
Financiële verantwoording Administratie Walk for Dogs 2017 over boekjaar 2020: 

Resultatenrekening 2020 

     

 

Debet  

(W&V) 

Credit 

(W&V) 

Debet 

(Balans) 

Credit 

(Balans) 

     

Saldo Bankrekeningen    € 13.348   
Reserve tbv Sterilisaties    € 12.093 

RC WFD2017 Romenia   € 238  

Bus WFD   € 1.850  

Afschrijvingen    € 500 

     

Bankkosten  € 467     

Administratiekosten  € 858     

Promotiekosten  € 213     

Algemene kosten  € 682     

Kosten Bus WFD € 854    

Afschrijvingskosten € 500    

Sub Algemene kosten  € 3.574    

     

Dierenartskosten  € 31.585     

Sterilisatie-events  € 3.788     
Materiaal & Voeding  
tbv Honden  € 2.060     

CASA Inrichting opstallen  € 1.940     

CASA kosten  € 1.740     

Transportkosten KLM  € 3.800     

Transportkosten Overig  € 2.130     

Overige kosten Adoptie  € 946     

Sub Activiteitskosten  € 47.989     

     

Donaties Algemeen   € 1.730    

Donaties Ritsen & Knopen Club/Peetouders  € 5.915    

Donaties CASA   € 12.000    

Donaties Honden   € 14.136    

Sub Opbrengsten Donaties   € 33.781    

     

Opbrengst Adoptie Honden    € 18.475    

Opbrengst Diversen   € 2.250    

Sub Overige opbrengsten   € 20.725    

     

 Resultaat   €     2.843       €     2.843  

     

 Totaal Generaal   €   60.421  €   60.421   €   14.254   €   14.254  



Toelichting Resultatenrekening 2020: 

 Hierbij de verantwoording van het boekjaar 2020 van de Stichting Walk for Dogs2017.  

 Het resultaat van het boekjaar 2019 is als reserve t.b.v. sterilisaties geboekt in de balans: 

Opbrengsten: 
In 2020 is ook onze organisatie getroffen door de uitbrak van het Corona-virus. Dit heeft 
geleid tot hogere uitgaven, met name in het transport van de adoptiehonden naar 
Nederland. Gelukkig hadden we net voor de lockdown een transportbusje aangeschaft, 
waardoor we in staat waren de adoptiehonden op de CASA naar Nederland te brengen.  
Doordat we ook een grote sterilisatie-campagne in het begin van 2020 niet konden laten 
doorgaan, heeft tot een geleid tot een forse aderlating in de donatie-ontvangsten.  
In 2020 is in totaal € 33.891 aan donaties opgehaald. Met een maandelijkse bijdrage heeft de 
Ritsen en Knopen Club € 3.070 bijeengebracht. Daarnaast hebben de peetouders van de 
opgenomen puppies € 2.845 gedoneerd  Voor de inrichting van de CASA en de verblijfskosten 
van de honden die in afwachting zijn voor een “gouden” mandje in Nederland is € 12.000 
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 is in totaal € 12.547 gedoneerd.  
 

Aan alle donoren: Hartelijk dank voor uw gulle gift! 
 
In 2020 zijn door de Walk for Dogs organisatie een groot aantal honden naar Nederland 
gevlogen en geplaatst. Dit heeft geresulteerd in een opbrengst van € 18.475 ter bestrijding 
van de gemaakte kosten. In de afgelopen jaren hebben we een borg geïnd voor het gebruik 
van trackers. Veel trackers zijn weer ingeleverd zonder dat de borg teruggeëist is, dan wel dat 
de trackers langer dan de afgesproken periode in gebruik zijn geweest Dit resulteert in een 
bijzondere opbrengst van € 2.040.  
 

Uitgaven: 
Walk for Dogs richt zich primair op het steriliseren van (Roemeense) honden. In 2019 hebben 
we a.g.v. Corona-lockdown maar een groot sterilisatie-event georganiseerd. We hebben 
daarnaast een behoorlijk aantal honden laten steriliseren door een in Tulsa gevestigde 
dierenarts. Voor de sterilisaties en medische verzorging hebben we in totaal € 35.373 
uitgegeven. Door de graafwoede van de jonge pups moest aan de CASA de nodige 
aanpassingen worden uitgevoerd en de aan de verblijven moesten nog aanpassingen worden 
doorgevoerd. De kosten voor de behuizing van de opvang en de gebruikskosten van de 
onderkomens bedroegen in 2018 € 3.680. Voor voeding, materiaal en transport van de 
honden die wij ter adoptie naar Nederland hebben gebracht hebben we € 8.935 uitgegeven. 
 

Bestemming resultaat: 
Het resultaat over 2020 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 Tulsa.  
Onze focus is en blijft het steriliseren van m.n. jonge honden zodat de vreselijke praktijken 
van de dodenstations 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 


