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Bestuursverslag 
 
Gang van zaken gedurende het verslagjaar 
 
Activiteiten 
 
In dit jaar kregen we 664 meldingen van zwerfkatten waarop wij actie ondernamen. In totaal hebben 
we 1312 katten gevangen en opgevangen, waaronder 400 kittens.  
556 katten, ruim een derde van het totaal aantal katten kon geplaatst worden, de meeste anderen 
werden na neutralisatie en medische zorg, teruggeplaatst in de vertrouwde omgeving waar ze 
gevangen zijn. 96 katten waren zo ernstig ziek dat ze niet in leven gehouden konden worden.  
69 katten konden terug naar hun eigenaren omdat ze gechipt waren of met behulp van Amivedi. 
 
In de afgelopen 15 jaar zijn er door SZR ruim 21.000 zwerfkatten opgevangen en behandeld om de 
zwerfkattenpopulatie beheersbaar te houden in het belang van het welzijn van de zwerfkatten  
en de volksgezondheid.  
Hiervan zijn ruim 6.000 jonge zwerfkatjes gesocialiseerd en hebben een nieuw thuis gekregen. 
 

Inkomsten en uitgaven 
 
Het aantal donateurs is toegenomen van 1.267 in 2016 naar 1302 in 2017. Het ontvangen bedrag 
aan donaties liet een kleine daling zien: van € 78.605 in 2016 naar € 74.440 in 2017.    
Particulieren die een kitten na socialisatie opnemen, wordt gevraagd om een bijdrage in de kosten 
voor opvang, medische zorg en neutralisatie. Bij kittens waarbij de socialisatie vroegtijdig gestart is en 
die als normale huiskatten kunnen worden beschouwd, was in 2017 dit bedrag bepaald op € 150. 
Voor andere kittens, waarvan verwacht wordt dat ze niet helemaal tam worden, werd een lagere 
vergoeding gevraagd. Er is een voorziening van EUR 10.207 getroffen voor nog uit te voeren neutra-
lisaties bij geplaatste kittens. De neutralisatie gebeurt pas als de katten ca. 6 maanden oud zijn. 
 
Van de Gemeente Rotterdam ontvingen we dit jaar een eenmalige bijdrage van € 30.000.  
Stichting Het Waardige Dier heeft € 35.598 bijgedragen en Dierenbescherming Zuid-Holland Zuid  
€ 50.000. Van Vereniging Kattenzorg Dordrecht ontvingen we een waarderingsgift 2017 van € 5.000. 
De Gemeente Schiedam heeft voor uitvoering van de TNR van de zwerfkatten in Schiedam € 6.901 
bijgedragen. Van meerdere particulieren hebben wij eenmalige giften ontvangen ten bedrage van ruim 
EUR 27.000. We ontvingen een legaat van de heer J.E. van der Meulen van bijna € 10.000.  
 
De afschrijvingen van de verbouwing en inrichting van de opvang worden ten laste gebracht van de 
bestemmingsreserve die gevormd is uit de fondsen die hiervoor indertijd ter beschikking gesteld zijn. 
Het resterende tekort, EUR 10.762, wordt ten laste gebracht van de reserve niet gesubsidieerde 
tekorten, die voor het grootste deel is gevormd door het legaat Dulfer uit 2007.  
 
De uitgaven zijn in alle categorieën op of onder het bedrag van de begroting gebleven, en onder de 
kosten van het vorige jaar. Alleen de dierenartskosten waren ruim 14% hoger dan begroot, maar wel 
bijna 10% lager dan vorig jaar. 
 
Wij danken allen die eraan bijgedragen hebben ons werk als zelfstandige stichting opnieuw 
onverminderd uit te voeren.  
 
Namens het bestuur, 
 
 
 
 
Ineke Jochims 
Directeur 
Stichting Zwerfkatten Rijnmond 
 
 
Maart 2018 
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Samenstelverklaring 
 
Aan het bestuur van Stichting Zwerfkatten Rijnmond 
 
 
De jaarrekening van Stichting Zwerfkatten Rijnmond is door ons samengesteld op basis van de van u 
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de winst-en-
verliesrekening over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een 
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 
 
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
ons beroep geldende standaarden. Op grond van deze standaarden wordt van ons verwacht dat wij u 
ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in het 
maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde normen voor financiële verslaggeving. Wij 
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële 
verslaggeving toegepast. 
 
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons 
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de 
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze 
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van 
de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis 
van Stichting Zwerfkatten Rijnmond. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden 
uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking 
tot de getrouwheid van de jaarrekening. 

 
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 
ethische voorschriften. U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan 
dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd 
en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 
 
Zuid-Beijerland, 29 maart 2018 
 
 
BW Administratie & Consult
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Jaarrekening 
 

 
 

Balans per 31 december 2017 
 
 
  2017 2016 

  EUR EUR 
Activa    
Materiële vaste activa 1 18.501 33.614 
Voorraden  2.500 3.000 
Vorderingen en belastingen 2 31.333 33.647 
Liquide middelen 3 129.295 147.023 

  
181.629 217.284 

 
 
    
Passiva    
Reserves en fondsen 4 120.035 138.291 
Voorzieningen 5 0 0 
Langlopende schulden 6 0 7.184 
Kortlopende schulden 7 61.594 71.809 

  
181.629 217.284 
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Staat van baten en lasten over 2017 
 
 
  Realisatie 

2017 
Begroting 

 2017 
Realisatie 

2016 
  EUR EUR EUR 
Baten     
Opbrengst giften, donaties e.d. 8 220.420 206.000 172.616 
Opbrengst activiteiten 9 54.727 129.775 61.170 
Opbrengst subsidies  30.000 0 80.680 
Bijdrage Stichting Dierenwelzijn Rijnmond  0 0 0 
Buitengewone baten en lasten 10 9.190 

 
0 14.242 

  
314.337 335.775 328.708 

     
Lasten     

 Personeelskosten 11 195.330 207.400 180.709 

 Huisvestingskosten 12 44.867 47.774 42.607 

 Autokosten 13 9.804 9.920 10.489 

 Verkoopkosten 14 3.687 6.400 5.753 

 Overige bedrijfskosten 15 22.491 23.020 28.238 

 Afschrijvingskosten 16 16.105 9.120 17.963 

 Kosten Dierenhulp 17 40.492 36.690 51.248 

 Financiële opbrengsten en kosten 18 -183 0 536 

     

  
332.593 340.324 337.543 

 
Resultaat 

 
-18.256 -4.549 

 
-8.835 

 

 
Resultaatbestemming:    

Onttrokken / Toegevoegd aan reserve 
niet gesubsidieerde exploitatietekorten 

 
-10.762                 

Onttrokken aan bestemmingsreserve 
materiële vaste activa 

 
-7.494 -8.835 
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
 

Algemeen 
 
Stichting Zwerfkatten Rijnmond is opgericht op 17 januari 2003. Het doel van de stichting is om in de 
regio Rijnmond het aantal zwerfkatten beheersbaar te maken in het belang van de gezondheid van 
mensen en dieren en om het welzijn van zwerfkatten in de regio Rijnmond te bevorderen. Met de 
Stichting Dierenwelzijn Rijnmond en Omstreken , waarvan Stichting Zwerfkatten gelieerd is, is 
overeengekomen dat zij tot en met 2015 jaarlijks een subsidie beschikbaar zal stellen gelijk aan het 
exploitatietekort. Vanaf 2016 ontlieert Stichting Zwerfkatten Rijnmond van de Nederlandse Vereniging 
tot Bescherming van Dieren en zal hiermee ook de bijdrage van Stichting Dierenwelzijn Rijnmond en 
Omstreken vervallen. 
 
Aanpassing beginbalans 
 
De gelden uit het Legaat Dulfer zijn in het verleden ontvangen en daarna gehouden door St. 
Dierenwelzijn Rijnmond. Deze gelden zijn daar opgenomen als Bestemmingsfonds Zwerfkatten. 
Omdat St. Zwerfkatten Rijnmond vanaf ontvangst van het legaat het volledige recht heeft op deze 
gelden is deze in de balans per 31 december 2015 als vordering op Stg Dierenwelzijn Rijnmond 
opgenomen alsmede in de algemene reserves. In 2017 is geen vordering meer aanwezig. 
 
Aanpassing voorziening naar bestemmingsreserve 
 
De jaarrekening is opgesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving 
zoals opgenomen in RJ 650. Dit heeft tot gevolg dat de voorziening t.b.v. de materiële vaste activa 
weg valt en vanaf 2016 onder de bestemmingsreserve is opgenomen. 
 
 
 
Grondslagen voor waardering van activa en passiva  
 
Algemeen 
 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 
 
Materiële vaste activa 
 
Materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.  De afschrijvingen 
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een 
vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt 
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 
 
Vorderingen 
 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens tegen 
de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de 
nominale waarde. Noodzakelijke geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in 
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen. 
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Grondslagen voor de resultaatbepaling 
 
Algemeen 
 
Baten en lasten worden in beginsel verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. 
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, 
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
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Balans per 31 december 2017 
 
1. Materiële vaste activa 
 
 Onroerend 

goed 
Vervoer 

middelen 
Inventaris Totaal 

 EUR EUR EUR EUR 
Stand per 1 januari 2017:     
Aanschafwaarde 147.808 48.973 19.224 216.005 
Cumulatieve afschrijvingen -129.504 -34.371 -18.516 -182.391 

Boekwaarde per 1 januari 2017 18.304 14.602 708 33.614 

     
Mutaties in boekwaarde:     
Investeringen 0 0 992 992 
Afschrijvingen -7.494 -8.405 -206 -16.105 

 -7.494 -8.405 786 -15.113 

 
Als volgt samengesteld: 

    

Aanschafwaarde 147.808 48.973 20.216 216.997 
Cumulatieve afschrijvingen -136.998 -42.776 18.722 -198.496 

Boekwaarde per 31 december 2017 10.810 6.197 1.494 18.501 

 
 
De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn: 

 Onroerend goed cq. verbouwing       10% 

 Vervoermiddelen         20% 

 Inventaris          20% 
 
 
 
2. Vorderingen 
 
  2017 2016 

  EUR EUR 
    
Debiteuren  6.021 2.278 
Omzetbelasting  640 6.216 
Overige vorderingen  24.672 25.153 
    

  
31.333 33.647 

 
 
Overige vorderingen 
  2017 2016 

  EUR EUR 
    
    
Nog te ontvangen bedragen  9.565 10.413 
Vooruitbetaalde bedragen  5.997 5.630 
Borg huurpanden  9.110 9.110 
    

  
24.672 25.153 
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3. Liquide middelen 
 
  2017 2016 

  EUR EUR 
    
ABN AMRO Bank   57.066 35.961 
ABN AMRO Bank spaarrekening   70.334 110.134 
Kas en kruisposten  1.895 928 
    

  
129.295 147.023 

 
 
4. Reserves 
 
Het verloop van de reserves is als 
volgt:  

    

  
Kapitaal 
inbreng 

Niet 
gesubsidieerde 

exploitatietekorten 

Materiele  
vaste activa 

Totaal 

 EUR EUR EUR EUR 
     
Stand per 1 januari 2017 5.000 115.021 18.270 138.291 
Resultaatbestemming 0 -10.762 -7.494 -18.256 
Correctie algemene reserve     

Stand per 31 december 2017 
5.000 104.259 10.776 120.035 

 
De reserve kapitaalinbreng betreft het bedrag van kapitaalinbreng bij de oprichting. 
 
De reserve niet gesubsidieerde exploitatietekorten betreft een reserve voor toekomstige niet 
gesubsidieerde exploitatietekorten.  
 
De reserve Materiele vaste activa betreft een in 2004 gevormde egalisatiereserve. Deze is t/m 2015 
opgenomen onder de Voorzieningen en is gevormd uit de ontvangen bijdragen voor de verbouwing 
van de nieuwe huisvesting, de kosten van een door de afdeling Rijnmond aangeschafte bedrijfsauto 
en voor een computerapparaat. In 2006 en 2007 zijn de ontvangen bijdragen voor de bouw van de 
nieuwe operatiekamer hieraan toegevoegd. In 2008 en 2009 zijn giften ten behoeve van het nieuwe 
pand aan de A. Kuijlstraat 79 toegevoegd. De vrijval van de egalisatiereserve ten gunste van de staat 
van baten en lasten vond t/m 2015 plaats in overeenstemming met de afschrijvingstermijnen van de 
betreffende activa. Vanaf 2016 is conform RJ 650 dit bedrag als bestemmingsreserve opgenomen en 
wordt jaarlijks het bedrag van de afschrijvingstermijnen van dat jaar afgeboekt van de reserve. 
 
 
 
6. Langlopende schulden   
  2017 2016 

  EUR EUR 
    
 
Stand per 1 januari 

  
7.184 

 
 14.661 

Aflossing  -7.184 -7.477 
    

Stand per 31 december   
0 7.184 

 
 
Dit betreft een lening o/g ten behoeve van aankoop van twee bussen. 
Het rentepercentage bedraagt 5% en de aflossing dient plaats te vinden in 60 maandelijkse termijnen. 
De lening is in 2017 geheel afgelost.  
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7. Kortlopende schulden 
 
  2017 2016 

  EUR EUR 
    
Crediteuren  15.744 8.259 
Loonbelasting  10.012 8.097 
Vooruitontvangen castratiekosten kittens  10.206 9.835 
Vooruitontvangen giften  0 3.340 
Vakantiegeld en –dagen  23.204 16.442 
Overige schulden  928 23.838 
Accountants- en advieskosten  1.500 1.500 
Nettolonen   0 498 
    

  
61.594 71.809 

 
 
 
Niet in de balans opgenomen rechten,  verplichtingen en regelingen  
 
Huurverplichting  
 
De Stichting huurt met ingang van 1 juni 2004 een pand aan de A. Kuijlstraat 81 voor de opvang van 
de zwerfkatten. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt circa EUR 14.000. De huurovereenkomst heeft 
een looptijd tot en met 31 mei 2012 en is daarna stilzwijgend verlengd.  
 
Met ingang van 1 november 2008 huurt de Stichting eveneens het pand A. Kuijlstraat 79 voor de 
opvang van kittens. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt circa EUR 19.200. De huurovereenkomst 
heeft een looptijd tot en met 31 oktober 2013 en is daarna stilzwijgend verlengd.   
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Staat van baten en lasten over 2017 
 
Baten 
 
8. Opbrengst giften, donaties, e.d.       
   Realisatie 

2017 
Begroting 

2017 
Realisatie 

2016 
   EUR EUR EUR 
      
Donaties   74.440 76.000 78.606 
Giften   27.625 36.000 32.871 
Nalatenschappen/legaten   9.699 0 5.000 
Collecten   13.678 3.000 1.211 
Overige baten uit eigen fondsenwerving   94.978 91.000 54.929 

   
220.420 206.000 172.616 

 
 
9. Opbrengst activiteiten 
 
Opbrengst advertentieruimte blad   450 500 424 
Opbrengst verkoop artikelen   1.607 2.500 3.485 
Opbrengst bemiddeling/herplaatsing   39.962 37.000 39.672 
Opbrengst dienstverlening gemeentes   6.901 80.000 7.052 
Overige opbrengsten   5.807 9.775 10.537 
      

   
54.727 129.775 61.170 

 
 
10. Buitengewone baten en lasten 
 
Vrijval gereserv. neutralisatiekosten 
kittens 

  9.190 0 13.503 

Overige correcties   0 0 739 
      

   
9.190 0 14.242 
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Kosten 
 
 
11. Personeelskosten 
  Realisatie 

2017 
Begroting 

2017 
Realisatie 

2016 
  EUR EUR EUR 
     
Salarissen (incl. sociale lasten)  135.716 145.000 145.039 
Sociale premies werkgever   22.427 25.800 24.013 
Ontvangen ziekengeld  -4.072 0 -3.692 
Pensioenpremies  20.008 19.200 15.764 
Doorbelaste personeelskosten  0 0 0 
Ziekteverzuim- en arboverzekering   2.696 3.600 2.242 
Dotatie vakantiedagenreservering  4.873 0 8.565 
Kosten vrijwilligers  9.077 5.000 7.660 
Overige personeelskosten  4.605 8.800 5.131 
     

  
195.330 207.400 180.709 

 
 
 
12. Huisvestingskosten 
 
Huur   35.133 38.214 35.094 
Energie en water  3.849 5.100 5.072 
Verzekeringen  835 640 639 
Overige huisvestingskosten  5.050 3.820 1.802 
     

  
44.867 47.774 42.607 

    
 
13. Autokosten 
 
Brandstofkosten   4.310 4.260 4.178 
Onderhoudskosten  1.414 1.500 900 
Verzekeringen  2.069 1.810 1.812 
Motorrijtuigenbelasting  1.156 1.150 1.150 
Overige autokosten  855 1.200 973 
     

  
9.804 9.920 10.489 

    
 
 
14. Verkoopkosten 
 
Nieuwsbrief  1.550 4.000 3.365 
Kosten stand en pr  1.888 1.600 1.103 
Overige verkoopkosten   249 800 1.285 
     

  
3.687 6.400 5.753 
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15. Overige bedrijfskosten 
 
  Realisatie 

2017 
Begroting 

2017 
Realisatie 

2016 
  EUR EUR EUR 
 
Accountants- en administratiekosten 

  
9.572 

 
10.000 

 
10.590 

Bedrijfsadviezen  2.000 2.500 6.500 
Bedrijfsverzekeringen  2.472 2.840 2.464 
Kantoorbenodigdheden  794 500 464 
Telefoonkosten  2.376 2.530 2.516 
Porti  2.588 1.510 2.258 
Automatiseringskosten  74 500 110 
Kleine inventaris  278 500 733 
Bestuurskosten  429 300 361 
Bankkosten  1.722 1.640 1.698 
Rente lening o/g  186 200 539 
     

  
22.491 23.020 28.239 

 
    

    
16. Afschrijvingskosten  
 
Vrijval voorzieningen   0 7.494 0 
Afschrijvingskosten gebouwen   7.494 7.494 8.836 
Afschrijvingskosten inventaris  206 200 206 
Afschrijvingskosten vervoermiddelen  8.405 8.920 8.921 
     

  
16.105 9.120 17.963 

 
 

   

 
17. Kosten dierenhulp 
 
Kosten diervoeding  564 1.500 1.871 
Kosten overige dierbenodigdheden  977 500 1.132 
Kosten dierenverblijven  869 1.000 2.138 
Kosten vangmateriaal  500 1.000 3.022 
Medicijnen/ Kosten dierenarts (intern/ extern)  35.161 30.680 38.836 
Kosten chippen en registratie  1.408 1.760 3.579 
Schoonmaakkosten  1.013 250 669 
     

  
40.492 36.690 51.248 
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18. Financiële opbrengsten en kosten 
 
Rentebaten  -200 0 -135 
Rentelasten  0 0 691 
Rekenverschillen  17  -20 
     

  
-183 0 536 

 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
Rotterdam, 31 maart 2018  
 
Stichting Zwerfkatten Rijnmond 
 
 
 
 
 
Het bestuur 
 

 


