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Stichting Vrienden van de Dierenbescherming Suriname

Bestuursverslag behorende bij de jaarrekening 2019

Geachte dames en heren,
Hierbij ontvangt u, ter afsluiting van boekjaar 2019, de jaarrekening 2019 van uw Stichting.
De jaarrekening bestaat uit de balans per 31-12-2019, de rekening van baten en lasten over
2019 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 het
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 31-12-2019 is:
•
de heer H.C.G. Polanen , voorzitter
•
mevrouw A.E. Kuijper, secretaris/penningmeester
•
mevrouw A. M. Wieringa, lid
Resultaten over 2019
Het bestuur van de Dierenbescherming Suriname heeft een project uitgewerkt voor
herinrichting van de buitenverblijven van het asiel. De afgelopen jaren is het hondenverblijf
van het asiel continue volledig bezet geweest. De verblijfsduur van de honden is in de loop
van de jaren toegenomen van gemiddeld zes maanden tot ruim een jaar. Het merendeel van
de tijd verblijven de honden in ( weliswaar ruime ) hokken. Door buiten in groepen van
soortgenoten te verblijven kunnen de dieren meer natuurlijk gedrag vertonen.
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De ruime, goed afgerasterde speelweides moeten voldoende beschutting bieden tegen zon
en regen. De huidige hokken kunnen dan gebruikt worden als nachthokken. De totale kosten
zijn geraamd op 39.533 USD.
De Stichting Vrienden heeft op zich genomen de financiële middelen bijeen te brengen.
Stichting Jaap van de Graaf gaf met 5000 euro een mooie aftrap voor het project.
Dankzij sponsoracties en donaties kwam het benodigde bedrag bijeen. Eind 2019 werd
Aannemingsbedrijf Kiesel uitgekozen het project uit te voeren.
Van 18 februari tot en met 1 maart 2019 is voor de elfde keer het grote sterilisatie project
gehouden. Gedurende twee weken zijn 466 dieren waarvan 370 honden en 96 katten op het
terrein van het asiel onvruchtbaar gemaakt.
Vijf Nederlandse en drie Surinaamse dierenartsen hebben hun bijdrage aan het project
gegeven. De artsen werden bijgestaan door 17 ervaren paraveterinairen en stagiaires van
verschillende paraveterinaire opleidingen. Daarnaast verleenden Surinaamse en
Nederlandse vrijwilligers hand en spandiensten. De deelnemers bekostigen zelf reis- en
verblijfskosten.
Ook dit jaar hebben de St. Daadwerkelijke Dierenbescherming en de Stichting Dutchy Puppy
financiële steun aan de actie gegeven. Verder gaven particuliere donateurs en bedrijven in
Suriname en Nederland steun in natura en geld.
In 2019 werden ook kleine sterilisatieacties gehouden die door de Stichting Vrienden
financieel zijn bekostigd.
Een verslag en financiële verantwoording van de sterilisatieactie kan worden opgevraagd bij:
St. Vrienden van de Dierenbescherming Suriname, Jacob Marisstraat 30,
1058 HZ Amsterdam. Hier kunt u ook de nieuwsbrief opvragen die twee maal per jaar
verschijnt.
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website:
www.dierenbeschermingsuriname.nl

Voorgenomen activiteiten 2020
Aandacht gaat uit naar de bouw en de in gebruik name van het nieuwe buitenverblijf voor de
honden.
Verder zullen de activiteiten gericht op sterilisatie van honden en katten voortgezet worden.
Met het bestuur van de Dierenbescherming in Suriname zal gekeken worden naar nieuwe
projecten.
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Jaarrekening
Aan het bestuur van de

Stichting Vrienden van de Dierenbescherming Suriname

inzake de

jaarrekening 2019
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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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Balans per 31 december 2019 (na verwerking van het resultaat over 2019)
Activa

31-dec-19
in €

31-dec-19
in €

31-dec-18
in €

31-dec-18
in €

Vlottende activa
Liquide middelen
Kas- en banktegoeden

43.926

Totaal

Passiva

31-dec-19
in €

34.374
43.926

34.374

43.926

34.374

31-dec-19
in €

31-dec-18
in €

31-dec-18
in €

Eigen Vermogen
Algemene reserve

43.926

34.374
43.926

34.374

Langlopende schulden
Persoonlijke lening

0

Totaal
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0
0

0

43.926

34.374
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Rekening van baten en lasten over 2019
Exploitatie Exploitatie
2019
2018
in €
in €
Baten
Bijdrage particulieren
Bijdrage diverse instellingen
Bijdrage deelnemers sterilisatieproject

*1

Bijdrage tickets sterilisatieproject
Totaal baten

15.500

12.218

7.800

6.583

12.663

17.585

0
35.963

17.053
53.439

9.534
9.007
7.464
240
167
26.411

20.061
23.091
0
440
140
43.733

9.552

9.707

0

0

9.552

9.707

Exploitatie

Exploitatie

Lasten
Kosten tickets sterilisatieproject
Kosten sterilisatieproject
Kosten kleine sterilisatieprojecten
Bestuurs- en beheerskosten (ov onkosten)
Bankkosten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Saldo Financiële baten en lasten
Resultaat voor resultaatbestemming

Resultaatbestemming:

2019
Mutatie algemene reserve

2018

9.552

9.707

9.552

9.707

*1 De deelnemers aan de sterilisatieactie bekostigen zelf hun reis- en verblijfkosten.
De Stichting Vrienden boekt en betaalt de vliegtickets vooraf. Reden hiervoor is dat een groepskorting
iets voordeliger uitpakt.
De deelnemers betalen hun tickets vervolgens weer aan de Stichting.
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Toelichting op de balans per 31 december 2019
Activa
(in euro's)

Vlottende activa
Vorderingen op korte termijn
31-dec-19

31-dec-18

Liquide middelen
Postbank 5137943

43.926
43.926

34.374
34.374

Balans per
31-dec-18

Resultaat
2019

Balans per
31-dec-19

34.374
34.374

9.552
9.552

43.926
43.926

Passiva
(in euro's)

Eigen vermogen
Algemene reserve
Stg vrienden v/d Dierenbescherming Suriname

Mutatie in deze reserve vindt plaats na resultaatbestemming.
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