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Algemene gegevens fonds
Naam

Stichting Het Waardige Dier

Nummer Kamer van
Koophandel

3 4 3 8 6 3 3 1

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

Prinsengracht 150 H, 1015 EB Amsterdam

Telefoonnummer

0 2 0 8 4 6 4 1 4 7

E-mailadres

info@dibaiure.nl

Website (*)

www.hetwaardigedier.nl

RSIN (**)

8 2 2 1 9 3 0 1 2

Actief in sector (*)

Dieren en planten - Dierenrechten en -welzijn
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

3

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

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

J.J. Spigt

Secretaris

P.C. Witte

Penningmeester

J.J. Spigt

Algemeen bestuurslid

T.H.G.M. Batenburg

Algemeen bestuurslid

IB 115 - 1Z*2FOL

Overige informatie
bestuur (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van het fonds. Wat wil
het fonds bereiken?

Steun verlenen aan instellingen en organisaties die- met behulp van voornamelijk
vrijwilligers- tot doel hebben in Nederland dieren een dierwaardig bestaan te geven.
Met name verleent de stichting steun ten behoeve van zwerfdieren en gewond
geraakte dieren.
Speciale aandacht wordt gegeven aan katten.

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 het fonds?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De stichting houdt een website in stand (www.hetwaardigedier.nl) via welke website
gegadigde organisaties aanvragen kunnen doen voor bijdragen aan projecten die
binnen de doelstelling van de stichting vallen. De stichting heeft twee medewerkers in
dienst die de aanvragen beoordelen op volledigheid en voorbereiden voor toetsing
door het bestuur van de Stichting.Het bestuur vergadert ten minste 4 x per jaar om de
aanvragen te beoordelen. Vervolgens worden de toegekende bijdragen uitgekeerd.
Het hele jaar kunnen aanvragen worden ingediend.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

De stichting is enig aandeelhouder in een beheervennootschap die op haar beurt
indirect eigenaar is van diverse verhuurde panden. De inkomsten komen voornamelijk
uit de huurinkomsten. Verder heeft de stichting vermogen dat via belegging inkomsten
genereert.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw fonds vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Nadat organisaties een toezegging hebben gekregen voor een bijdrage door de
stichting wordt dit geld meestal als gift en soms als laagrentende lening overgemaakt
aan de betreffende organisatie voor dierenwelzijn.
De gelden welke (nog) niet aan organisaties voor dierenwelzijn worden overgemaakt
worden in geld of belegging aangehouden bij/via Nederlandse banken.

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

Open

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

Het statutaire bestuur vericht haar werkzaamheden als zodanig om niet. Voor het
personeel is geen CAO van toepassing. Wel ligt er aan de arbeidsverhouding een
schriftelijke arbeidsovereenkomst ten grondslag.

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.

Zie de URL hieronder.

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

https://www.hetwaardigedier.nl/menu_108_Toewijzing.html

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.

2 0 2 0

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

2020

2019

2021

Opbrengsten beleggingen

€

272.147

€

€

300.000

Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot
het beleggen en in het standhouden van het vermogen)

€

3.926

€

3.000

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

268.221

€

297.000

Overige baten

€

213.000

€

200.000

Totale baten

€

481.221

€

€

497.000

Doelbesteding/giften/donaties

€

606.535

€

€

350.000

Personeelskosten

€

55.890

€

€

56.000

Huisvestingskosten

€

9.948

€

€

10.000

Administratiekosten algemeen

€

12.128

€

€

12.000

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

1.434

€

€

2.000

ICT kosten

€

13.874

€

€

14.000

Bestuurskosten

€

€

€

Communicatiekosten

€

€

€

Financiële kosten

€

€

€

Afschrijvingen

€

€

€

Overige lasten

€

92.217

Totale lasten

€

800.673

–

€
€

+

–
0

€

+
0

–

+

Lasten

8.647

+

€
€

+
0

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

€

-319.452

8.500

€

57.000

€

509.500

+
€

0

(*) Optioneel, niet verplicht (***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+
+

€

-12.500
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef een toelichting op de
staat van baten en lasten.
Of vul de url naar de
jaarrekening in als hier een
toelichting in is opgenomen.
Geef ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen een toelichting.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Onder de overige lasten is een post opgenomen, voortvloeiende uit het testament van
de oprichter ter gelegenheid van het nalaten van zijn vermogen aan de stichting.
De bestedingen aan de doelstelling fluctueren afhankelijk van de projecten die zich
voordoen. Het jaar 2020 was een naar het zich laat aanzien wat betreft de hoogte van
het bedrag een bijzonder jaar qua bestedingen aan de doelstelling.
Daarom is het begrote bedrag voor 2021 lager dan het bestede bedrag in 2020.

Open

