Financiële verantwoording Administratie Walk for Dogs 2017 over boekjaar 2019:

Resultatenrekening 2019
Debet
(W&V)

Credit
(W&V)

Saldo Bankrekeningen
Reserve tbv Sterilisaties
Gelden onderweg
Borgstellingen
RC WFD2017 Romenia

Debet
(Balans)

Credit
(Balans)

€ 14.025
€ 9.525
€ 158
€ 2.167
€ 215

Bankkosten
Administratiekosten
Promotiekosten
Algemene kosten

€ 441
€ 231
€ 638
€ 122

Sub Algemene kosten

€ 1.432

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

€ 25.100
€ 15.227

Sub Activiteitskosten

€ 54.552

€ 4.760
€ 4.508
€ 1.740
€ 3.217

Donaties Algemeen
Donaties Ritsen & Knopen Club/Peetouders
Donaties CASA
Donaties Honden
Sub Opbrengsten Donaties

€ 7.092
€ 5.150
€ 12.300
€ 18.142
€ 42.684

Opbrengst Adoptie Honden
Opbrengst Diversen

€ 15.355
€ 335

Sub Overige opbrengsten

€ 15.690

Resultaat

€

2.390

€

2.390

Totaal Generaal

€ 58.374 € 58.374 € 14.240 € 14.240

Toelichting Resultatenrekening 2019:
Hierbij de verantwoording van het boekjaar 2019 van de Stichting Walk for Dogs2017.
Het resultaat van het boekjaar 2018 is als reserve t.b.v. sterilisaties geboekt in de balans:
Opbrengsten:
In 2019 is in totaal € 42.684 aan donaties opgehaald. Met een maandelijkse bijdrage heeft de
Ritsen en Knopen Club € 3.515 bijeengebracht. Daarnaast hebben de peetouders van de
opgenomen puppies € 1.635 gedoneerd Voor de inrichting van de CASA en de verblijfskosten
van de honden die in afwachting zijn voor een “gouden” mandje in Nederland is € 12.300
gedoneerd.
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 in totaal € 18.142 gedoneerd.
Aan alle donoren: Hartelijk dank voor uw gulle gift!
In 2018 zijn door de Walk for Dogs organisatie een groot aantal honden naar Nederland
gevlogen en geplaatst. Dit heeft geresulteerd in een opbrengst van € 15.355 ter bestrijding
van de gemaakte kosten.
Uitgaven:
Walk for Dogs richt zich primair op het steriliseren van (Roemeense) honden. In 2019 hebben
we een tweetal grote sterilisatie-events georganiseerd en we hebben daarnaast wekelijks
honden laten steriliseren door een in Tulcea gevestigde dierenarts. Vaak waren dat (jonge)
moedertjes met pups. Voor de sterilisaties en medische verzorging hebben we in totaal
€40.327 uitgegeven. De in 2018 betrokken CASA moest de nodige aanpassingen ondergaan
door dat er verschillende ontsnappingspogingen zijn ondernomen en er moest een
Quarantaineruimte komen voor pups die besmet waren met een ziekte (o.a. Pavo) De kosten
voor de behuizing van de opvang en de gebruikskosten van de onderkomens bedroegen in
2018 € 6.248.
Voor voeding, materiaal en transport van de honden die wij ter adoptie naar Nederland
hebben gebracht hebben we € 7.977 uitgegeven.

Bestemming resultaat:
Het resultaat over 2019 wordt aan de reserves t.b.v. sterilisaties toegevoegd en dit geld
wordt ingezet om in 2020 weer grote sterilisatierondes te financieren. Deze activiteit wordt
uitgevoerd in samenwerking met de Burgemeester en de gemeente Tulcea. Ook behoeft de
CASA noch enige aanpassingen en we zijn voornemens om een Roemeense WFD-stichting op
te richten zodat we ook de Roemeense bevolking meer kunnen gaan betrekken bij de
implementatie van ons gedachtegoed.
Onze focus is en blijft het steriliseren van m.n. jonge honden zodat de vreselijke praktijken
van de dodingstations zo spoedig mogelijk tot het velden gaan behoren en het beeld van
zwervende straathonden structureel tot het verleden gaat behoren.
Aldus
Teken ik,
drs. Dominicus G.G.A. Vandenbergh
Penningmeester Walk for Dogs 2017

