Financiële verantwoording Administratie Walk for Dogs 2017 over boekjaar 2018:

Kolommenbalans 01/05/2018 - 31/12/2018
Debet
(W&V)

Credit
(W&V)

Saldo Bankrekeningen
Gelden onderweg
Borgstellingen

Debet
(Balans)

Credit
(Balans)

€ 10.968
€ 593
€ 850

Bankkosten
Administratiekosten
Juridische kosten
Promotiekosten

€ 252
€ 99
€ 1.893
€ 184

Sub Algemene kosten

€ 2.427

Dierenartskosten
Sterilisatie-events
Materiaal & Voeding
tbv Honden
CASA Inrichting opstallen
CASA kosten
Transportkosten KLM

€ 8.113
€ 15.307

Sub Activiteitskosten

€ 31.314

€ 2.758
€ 2.351
€ 669
€ 2.116

Donaties Algemeen
Donaties Ritsen & Knopen Club
Donaties CASA
Donaties Honden

€ 18.428
€ 3.114
€ 7.390
€ 4.289

Sub Opbrengsten Donaties

€ 33.221

Opbrengst Adoptie Honden
Opbrengst Diversen

€ 8.700
€ 1.345

Sub Overige opbrengsten

€ 10.045

Resultaat

€

9.525

€

9.525

Totaal Generaal

€ 43.266 € 43.266 € 10.968 € 10.968

Toelichting Kolommenbalans 2018:
Hierbij de eerste verantwoording van het gebroken boekjaar 2018 van de Stichting Walk for
Dogs2017:
Opbrengsten:
In 2018 is in totaal € 33.221 aan donaties opgehaald. Met een maandelijkse bijdrage heeft
de Ritsen en Knopen Club in 7 maanden tijd € 3.114 bijeengebracht. Voor de inrichting van de
CASA ten behoeve van de opvang van de adoptiehonden is € 7.390 bijeengebracht.
Ten behoeve van extra (medische) kosten a.g.v. bestrijden hartworm, Parvo e.d. alsmede
voor de kosten van extra materiaal en voeding voor de opvang van de pups is in meerdere
projectjes is in totaal € 4.289 gedoneerd.
Aan alle donoren: Hartelijk dank voor uw gulle gift!

In 2018 zijn door de Walk for Dogs organisatie in totaal 29 honden naar Nederland
gevlogen en geplaatst. Dit heeft geresulteerd in een opbrengst van € 8.700 ter
bestrijding van de gemaakte kosten.
Uitgaven:
Walk for Dogs richt zich primair op het steriliseren van (Roemeense) honden. In 2018 hebben
we een aantal sterilisatie-events georganiseerd en daarnaast hebben we ook tussentijds
honden laten steriliseren. Vaak waren dat (jonge) moedertjes met pups. Voor de sterilisaties
hebben we in totaal €23.420 uitgegeven. Omdat pups niet voor hun 16 e week naar
Nederland mogen komen moeten ze opgevangen worden. Monique heeft de stoute
schoenen aangetrokken en is in oktober verhuist naar de CASA in Roemenië, alwaar ze de
opvang verzorgd voor de hondjes en de pups die nog niet naar Nederland mogen komen. Ten
behoeve van de opvang is de CASA aangepast. De kosten voor de behuizing van de opvang en
de gebruikskosten van de onderkomens bedroegen in 2018 € 3.020.
Voor voeding, materiaal en transport van de honden die wij ter adoptie naar Nederland
hebben gebracht hebben we € 4.874 uitgegeven.
Helaas moesten we een fors bedrag aan juridische kosten betalen voor de rechtszaak om de
beschikking te krijgen over de gelden te krijgen die Monique met haar Walk for Dogs in 2017
bijeen vergaard had. Om financiële redenen konden we indertijd geen vervolg geven aan
onze (gerechtigde) claim. We hadden daarmee heel veel meer hondjes in Roemenië kunnen
steriliseren en het leed verder te verminderen.
Bestemming resultaat:
Het resultaat gaan we in 2019 een grote sterilisatieronde financieren, in samenwerking met
de Burgemeester en de gemeente Tulsa. Daarnaast moeten er nog een aantal
werkzaamheden uitgevoerd worden op de CASA en gaan we ook richten op de voorlichting
aan (vnl. armere) Roemenen en aan kinderen op scholen. Uiteraard blijft onze focus op het
steriliseren van m.n. jonge honden zodat de vreselijke praktijken van de dodingstations zo
spoedig mogelijk tot het velden gaan behoren.
Aldus
Teken ik,
drs. Dominicus G.G.A. Vandenbergh
Penningmeester Walk for Dogs 2017

