Taal: Nederlands
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ANBI Algemeen
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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Vereniging Dierenambulance Groningen "D.A.G."
4 0 0 2 4 1 1 1

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Friesestraatweg 199a, 9743 AC Groningen
0 5 0 5 7 9 1 9 0 0

E-mailadres

info@dierenambulance-groningen.nl

Website (*)

www.dierenambulance-groningen.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

P. Kleingeld

Secretaris

Ondersteuning vanuit de organisatie

Penningmeester

T. Arends

Algemeen bestuurslid

G. Wilbrink

Algemeen bestuurslid

C. Kool, A. Kramer, J. Wieringa

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het begeleiden en het verzorgen van vervoer van ziekeen gewnde dieren in een
daarvoor ingerichte ambulance van huis naar een dierenarts en/of omgekeerd; als
hoge uitzondering kan het voorgaande ook betrekking hebben op gezonde dieren die
in een noodsituatie verkeren.
Als nevendoel streeft de vereniging na het bevorderen van maatschappelijk- en
arbeidsparticipatie van deelnemers. Dit vindt plaats door het bieden van (vrijwillige)
werkgelegenheid en maatschappelijke stages. De vereniging geeft hier vorm aan door
het bieden van structuur en begeleiding. Zij werkt daarbij samen met verschillende
maatschappelijke instellingen en gemeenten.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

-Het vervoeren van verongelukte/gewonde dieren.
-Het vervoeren en verzorgen van overleden dieren.
-Bemiddeling bij de begrafenis of crematie van overleden huisdieren.
-Het zorgdragen voor de verpleging en verzorging ban zieke/gewonde dieren, waarvan
de eigenaar niet bekend is; deze dieren onder te brengen bij personen en/of instanties
die de verpleging/verzorging op zich willen nemen.
-Het bevorderen van geboortebeperking bij huis- of zwerfdieren.
-Het geven van voorlichting en preventie, met als doel inzicht te geven in de
dierenwereld.
-Het bieden van scholing op het terrein van het verzorgen en directe verpleging van
dieren ook aan andere instanties die met de verzorging van dieren betrokken zijn.
Dit doen wij 24/7 365 dagen per jaar.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De vereniging wordt betaald door de door haar geleverde diensten.
Door lidmaatschapsgelden, donaties, legaten en schenkingen
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De inkomsten wordn besteed aan de diensten die wij uitvoeren. Het vermogen staat op
een spaarrekening.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

n.v.t.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Wij werken vooral met vrijwilligers.
In een aantal situaties loopt dit via gemeenten en daaraan verwachte oranisatie.
Het statutaire bestuur werkt ook op vrijwillige basis.
Wij hebben één medewerker in dienst. Wij kennen geen eigen CAO maar volgen
hiervoor de CAO SW.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Zie het secretarieel jaarverslag bij de volgende vraag

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://dierenambulance-groningen.nl/wp-content/uploads/202
1/04/Secretarieel-Jaarverslag-2020.pdf

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

327.578

280.670

€

+

€

327.578

Voorraden

€

1.700

€

1.700

Vorderingen &
overlopende activa

€

11.179

€

5.741

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
280.670

€

+
€

254.211

+
€

339.291

261.652

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

666.869

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

649.362

31-12-2019 (*)

€

+
€

€
326.412

Passiva

542.322

+
€

649.362

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

17.507

Totaal

€

666.869

+
€

531.513

531.513

€

10.809

€

542.322

+

+

Door een nalatenschap hebben wij onze leaseauto's kunnen overnemen waardoor onze materiële vaste activa is gestegen. Ook de liquide middelen zijn
hierdoor gestegen.
Het positieve resultaat van 2021 is toegevoegd aan de algemene reserve.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

23.010

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

190.154

189.940

€

21.013

23.010

€

21.013

€

4.391

€

7.758

Giften en donaties van particulieren

€

33.631

€

29.347

Nalatenschappen

€

106.579

€

28.506

Bijdragen van loterijinstellingen

€

2.463

€

Overige giften

€

4.862

Giften

€

147.535

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

+

€

12.184

€

70.037

€

32.660

34.584

+

€

397.750

€

323.332

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

75.224

€

64.971

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

13.864

€

17.736

Personeelskosten

€

121.244

€

106.721

Huisvestingskosten

€

16.335

€

31.296

Afschrijvingen

€

15.152

€

15.885

Financiële lasten

€

€

1.546

Overige lasten

€

38.082

€

31.217

Som van de lasten

€

279.901

€

269.372

Saldo van baten en lasten

€

117.849

€

53.960

Lasten

+

€

+
Som van de baten

+

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

In het jaar 2020 hebben een positief resultaat van €117.849,-.
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een bedrag van €106.579,- uit
nalatenschappen. Deze nalatenschappen zijn niet structureel en daarom begroten wij
die niet. Zonder de nalatenschappen is het resultaat € 11.270,-.
De huisvestingskosten in 2020 zijn een stuk lager omdat wij onze hypotheek hebben
afgelost.
De overige giften zijn een stuk minder dan het jaar 2019 omdat we door de
Coronaperiode geen collecte hebben kunnen houden.
De begroting van 2021 komt uit een op een klein negatief resultaat. Vooral door het
teruglopen van activiteiten bij onze crematiedienst.

Open

