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Stichting Vrienden van de Dierenbescherming Suriname 

 

 

Bestuursverslag behorende bij de jaarrekening 2013 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Hierbij ontvangt u, ter afsluiting van boekjaar 2013, de jaarrekening 2013 van uw Stichting. 

De jaarrekening bestaat uit de balans per 31-12-2013, de rekening van baten en lasten over 

2013 alsmede een toelichting op de balans. 

 

 

Algemeen 

De Stichting Vrienden van de Dierenbescherming Suriname is opgericht op 09-10-2006 met 

als doel: het doen bevorderen van projecten en activiteiten en het ter beschikking stellen van 

middelen die direct of indirect ten goede komen aan de zorg ten behoeve van dieren in 

Suriname in de meest ruime zin en in het bijzonder ondersteuning van de Stichting 

Dierenbescherming Suriname, gevestigd te Paramaribo, in haar activiteiten om dierenasiel op 

te richten en in stand te houden. 

 

De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

- het verwerven van fondsen in de meest ruime zin ten behoeve van de 

bovengenoemde projecten en activiteiten die niet of slechts gedeeltelijk door 

reguliere financiering gestalte kunnen krijgen; 

- het doen van uitgaven ten behoeve van alsmede het (doen) ondersteunen van deze 

en andere projecten binnen de Stichting; 

- het aantrekken van gelden; 

- het bekend maken en uitdragen van de doelstellingen van de Stichting; 

- alle overige wettige middelen welke ter bereiking van het doel bevorderlijk 

(kunnen) zijn. 

 

De samenstelling van het dagelijks bestuur per 31-12-2013 is: 

 mevrouw M. Hovius, voorzitter 

 mevrouw A.E. Kuijper, secretaris/penningmeester 

 de heer H.C.G. Polanen, lid 

 

Resultaten over 2013 

In 2013 heeft in het voorjaar de vijfde grote sterilisatieactie plaatsgevonden. In totaal zijn 557 

dieren gesteriliseerd, waaronder 30 poezen.  Het gaat hier om zwerfhonden en honden van 

eigenaren die de operatie niet kunnen betalen. Een twintigtal dieren werd geopereerd op 

Braamspunt, een locatie waar veel zwerfdieren zich ophouden.  De toename in vergelijking 

tot 2012 toen 449 dieren geopereerd werden komt doordat er meer dierenartsen aan het 

project deelnamen.  

Er opereerden 7 dierenartsen geassisteerd door 16 dierenartsassistenten in opleiding. 

Studenten van de opleiding tot paraveterinair van het Wellantcollege in Dordrecht 

assisteerden de artsen tijdens de operaties en zijn behulpzaam bij het vervoer en de verzorging 

van de dieren. 
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De Stichting Dutchy Puppy, de Dierenbescherming Amsterdam en de Stichting 

Daadwerkelijke Dierenhulp hebben hun financiële steun aan de actie gegeven. Daarnaast 

steunen bedrijven en donateurs in geld of in natura. De bedragen voor de sterilisatieactie 

komen eind 2012 en begin 2013 binnen. 

De uitgaven vinden in het voorjaar van 2013 plaats. Als bijlage is een overzicht opgenomen 

van inkomsten en uitgaven van de sterilisatieactie 2013. 

 

De Stichting Vrienden DBS draagt bij in de exploitatie van het asiel  voor zover het de 

personele kosten betreft van asiel en ambulance. Het gaat hier om een bijdrage van 60% van 

de kosten. 

 

De Stichting Vrienden DBS geeft voor donateurs, sponsors en belangstellenden twee maal per 

jaar een nieuwsbrief uit.  

Deze nieuwsbrieven kunnen worden opgevraagd bij : St. Vrienden van de Dierenbescherming 

Suriname , Utrechtse Jaagpad 139, 2314 AW Leiden. 

 

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website: 

www.dierenbeschermingsuriname.nl 

 

 

http://www.dierenbeschermingsuriname.nl/


Jaarrekening

Aan het bestuur van de 

Stichting Vrienden van de Dierenbescherming Suriname

inzake de

jaarrekening 2013

 



Stg Vrienden v/d Dierenbescherming Suriname

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De Stg Vrienden v/d Dierenbescherming Suriname is opgericht op 9-10-2006. De activiteiten zijn 

begonnen in december 2006. 

De Stichting Vrienden van de Dierenbescherming Suriname heeft ten doel:

Het doen bevorderen van projecten en activiteiten en het ter beschikking stellen van middelen die direct

of indirect ten goede komen aan de zorg ten behoeve van dieren in Suriname in de meest ruime zin en in

het bijzonder ondersteuning van de Stichting Dierenbescherming Suriname, gevestigd te Paramaribo,

in haar activiteiten om een dierenasiel op te richten en in stand te houden.

Voor zover bij de afzonderlijke posten niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva voor de

nominale waarde opgenomen. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze

betrekking hebben.

Algemene reserve

Gecumuleerde overschotten, met als bestemming bovengenoemde doelen. Mutatie in deze reserve vindt

plaats na resultaatbestemming.
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Stg Vrienden v/d Dierenbescherming Suriname

Balans per 31 december 2013 (na verwerking van het resultaat over 2013)

Activa 31-dec-13 31-dec-13 31-dec-12 31-dec-12

in € in € in € in €

Vlottende activa

Liquide middelen

Kas- en banktegoeden 8.011 10.815

8.011 10.815

Totaal 8.011 10.815

Passiva 31-dec-13 31-dec-13 31-dec-12 31-dec-12

in € in € in € in €

Eigen Vermogen

Algemene reserve -1.989 10.815

-1.989 10.815

Langlopende schulden 

Persoonlijke lening 10.000 0

10.000 0

Totaal 8.011 10.815
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Stg Vrienden v/d Dierenbescherming Suriname

Rekening van baten en lasten over 2013

Exploitatie Exploitatie

2013 2012

in € in €

Baten

Bijdrage particulieren 14.166 12.320

Bijdrage diverse instellingen 10.915 11.170

Totaal baten 25.081 23.490

Lasten

Kantoorkosten (reproductie) 355 465

Kosten Polanen / DBS (kragen, hechtmateriaal, medicatie sterilisatieactie) 20.362 18.033

Reiskosten (KLM tickets t.b.v. vlucht) 15.556 4.585

Bestuur- en beheerskosten (internetprovider en ov onkosten) 1.428 24

Bankkosten 184 234

37.885 23.341

Saldo baten en lasten -12.804 149

Saldo Financiële baten en lasten 0 0

Resultaat voor resultaatbestemming -12.804 149

Resultaatbestemming: Exploitatie Exploitatie

2013 2012

Mutatie algemene reserve -12.804 149

-12.804 149
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Stg Vrienden v/d Dierenbescherming Suriname

Toelichting op de balans per 31 december 2013

Activa

(in euro's)

Vlottende activa

Vorderingen op korte termijn

31-dec-13 31-dec-12

Liquide middelen

Postbank 5137943 8.011 10.815

8.011 10.815

Passiva

(in euro's)

Eigen vermogen

Algemene reserve Balans per Resultaat Balans per

31-dec-12 2013 31-dec-13

Stg vrienden v/d Dierenbescherming Suriname 10.815 -12.804 -1.989

10.815 -12.804 -1.989

Mutatie in deze reserve vindt plaats na resultaatbestemming.

Langlopende schulden

Schuld aan de heer Kwakoe (terug te betalen lening) 0 10.000
0 10.000
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Stg Vrienden v/d Dierenbescherming Suriname

Gebeurtenissen na balansdatum

In 2014 staan er weer activiteiten gepland. 
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