt;

2. het uitgeven van een informatieboekje waaruit inkomsten uit advertenties voortvloeien;

3. collectes in de plaatsen Maarn en Maarsbergen;

4. het verkrijgen van giften van particulieren en bedrijven in geld en natura.

De fondsenwerving van de stichting is gericht op het verkrijgen van middelen voor de verwezenlijking van de 

eigen doelstelling. Buiten het dekken van de jaarlijkse kosten moet in beginsel jaarlijks ook een bedrag worden 

gespaard voor de periodieke vervanging van de ambulance en de inrichting daarvan.

In 2018 zijn er extra fondsen geworven voor aanschaf van een nieuwe direnambulance in 2019.

De stichting is per 1 januari 2008 erkent als ANBI-instelling.

Het werkgebied bestaat uit Maarn, Maarsbergen, Woudenberg, Scherpenzeel, De Glind en Renswoude.
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Stichting Dierenambulance Woudenberg en Omstreken te Scherpenzeel

3.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa [1]

Vervoermiddelen 29.981 2.500

29.981 2.500

Vlottende activa

Vorderingen 

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen
[2]

247 182

Overlopende activa [3] 4.272 6.825

4.519 7.007

Liquide middelen [4] 73.113 87.719

Totaal activazijde 107.613 97.226

31 december 2019 31 december 2018
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Stichting Dierenambulance Woudenberg en Omstreken te Scherpenzeel

3.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Overige reserves [5] 106.859 69.993

106.859       69.993         

Vastgelegd vermogen

Bestemmingsfondsen [6] - 26.200

- 26.200

Kortlopende schulden

Overlopende passiva [7] 754 1.033

754 1.033

Totaal passivazijde 107.613 97.226

31 december 2019 31 december 2018
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Stichting Dierenambulance Woudenberg en Omstreken te Scherpenzeel

3.2  Staat van baten en lasten over 2019

2019 2018

€ €

Rittengeld ambulance [8] 11.840 13.130

Advertenties [9] 1.048 1.388

Giften etc. [10] 16.166 37.659

Overige baten [11] 2 32

Baten 29.056 52.209

Bruto exploitatieresultaat 29.056 52.209

Afschrijvingen materiële vaste activa [12] 3.825 -

Kosten activiteiten en vrijwilligers [13] 2.724 6.068

Publiciteit en wervingskosten [14] 2.804 1.902

Kosten ambulance [15] 7.480 7.065

Kosten beheer en administratie [16] 1.557 1.403

Beheerslasten 18.390 16.438

Exploitatieresultaat 10.666 35.771

Resultaat 10.666 35.771

Resultaat 10.666 35.771

Bestemming resultaat:

Overige reserve 36.866 9.571

Bestemmingsfonds -26.200 26.200

10.666 35.771
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Stichting Dierenambulance Woudenberg en Omstreken te Scherpenzeel

3.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende 

schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de 

transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde 

van de vordering.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 

toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur 

en bijzondere waardeverminderingen. 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor kleine organisaties zonder winststreven 

(Richtlijnen voor de jaarverslaggeving kleine rechtspersonen afdeling C1). Alle vermelde bedragen luiden in 

Euro's.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs. 

Stichting Dierenambulance Woudenberg en Omstreken, statutair gevestigd te Woudenberg is ingeschreven bij 

de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41190647.

De activiteiten van Stichting Dierenambulance Woudenberg en Omstreken, statutair gevestigd te Woudenberg, 

bestaan voornamelijk uit:

1. het verlenen van eerste hulp etc. aan dieren waarvoor zij van de eigenaren een vergoeding

    (rittengeld) ontvangt;

2. het uitgeven van een informatieboekje waaruit inkomsten uit advertenties voortvloeien;

3. collectes;

4. het verkrijgen van giften van particulieren en bedrijven in geld en natura.
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Stichting Dierenambulance Woudenberg en Omstreken te Scherpenzeel

3.3  Toelichting op de jaarrekening

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Beheerslasten

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik 

afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de 

afschrijvingen.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 

hebben.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde 

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende activa 

opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek van 

kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, en 

overige ontvangsten.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening 

houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten 

en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn 

gerealiseerd.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen 

zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de 

stichting is opgericht.
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Stichting Dierenambulance Woudenberg en Omstreken te Scherpenzeel

3.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  [1]

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Vervoer-

middelen

Totaal 2018

€ €

Aanschafwaarde 33.735 33.735

Cumulatieve afschrijvingen -31.235 -31.235

Boekwaarde per 1 januari 2.500 2.500

Investeringen 35.806 -

Desinvesteringen -33.735 -

Afschrijvingen desinvesteringen 31.235 -

Afschrijvingen -5.825 -

Mutaties 2019 27.481 -

Aanschafwaarde 35.806 33.735

Cumulatieve afschrijvingen -5.825 -31.235

Boekwaarde per 31 december 29.981 2.500

Vervoermiddelen 20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen  [2]

Omzetbelasting 247 182

Overlopende activa  [3]

Rente - 32

Rittengeld 3.911 5.284

Giften etc. 361 1.509

4.272 6.825

Liquide middelen  [4]

Rabobank, rekening-courant 7.083 5.723

Rabobank, bedrijfsspaarrekening 4.028 10.027

ASN bank, zakelijk sparen 62.002 71.969

73.113 87.719

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Afschrijvingspercentages:
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Stichting Dierenambulance Woudenberg en Omstreken te Scherpenzeel

3.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2019 2018

€ €

Overige reserves  [5]

Stand per 1 januari 69.993 60.422

Bestemming resultaat boekjaar 36.866 9.571

Stand per 31 december 106.859 69.993

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019

Vastgelegd vermogen

Bestemmingsfondsen  [6]

Stand per 1 januari 26.200 -

Bestemming resultaat boekjaar -26.200 26.200

Stand per 31 december - 26.200

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overlopende passiva  [7]

Accountant 556 540

Bankkosten 10 10

Drukkosten boekje - 298

Brandstof 188 185

754 1.033

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2019 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

Het ingehouden deel van het resultaat over 2019 bedraagt € 10.666.

Dit betreft de in 2018 ontvangen giften bestemd voor en besteed aan de aanschaf van een nieuwe 

dierenambulance in 2019. 
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Stichting Dierenambulance Woudenberg en Omstreken te Scherpenzeel

3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 2018

€ €

Rittengeld ambulance  [8]

Rittengeld 11.840 13.130

Advertenties  [9]

Advertenties boekje 1.048 1.388

Giften etc.  [10]

Algemene giften en donaties 3.030 1.189

Dierenbescherming 500 500

St Dierenlot 1.701 1.250

Rabo clubkas 1.501 2.281

Collectes 1.446 1.777

Diverse sponsoracties en bijzondere giften 2.170 1.500

Sponsorloterij 818 662

Giften in natura - 2.300

Giften nieuwe ambulance 5.000 26.200

16.166 37.659

Overige baten  [11]

Rente 2 32

Afschrijvingen materiële vaste activa  [12]

Vervoermiddelen 5.825 -

Boekwinst ambulance -2.000 -

3.825 -

Kosten activiteiten en vrijwilligers  [13]

Telefoon 529 699

Materiaal voor ambulance 256 442

Trainingen 165 -

Kleding 417 3.589

Gift vogelopvang 500 -

1.867 4.757

Kerstpakketten en attenties afscheid - 377

Barbeque / feestavond / vrijwilligersavonden 1.257 1.334

Eigen bijdrage barbeque / feestavond -400 -400

2.724 6.068

De gift in natura betreft een schatting voor brandstof voor de ambulance die onder meer is gebaseerd op 

gemiddelde brandstofprijzen excl. BTW. Met ingang van 1 juli 2018 is deze gift beëindigd. Er zijn nog meer 

giften in natura maar die kunnen niet worden gekwantificeerd.
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Stichting Dierenambulance Woudenberg en Omstreken te Scherpenzeel

3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 2018

€ €

Publiciteit en wervingskosten  [14]

Reclame- en advertentiekosten 385 400

Boekje 1.129 1.054

Promotiemateriaal 393 -

Relatiegeschenken 86 -

Representatie 368 102

Website 154 134

Kosten keurmerk 259 105

Kosten collecties 30 107

2.804 1.902

Kosten ambulance  [15]

Brandstoffen 3.633 4.076

Reparatie en onderhoud 1.534 1.526

Verzekering 1.623 1.113

Overig 160 -

Opslag 530 350

7.480 7.065

Kosten beheer en administratie  [16]

Accountantskosten 470 543

Verzekeringen 212 199

Bankkosten 119 119

Kantoorbenodigdheden 458 389

Vergaderkosten 296 148

Overige algemene kosten 2 5

1.557 1.403

Scherpenzeel, 11 juni 2020

Stichting Dierenambulance Woudenberg en Omstreken

E.W. Vreezen (voorzitter)

C.J. Mulder (secretaris)

G. van der Gugten (penningmeester)

J.M.J. Strootman (vrijwilligers coördinator)

M. van Dompseler
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