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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

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

Overige informatie 
bestuur (*)

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

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

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?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?



03 van 06

1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

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.
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	13: A.M.J. van Baal-de Vroomen (Marleen)
	5: www.dierenasiel-bommelerwaard.nl
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	7: [Welzijn - Verzorging en opvang]
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	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
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	20: Off
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Dieren
	26: Off
	27: Off
	28: Off
	29: Off
	30: Off
	31: Off
	32: Off
	33: Off
	34: Off
	35: Off
	36: Off
	37: Off
	38: Off
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
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	18_ML: 
	51_ML: Het exploiteren en instandhouden van een dierentehuis in de Bommelerwaard.

Doel is eem waardevol opvangtehuid voor zwerf- en afstandsdieren en de crisisopvang. Daarbij is welzijn van het grootste belang. Resocialisatie van het dier, educatie van de mens en preventie van dierenleed zijn het werkgebied.
	53_ML: Werkzaamheden bestaan uit het oprichten van een dierentehuis, het onderbrengen en verzorgen van zwervende dieren in bedoeld tehuis, het verschaffen van pension en het meewerken met andere instellingen die eenzelfde doel beogen en het bijeenbrengen van de daarvoor nodige (geld)middelen.
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd op de locatie van de stichting in Bruchem en wel in de daarvoor bestemde gebouwenn / behuizingen. Opvang en verzorging wordt gedaan door de beheerder(s) in combinatie met vrijwilligers.
Daarnaast wordt er voortdurend aandacht gevraagd voor alle activiteiten en resultaten via de (social) media.

	54_ML: Inkomsten bestaan uit vergoedingen voor geleverde diensten en andere opbrengsten die verband houden met het huisvesteb van dieren.
Daarnaast worden inkomsten verworven uit schenkingen-donaties, legaten, erfstellingen, subsidies en leningen.

	56_ML: Het statutaire bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.
Dit geldt ook voor de vrijwilligers, deze ontvangen eveneens geen vergoedingen.

De aan de stichting verbonden beheerders hebben een arbeidsovereenkomst met vaste afspraken over de beloning.

	57_ML: De opvang, verzorging en herplaatsing van alle zwerf- en afstandsdieren gedurende het jaar 2021 door beheerders en vrijwilligers.
Huidige bebouwing op de locatie in Bruchem wordt vervangen door nieuwbouw. 
In 2021 zijn de plannen hiervoor verder concreet gemaakt.
Tekeningen, vergunningen en calculaties hebben inmiddels hun definitieve vorm.
Afspraken met derden die de bouw gaan uitvoeren / begeleiden zijn in een vergevorderd stadium. De fondsenwerving loopt nog steeds, maar er is vertrouwen in het volledig behalen van het benodigde bedrag. 
De bouw zal medio januari 2022 een aanvang nemen.

	55_ML: Verkregen inkomsten worden besteed aan het exploiteren en in stand houden van de faciliteiten op de locatie in Bruchem.

Vermogen wordt aangehouden op een bedrijfsspaarrekening bij de Rabobank.

	56: 
	_MLT: 
	knop: 

	57: 
	_MLT: 
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 64611
	6_GT: 14009
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 398183
	4_GT: 64611
	9_GT: 412192
	10_GT: 476803

	3: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 240263
	3_GT: 
	1_GT: 227801
	9_GT: 8739
	4_GT: 
	10_GT: 476803
	5_GT: 468064

	4: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 205063
	3_GT: 
	1_GT: 150575
	9_GT: 7744
	4_GT: 
	10_GT: 363382
	5_GT: 355638

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 37950
	6_GT: 36245
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 289187
	4_GT: 37950
	9_GT: 325432
	10_GT: 363382

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: De materële vaste activa bestaan uit bedrijfsgebouwen en het terrein aan de Steenweg 8.
Vorderingen en overlopende activa betreffen debiteuren (10.045) en overloop voor subsidies, verzekeringen en vooruitbetaalde kosten (3.964).
Liquide middelen bestaan uit de zakelijke- en bedrijfsspaarrekening bij de Rabobank. De oorzaak van de toename hiervan ligt in reeds ontvangen bedragen voor de nieuwbouw.

Continuïteitsreserve is het stichtingskapitaal inclusief de resultaatbestemming uit 2020.
Bestemmingsreserve is gevormd om de nieuwbouw (deels) te kunnen realiseren.
Kortlopende schulden bestaan uit handelscrediteuren, belastingdienst, vakantiegeld, waarborgsom en accountantskosten.
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	1_A7: 46774
	2_A7: 65941
	3_A7: 
	4_A7: 
	5_A7: 65941
	6_A7: 
	7_A7: 52408
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 51796
	11_A7: 104204
	12_A7: 
	13_A7: 
	14_A7: 216919
	15_A7: 36640
	16_A7: 
	17_A7: 
	18_A7: 
	19_A7: 44706
	20_A7: 9340
	21_A7: 1166
	22_A7: 640
	25_A7: 112426
	23_A7: 12001
	24_A7: 104493

	2: 
	1_A7: 55255
	2_A7: 82845
	3_A7: 
	4_A7: 
	5_A7: 82845
	6_A7: 
	7_A7: 14078
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 7480
	11_A7: 21558
	12_A7: 
	13_A7: 
	14_A7: 159658
	15_A7: 33315
	16_A7: 
	17_A7: 
	18_A7: 
	19_A7: 49086
	20_A7: 11328
	21_A7: 1070
	22_A7: 523
	25_A7: 51882
	23_A7: 12454
	24_A7: 107776

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	3_ML: Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengswaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hievoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjar zijn in aanmerking genomen zodra ze voorzienbaar waren. 
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat ze zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.
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