
§'Í idii Í ING'DíEXENLEËD' @ierenhulp) &
i:, ÍERENASÍ ËL /i&f STËtr frAM-NOORD Í OO STzuAN
Zuideirrdc 228, 15Íi GM Oostrsan {HsfÍand)
Tele-foon: 020-6335,í00 | Adm. ; 020-3371 283
Relr. : NLftAINGBAtA 16ffi473 | NL31ÀBNAA 492503850
AN&I-statas I Emai ladres : dierenleed@hanet nl
Beschermheer van ons asiel: IVO DE WïlS

:+
#
E
t8#
Ë

*******************
**
* .EXrRÀ -EXSI,ÍPIÀÀ-R ***
*******************

L7 januari 2020

n

25

Àan ommezijde de balans en de las[en & baLer var orue stiehting net beLrekking [a! het achLer ons iiggeode boekjaar.

Daar rij lij net opvargen en veruorgen vau zrertdieren uiel buiLen, ntede ur, finaaciëIe sleur kumen, zijn nij u

lij vooibaai zeer irkeltelijh voor het door r 0p een I passeld tijdstip gebrnik uaket van aangehechte giro lzoz).
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Itij begonnen heÈ afgelopen jaar iet 85 katten in ons asièI en rij eindigden dal iaar nel ?8 kaLter in onze verblijven.
Van Aià ?28 eterfkaÈLea-serden er 150 aaugebrach! door §lichting Àmslerdarlse Xserfkaiten en I door de Dierenambulance.

BïilDRÀ§EN llA§Àf f0R 500,= PXR JÀÀR: ilevrour il.fl.; fam. F.D.; nleuou* (.F.; fan. il.[.; nevroug §.0.; $evrou§ J.§./de heer

Í.t{.; de heer C.Í.; §tichting voor Daadnerkelijke Dierenbeseherming; de heer R.il.; nrevrour }i.1l.; §tichting [et lfaardige

Dier {benehes, Iransporlboxer, xeegschalen) eo Bevrour C.§. Bij eeu overboeking ontvangen uij slech[s ur raam, rekeniag-

nulllmer en natuurlj.jk bet gedoneerde bedrag raard00r, als Öie gesevers in osze adminisbratie onbekend zijn, diegeue als

onbekende donaheur rordt iastgelegd; daaraaast rijn er ook die, eet rarc via §[ichting Geef §raLis, berust anonieu doneren.

vanzelfsprekend is satuurlijk-ook-dat he[ [oè?endàn van onder meer onze jaarcijferg uei de daarop vermelde totaalbijdrage,
vooral piettig als tten seeràere keren per jaar doneert en dit als aflrekposl voor de lakouslenbelastirg aanreud[, dan niel
mogeliji ls. Íi1n het rekeningnuuner en voórai de daarbij behorende huisnunner en postcode reeds in onze bestanden aanrezig

en aan elkaar gàkoppetd dan is er geen probleen; rij kunnen het u natuuriijk niet genakkelijker maken dan u het ous saak!.

l'let diervriendelij.ke groelen,

P
[ïm Damslra, secretaris/penuingueester
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BegroLing 2A2A DIERENASÏEL
met een piekcapaciteit van

AMSTERDAI,I-NOORD
r 100+50 katten

I OOSTZAÀI{ (van
(geen pension of

STG DÏERENLEED)
hondenopvang) .

(AIIe bedragen in EUR)

Gemeente Amsterdam:t' Oostzaan: ...
KosLen + 3 personeelsleden:
Kosten r 35 vrijwilligers: ...
Dierbenodigdheden:
Kosten dierenartsen: . . .

ïelefoon*/internetkosten: . . .
Energie: ...
t{ater: . . .
Vuilafvoer:
Àdmini s t rat ie - / drukkos Een :
Huishoudelijke artikelen: . . .

Kosten dierenvervoer: . . .
Verzekeringen: ...
Stichtingskost.en : (vergaderingen/onvoorzien)
Belastingenlheffingen: . . .

Kosten betalingsverkeer: . . .

vrijwilligers)Advertent,iekosten:
PorLokosten: (deels rondbreng door
Plaat,singsvergoedingen: . . .
AfeLandsvergoedingenz ...
Begrotingstekort dierenasiel :

UITGAVEN INKOMSTEN

000
000
000
000
000
500
250
000
2so
s00
750
200
500
204
000
900
000

80
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15
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908
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LA2

79

25
3

54

TOELICHTING MET AKTIVÏTEITENPI,ANNING : L63 .050 1_63 .050

Deze cijfers werden samengestetd aan de hand van nu bekende en in het
bovengenoemde jaar te ver'wachEen baten & lasLen Lerzake de door ons
asiel-naar verívachÈing te maken kosLen voor hulpbehoevende dieren en de
daaruitvloeiende kosten en opbrengst,en-

Bij de subsidiepost AmsLerdam wordt uitgegaan,van een.vergoeding voor
maiimaat Z4O in-amsterdam orÈeheerd aan§eUroffen en niet retour eigenaar
gaande zwerfkat,ten alsmede maximaal 100 Amsterdamse afstandskatten-

In deze begroting werden niet direct aan het asiel gerelat.eerde boekposten
buiten besóhouwiíg gelaten; daar ons asiel geen rechEsper§oon_is.en dus
geen eigen boekhoidlng ,oert worden aIle daaruit voortvloeiende inkomsten
én uitgàven samengevoègd met die van Stsicht,ing "Dierenleedtr.
HierbuíUen vallen-dus óok alle baLen en lasEen voor (on) roerende zaken-

fn de periode vanaf de opricht,ing van onze stichting in L986 werden groLe
schenking:en van minimaal Í 5.000,=/EUR 2.500,= 9T legaten ontvangen waarmee
ons asieÍ werd uitgebreiö en verbet.erd. Tevens dienden vanzelfsprekend,
zoals bij een drrrkÉevolku dierenasiel ook Ee verwachten valt, honderden
kleine eí grote reparaties en aanpassingen p1aaLs te vinden; t.emeer daar
,i: ais rroíprofiU-àierenorganisafie met een eNgt-status vrij_gesteld zijn
vaí di-rerse-belastingen woiden van het asiel zelf en alles daaromheen
a1leen de mutaLies in onze jaarcijfers opgenomen-

Vanwegre de hoge post aan personeelskosiLen is.en bLijft hetr belangrijk d9
werkzàamheden-zo veel mogéfi3t door vrijwilligers te laten verrichLen; het
is geen optie om aangebràchte of door/via onszelf gevangen zwerfkatten te
wei§eren Ëehoudens oíermachr zoals geld- of plaausgebrek en besmettelijke
zieÉUes, ieus wat altijd op de loer ligt a1 hebben wij nog zo-'n- goed
geoutilÍeerde quarantaineririmte en ziekenboegen gn_op hun taak berekende
medewerkers meË zonodig verplicht douchen en omkleden in ons asiel.

i-.i2

Wim Damstra, secretsaris/penningrmeester.


