STICHTING THE DONKEY SANCTUARY NEDERLAND
BESTUURSVERSLAG EN JAARREKENING 2014

Het bestuur presenteert zijn verslag en jaarrekening
voor het jaar dat eindigde op 31 december 2014.
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Het bestuur presenteert zijn verslag en de jaarrekening voor het jaar dat eindigde op 31 december 2014.
Algemene informatie
De oprichting van Stichting The Donkey Sanctuary Nederland vond plaats op 3 juni 2010. De stichting is in
Nederland geregistreerd, statutair gevestigd te Polarisavenue 83 i, 2132 JH HOOFDDORP, Nederland. De stichting
begon haar liefdadige activiteiten op 1 februari 2011 en is opgezet als een dochterorganisatie van The Donkey
Sanctuary, een in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde liefdadigheidsinstelling (nummer 264818 in het register
voor liefdadigheidsinstellingen), en The Donkey Sanctuary Trustee Limited, een vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (nummer 07328588 in het Britse bedrijvenregister) die het bestuur van de
liefdadigheidsinstelling vormt. Beide zijn statutair gevestigd te Slade House Farm, Sidmouth, EX10 ONU, Verenigd
Koninkrijk.
Bestuur
Het bestuur heeft vanaf de oprichting tot aan de ondertekening van het verslag uit de volgende personen bestaan:
Dhr. J.E. Akers (voorzitter)
Dhr. D.A. Hancock Cook
Mevr. M.J. Steele
Dhr. C. Young (penningmeester)
Voornaamste activiteiten
Stichting The Donkey Sanctuary Nederland is een dochterorganisatie van de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde
internationale liefdadigheidsinstelling voor dierenwelzijn, The Donkey Sanctuary, die in 1969 werd opgericht door
de Engelse dr. Elisabeth Svensden MBE. De voornaamste activiteiten van Stichting The Donkey Sanctuary
Nederland zijn:
I.
fondsen werven voor en steunen van projecten en organisaties in de hele wereld die banden hebben
met The Donkey Sanctuary;
II.
zorg verlenen, beschermen en veiligheid bieden aan ezels die zorg nodig hebben in verband met ziekte,
verwaarlozing, mishandeling, erbarmelijke leefomstandigheden, verkeerd gebruik of andere ongewone
omstandigheden die het algemene welzijn van ezels schaden, en de preventie en bestrijding van
wreedheid tegen en het lijden van ezels in het algemeen in Nederland en daarbuiten;
III.
om het publiek in de breedste zin van het woord te informeren over alle situaties die onder punt II.
worden genoemd.
Verslag van de activiteiten
Dit verslag bestrijkt de activiteiten van de stichting in het jaar dat eindigde op 31 december 2014.
In 2010 vestigde The Donkey Sanctuary een dochterorganisatie in Nederland, Stichting The Donkey Sanctuary
Nederland, met het tweeledige doel om meer begrip te kweken voor de toestand van ezels en muilezels in
Nederland en in Nederland fondsen te werven voor de toevluchtsoorden en projecten van de organisatie in de
hele wereld.
Het bestuur ziet in dat de Stichting The Donkey Sanctuary Nederland in de eerste drie à vier jaar van haar bestaan
een beginkapitaal en investeringen door de moederorganisatie nodig heeft en dat dit een nuttige onderneming
zou zijn om Nederlandse donateurs op middellange en lange termijn te betrekken bij de projecten en
toevluchtsoorden van de liefdadigheidsinstelling.
Fondsenwerving in Nederland
De stichting is recent opgericht en is op dit moment voor financiële middelen waarmee zij in plannen voor
fondsenwerving kan investeren om een donateurenbestand op te bouwen, afhankelijk van de moederorganisatie,
The Donkey Sanctuary (UK).
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Stichting The Donkey Sanctuary Nederland is in 2014 verder gegaan met fondsenwerving in Nederland om de
internationale projecten voor de zorg aan en het welzijn van ezels te ondersteunen. Zij doet dat door een
combinatie van de volgende activiteiten:
 werving van donateurs door schriftelijke oproepen aan potentiële en bestaande donateurs;
 nieuwsbrieven met informatie over de activiteiten van de liefdadigheidsinstelling;
 online advertentiebanners;
 tv-reclame;
 telefonische fondsenwerving.
Reserves en fondsen
Er worden aan de stichting geen eisen gesteld met betrekking tot het aanhouden van reserves en fondsen. De
moederorganisatie, The Donkey Sanctuary (UK) en de verschillende groepsonderdelen houden zich aan een stevig
verankerd reservebeleid. Zo moet het beheer van de groepsreserves aan hoge normen voldoen en krijgen
dochterorganisaties, waaronder ook de Stichting The Donkey Sanctuary Nederland, alle nodige financiële steun.
The Donkey Sanctuary-groep wil zo veel als mogelijk een reserve aanhouden die minimaal gelijk is de jaarlijkse
bestedingen. Alle gegevens over de reserves kunnen worden gevonden in het jaarverslag van The Donkey
Sanctuary (The Donkey Sanctuary 2014 Trustee Report and Accounts).
Financiële resultaten
De financiële resultaten van de stichting sloten aan bij de verwachtingen van het bestuur en de positie aan het
eind van het jaar is bevredigend.
In 2014 bedroegen de opbrengsten uit fondsenwerving door de stichting € 506.089 (in 2013 € 180.500) en van de
moederorganisatie werd € 983.185 ontvangen (in 2013 € 367.444).
De totale lasten bedroegen in 2014 € 1.483.758 (in 2013 € 545.897), waaronder een bedrag van € 757.551 (in 2013
€ 281.581) voor bestedingen die verband hielden met liefdadige activiteiten en € 642.711 voor de kosten van
fondsenwerving in Nederland (in 2013 € 191.338). De bestedingen aan de doelstellingen betroffen onder andere
financiële giften aan de moederorganisatie The Donkey Sanctuary voor internationale projecten voor de zorg aan
en het welzijn van ezels.
Toekomstige activiteiten
Stichting The Donkey Sanctuary Nederland gaat door met de uitbreiding van haar donateurenbestand en met
fondsenwerving in Nederland om de internationale projecten voor de zorg aan en het welzijn van ezels te
ondersteunen. Zij doet dat door een combinatie van de volgende activiteiten:
 werving van donateurs door schriftelijke oproepen aan potentiële en bestaande donateurs;
 nieuwsbrieven met informatie over de activiteiten van de organisatie;
 online advertentiebanners;
 tv-reclame;
 telefonische fondsenwerving.
Financieel
De totale liefdadigheidsuitgaven bedragen 50,9% van de totale baten (in 2013: 51,4%).
De totale uitgaven voor fondsenwerving bedragen 43,3% van de totale lasten (in 2013: 35,1%).
Goedkeuring door bestuur
Dit rapport is door het bestuur goedgekeurd
en namens het bestuur ondertekend door:

pagina 5

STICHTING THE DONKEY SANCTUARY NEDERLAND

JAARREKENING 2014

pagina 6

STICHTING THE DONKEY SANCTUARY NEDERLAND

BALANS OP 31 DECEMBER 2014

ACTIVA

31 december 2014

31 december 2013

€

€

€

€

Vlottende activa

- Vorderingen

I

0

73.989

- Liquide middelen

II

175.774

88.669

175.774

162.658

5.517

0

170.257

162.658

175.774

162.658

Totale activa

PASSIVA

Reserves en fondsen

III

- Overige reserves

Kortlopende schulden

Totale passiva

IV
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN VOOR HET OP 31 DECEMBER 2014 AFGESLOTEN BOEKJAAR
BATEN

Uitkomsten 2014

Baten uit fondsenwerving

€

€

Begroting 2014

€

Uitkomsten 2013

€

€

Mailings

V

419.359

525.846

130.715

Giften

VI

86.730

0

49.785

Overige baten

VII

Totale baten

€

506.089

525.846

180.500

983.185

756.004

367.344

1.489.274

1.281.850

547.844

LASTEN

Besteding aan doelstellingen

VIII

Giften aan ezelprojecten

419.359

341.800

178.553

Voorlichting

338.192

184.046

103.028

757.551

525.846

281.581

642.711

682.700

191.338

83.496

73.304

72.978

1.483.758

1.281.850

545.897

5.517

0

1.947

Overige reserves

5.517

0

1.947

Totaal van bestemming van het saldo

5.517

0

1.947

Kosten fondsenwerving

Kosten voor beheer en administratie

Som der lasten

IX

Saldo van baten en lasten

Bestemming van het saldo
Toevoeging aan of onttrekking van
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KASSTROOMOVERZICHT 2014
2014

KASSTROOM UIT BEDRIJFSVOERING

€

2013

€

Saldo

€

€

5.517

1.947

Mutaties:
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

73.989

3.347

7.600

81.087
81.589

84.434

Saldo kasstroom

87.106

86.381

Liquide middelen aanvang boekjaar

88.106

2.288

175.774

88.669

87.106

86.381

Liquide middelen einde boekjaar

Mutatie liquide middelen gedurende boekjaar
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BASIS VOOR DE OPSTELLING
Verklaring van overeenstemming
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met ‘Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen’ van de
Raad voor de Jaarverslaggeving.
Functionele munteenheid en in rapportage gebruikte munteenheid
In deze jaarrekening wordt de euro gebruikt, die ook de functionele munteenheid is van de
liefdadigheidsinstelling.
Transacties in buitenlandse valuta
Transacties in buitenlandse valuta worden weergegeven in de functionele valuta tegen de wisselkoers die
gold op de transactiedatum. Monetaire activa en passiva die op de verslagdatum in buitenlandse valuta
luiden worden weergegeven in de functionele valuta tegen de wisselkoers die gold op de transactiedatum.
In buitenlandse valuta luidende niet-monetaire activa en passiva die tegen reële waarde worden
gewaardeerd worden weergegeven in de functionele valuta tegen de wisselkoers die gold op de datum van
deze waardebepaling. Niet-monetaire posten die in een buitenlandse valuta luiden en die worden
gewaardeerd in termen van historische kosten worden in de functionele valuta omgezet met behulp van de
wisselkoers op het moment van de transactie.
Belangrijke boekhoudkundige grondslagen
De hieronder beschreven grondslagen voor de financiële verslaggeving zijn uniform toegepast op alle
boekjaren die door deze jaarrekening worden bestreken.
Activa en passiva
Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde, tenzij anders aangegeven.
Activa in gebruik voor doeleinden of in gebruik voor de bedrijfsvoering
Er zijn geen activa in gebruik voor doeleinden, alle activa worden gebruikt voor de bedrijfsvoering.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen historische kosten, en indien nodig na een voorziening voor
oninbare vorderingen, die wordt vastgesteld via een beoordeling van de individuele posten.
Baten en lasten
Baten en lasten worden op transactiebasis verantwoord in de periode waarop ze betrekking hebben.
Belastingen
Er worden geen belastingen berekend, omdat de stichting is vrijgesteld van inkomstenbelasting en de
belasting toegevoegde waarde.
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Totaal

Overige

Kosten van activiteiten

Afschrijvingen en
waardeverminderingen

Administratieve kosten

Huisvestingskosten

Personeelskosten

Fondsenwerving, publiciteit
en communicatie

SPECIFICATIE VAN DE BESTEDINGEN

Besteding aan de doelstellingen
Giften aan ezelprojecten

0

0

0

0

0

419.359

0

419.359

Voorlichting

0

0

0

0

0

338.192

0

338.192

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

642.711

0

0

0

0

0

0

642.711

0

0

0

77.803

0

0

5.693

83.496

Totaal 2014

642.711

0

0

77.803

0

757.551

5.693 1.483.758

Begroting 2014

682.700

0

0

67.560

0

525.846

5.744 1.281.850

Totaal 2013

191.338

0

0

66.196

0

281.581

6.782

Kosten fondsenwerving
Kosten voor beheer en administratie

Uitkomsten 2014

Begroting 2014

545.897

Uitkomsten 2013

Bestedingen aan de doelstellingen t.o.v. totale baten

50,9%

41,0%

51,4%

Kosten voor fondsenwerving t.o.v. totale lasten

43,3%

53,3%

35,1%
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TOELICHTING BIJ DE BALANS
VLOTTENDE ACTIVA
I

Vorderingen
31 december 2014
€
0

Vorderingen op The Donkey Sanctuary (UK)
II

31 december 2013
€
73.989

Banktegoed
31 december 2014
€
Huidige rekeningen bij ABN AMRO Bank N.V.

31 december 2013
€
0

73.989

EIGEN VERMOGEN EN VOORZIENINGEN
III

Reserves en fondsen

De overige reserves hebben de volgende
functies

Balans op 1 januari
2014

Totaal saldo

Balans op 31
december 2014

€

€

€

Huidige rekeningen bij ABN AMRO Bank N.V.

0

5.517

5.517

VERPLICHTINGEN
IV

Kortlopende schulden
31 december 2014
€
Crediteuren

12.319

Intercompanyrekening The Donkey Sanctuary (UK)
Overlopende posten

Overlopende posten

31 december 2013
€
155.761

131.730

0

26.209

6.897

170.257

162.658

31 december 2014
€

31 december 2013
€

Honoraria accountants

4.477

6.897

Te betalen rekeningen

21.732

0

26.209

6.897
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TOELICHTING BIJ DE BATEN EN LASTEN
BATEN
V

Mailingen
Deze baten betreffen de opbrengsten van direct mailacties.

VI

Schenkingen
In 2014 ontving de stichting schenkingen ten bedrage van in totaal € 86.730 (in 2013: € 49.785).

VII

Andere baten
De moederorganisatie van Stichting The Donkey Sanctuary Nederland verschaft financiële middelen
waarmee zij in plannen voor fondsenwerving kan investeren om een donateurenbestand op te bouwen.
LASTEN

VIII

Bestedingen aan de doelstellingen
In 2014 besteedde de stichting € 757.551 aan de liefdadigheidsdoelstellingen (in 2013: € 281.581). Het
totaal van de voorlichtingskosten (verschaffing van informatie en stimuleren van de bewustwording over de
zorg aan en het welzijn van ezels) over deze doelstellingen bedraagt 45% (in 2013: 37%).

IX

Kosten voor beheer en administratie

Uitkomsten 2014

Begroting 2014

Uitkomsten 2013

€

€

€

Honoraria voor adviseurs
Juridische kosten
Beheer en opslag van documenten
Bankkosten
Honoraria accountants
Porti en verzendkosten
Andere kosten

45.898
0
27.670
364
4.235
4.658
671

43.560
0
19.200
4.800
5.000
0
744

43.560
649
21.035
952
5.808
258
716

83.496

73.304

72.978

Personeel
In 2014 had de stichting geen personeel in dienst (2013: geen)
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Aan het bestuur van
Stichting The Donkey Sanctuary Nederland
Haarlemmermeer

ACCOUNTANTSVERKLARING
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de bijgaande jaarrekening 2014 van de Stichting The Donkey Sanctuary Nederland,
Amsterdam, gecontroleerd. De jaarrekening omvat de balans per 31 december 2014, de
resultatenrekening voor 2014, en de toelichtingen, die een overzicht van de belangrijkste grondslagen
voor de financiële verslaggeving en andere toelichtende informatie bevatten.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en de getrouwheid van de jaarrekening en voor het
opstellen van het bestuursverslag, beide in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende
instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Bovendien is het bestuur verantwoordelijk voor de
interne controles die het nodig acht om een jaarrekening te kunnen opmaken waarin geen afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fraude of fouten voorkomen.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. We hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht en Nederlandse
controlestandaarden. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht ons aan de voor ons geldende
gedragsnormen te houden en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel
belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is
afhankelijk van het oordeel van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van
afwijkingen van materieel belang in de jaarrekening als gevolg van fraude of fouten.
In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het interne beheersingssysteem dat relevant is
voor het door de entiteit opmaken van en getrouw presenteren van de jaarrekening, om
controleprocedures vast te leggen die geschikt zijn in de gegeven omstandigheden, maar die niet tot
doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de
entiteit. Tevens omvat een controle een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste
grondslagen voor financiële verslaglegging en de redelijkheid van boekhoudkundige schattingen die het
bestuur heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
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Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Oordeel
Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de financiële positie van
Stichting The Donkey Sanctuary Nederland op 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in
overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen van de Raad voor de
Jaarverslaggeving.
Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of regelgevende instanties
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 paragraaf e en f van het BW kunnen
wij, voor zover wij dat kunnen beoordelen, geen tekortkomingen melden op grond van ons onderzoek
naar of het bestuursverslag is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende
instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving, en of de informatie zoals vereist in artikel 2:392 lid 1
paragraaf b-h als bijlage is bijgevoegd. Voorts melden wij dat het bestuursverslag, voor zover wij dat
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 van het BW.

Hoofddorp, 25 juni, 2015
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