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1 Bestuursverslag 

1.1 Doelstelling Stichting House of Animals Foundation 

De Stichting House of Animals Foundation (hierna de “Stichting”) is opgericht op 15 februari 2012 
(voorheen genaamd Stichting Animals Today, opgericht als Stichting Piep Vandaag) en staat 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54827817. House of Animals heeft ten 
doel een onafhankelijke organisatie te zijn die zich inzet om kennis over, educatie en verdere 
bewustwording met betrekking tot dieren en hun leefomgeving te vergroten en het verrichten van al 
hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
 

1.2 Bestuur 

Op 14 mei en 21 december werden de bestuursvergaderingen gehouden. Het bestuur heeft de 
jaarrekening 2019 in de vergadering van 14 mei 2020 goedgekeurd. Vanwege de coronamaatregelen 
zijn de bestuursvergaderingen in 2020 online met Zoom gehouden. 
 
Het bestuur van de Stichting House of Animals Foundation was ultimo 2020 als volgt samengesteld: 
 
Mw. K.E. Soeters   voorzitter 
Mw. W.M.H. van de Vondevoort  secretaris 
Dhr. J.J. Suurmeijer   penningmeester 
Dhr. W.J.M. Martens   algemeen bestuurslid 
Dhr. H. Messie    algemeen bestuurslid 
Mw. E. Pampin Zuidmeer  algemeen bestuurslid 
Dhr. M.C.C.J. Reesink   algemeen bestuurslid 
 
Het bestuur is onbezoldigd. 
 

1.3 Resultaat 

Het resultaat over 2020 bedraagt € 6.674 positief. Een bedrag van € 10.526 is ten laste gebracht van 
een bestemmingsfonds en de bestemmingsreserves. Uit de resultaatbestemming is een bedrag ter 
grootte van € 9.374 toegevoegd aan het beklemd vermogen en is € 7.826 toegevoegd aan de 
algemene reserve. 
 

In euro 2020  2019 
Totale baten 87.877  54.077 
Totale lasten -81.203  - 41.383 
Resultaat 6.674  12.694 

 

1.4 Algemeen nut beogende instelling 

De Stichting House of Animals Foundation dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. 
Per 1 januari 2013 is de Stichting House of Animals Foundation door de belastingdienst erkend als 
algemeen nut beogende instelling (ANBI) en heeft als fiscaal nummer (RSIN) 851455712. Dit betekent 
dat giften en donaties aan de Stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en dat erfstellingen 
en legaten zijn vrijgesteld van schenkingsrecht. 
 

1.5 Gang van zaken 

Vele activiteiten in een grote variëteit onderwerpen op het gebied van dierenwelzijn zijn in 2020 
gerealiseerd. Hieronder een korte samenvatting, een uitgebreid overzicht is te vinden in het 
activiteitenverslag 2020. 
 
Amsterdam, 14 juni 2021 
Karen Soeters  
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2 Balans per 31 december 2020 

 
De balans per ultimo 2020 ziet er na resultaatbestemming als volgt uit: 
 

ACTIVA 2020 2019 

     

Materiële vaste activa  -  1.537  

Financiële vaste activa -  250  

Vaste activa  -  1.787 

     

Vorderingen en overlopende activa 4.399  250  

Liquide middelen 57.506  39.198  

Vlottende activa  61.905  39.448 

TOTAAL ACTIVA  61.905  41.235 

 
 

PASSIVA 2020 2019 

     

Reserves en fondsen     

Continuïteitsreserve 6.000  6.000  

Bestemmingsreserve 15.858  14.026  

Algemene reserve 24.353  16.527  

Bestemmingsfondsen 0  2.984  

Totaal eigen vermogen  46.211  39.538 

Kortlopende schulden en overlopende passiva  15.694  1.697 

TOTAAL PASSIVA  61.905  41.235 
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3 Staat van baten en lasten over 2020 

 
De staat van baten en lasten ziet er als volgt uit: 
 

 2020 2019 

BATEN     
Baten van particulieren 81.274  15.930  
Baten van bedrijven 687  1.035  
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven -  28.233  
Baten van andere organisaties zonder winststreven 4.415  2.400  

Som van de geworven baten  86.377  47.597 
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten 
en/of diensten 

 1.500  2.330 

Overige baten  -  4.150 

Totaal baten  87.877  54.077 

LASTEN     
Kennis en onderzoek 9.230  5.891  
Voorlichting en Informatievoorziening 29.221  33.613  
Acties voor derden 31.782    
Besteed aan doelstellingen  70.233  39.504 

Wervingskosten     
Kosten eigen fondsenwerving 1.470  -  
Kosten acties voor derden 4.131  -  
  5.601  - 

Overige lasten  3.000  - 
Beheer en administratie  2.369  1.879 

Totaal lasten  81.203  41.383 

Saldo van financiële baten en lasten  -  - 

RESULTAAT  6.674  12.694 

 
 
RESULTAATBESTEMMING 

    

Het resultaat is als volgt verdeeld: 
 
Toevoeging / onttrekking: 

    

Bestemmingsfonds  -2.984  2.984 
Bestemmingsreserve  1.832  11.526 
Continuïteitsreserve  0  3.000 
Algemene reserve   7.826  -4.816 

  6.674  12.694 
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4 Waarderingsgrondslagen 

 

4.1 Grondslagen van de financiële vastlegging 

De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. De jaarrekening is 
opgesteld op basis van historische kosten en luidt in gehele euro’s. De waarderingsgrondslagen zijn 
ten opzichte van het vorig jaar ongewijzigd. 
 

4.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van historische kostprijs. Afschrijving vindt 
plaats op de te verwachten economische levensduur. Als grens voor activering wordt 750 euro 
gehanteerd. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, indien niet anders vermeld, 
ter vrije beschikking. 
 

4.3 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Giften en subsidies 
Giften worden verantwoord op het moment dat ze zijn ontvangen. Subsidies worden verantwoord op 
basis van toekenning en voor zover er aan de subsidie gerelateerde voorwaarden is voldaan. 
 
Bedrijfslasten 
De bedrijfslasten worden gewaardeerd op basis van historische kostprijs en worden verantwoord in 
het jaar waarop zij betrekking hebben.  
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5 Toelichting op de balans 

 

ACTIVA 
 

5.1 Materiële vaste activa 

Onder materiële vaste activa is opgenomen: 
 

  Aanschafwaarde Boekwaarde eind 2019 Boekwaarde eind 2020 
Camera en toebehoren 4.611 1.537 0 
    

5.2 Financiële vaste activa 

Onder financiële vaste activa was een bedrag van € 250 opgenomen voor betaalde borg voor het 
gebruiken van kantoorruimte. Met het beëindigen van de gebruiksovereenkomst per einde 2020 is de 
borg opgenomen onder vorderingen en is begin 2021 geheel geretourneerd. 
 

5.3 Vorderingen en overlopende activa 

De post vorderingen en overlopende activa bestaat uit de per balansdatum nog terug te ontvangen 
borg van € 250. 
 

5.4 Liquide middelen 

 
 

2020 2019 

Triodos Bank 56.620 37.959 
ABN AMRO Bank 887 114 
Mollie 3.492 1.061 
PayPal 383 28 
Facebook           5         36 
  57.506 39.198 

 
Alle liquide middelen bij Triodos Bank en ABNAMRO Bank staan onbeperkt ter beschikking van de 
Stichting. Saldi bij Payment Service Providers en Facebook worden op vaste momenten per maand 
uitbetaald. 
 
 

PASSIVA 
 

5.5 Bestemmingsreserves 

Uit de opbrengsten van de fondsenwervingsactie Skiing for Pigs, onder vermindering van de reeds 
gemaakte kosten, is een bestemmingsreserve gevormd. De reserve is bestemd voor een 
documentaire over varkens uit de intensieve veehouderij. 
 
De specificatie van de bestemmingsreserves na resultaatbestemming is als volgt: 

Bestemmingsreserves 2020 2019 

Investigations 6.363 11.798 
Zwerfdieren 2.228 2.228 
Varkens 7.268          - 
Totaal 15.858 14.026 

 

5.6 Bestemmingsfonds 

In de schenking van het batig saldo van de in 2019 opgeheven Stichting House of Animals (KvK 
66420539) zat een vooruitbetaalde subsidie van € 3.000 opgenomen voor het uitbrengen van een 
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kinderboek. In eerste instantie is hiervoor een bestemmingsfonds gevormd. Deze subsidie is in de 
jaarrekening 2020 onder kortlopende schulden als vooruit ontvangen bedrag opgenomen. Het 
gereserveerde bedrag onder het beklemde vermogen valt hierdoor vrij. Het verschil met het bedrag 
van € 2.984 komt ten laste van de algemene reserve. 
 

Bestemmingsfonds 2020 2019 

Bestemmingsfonds kinderboek 0 2.984 
 

5.7 Continuïteitsreserve 

De continuïteitsreserve is over 2020 ongewijzigd. 

 2020 2019 

Continuïteitsreserve 6.000 6.000 
 

5.8 Algemene reserve 

Het resultaat dat overblijft, na onttrekkingen uit het beklemd vermogen en na resultaatbestemming, 
bedraagt € 7.826 en wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 

 2020 2019 

Algemene reserve 24.353 16.527 
 

5.9 Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden bestaan per einde boekjaar uit de volgende posten: 

Kortlopende schulden 2020 2019 

Crediteuren 294 121 
Te betalen kostendeclaraties 676 1.138 
Te betalen vrijwilligersvergoeding 0 390 
Te betalen aan projecten van derden 8.055 0 
Te betalen overige kosten       64       48 
Totaal 9.089 1.697 

 
 
Het bedrag van € 8.055 te betalen aan projecten van derden betreft het nog te besteden deel van 
inzamelingsacties voor honden op Curaçao die getroffen zijn door de coronapandemie omdat zij 
afhankelijk zijn van etensresten uit restaurants en van bijdragen uit toerisme. 
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6 Toelichting op de staat van baten en lasten 

 
BATEN 
 

6.1 Baten van particulieren 

Baten van particulieren bestaan uit incidentele en periodieke bijdragen. 
 

Bijdragen zonder specifieke doelbesteding  30.716 
Bijdragen voor een specifiek onderwerp  1.905 
Bijdragen voor specifieke acties  48.654 
  81.274 

 

6.2 Baten van bedrijven 

Baten van bedrijven bestaan uit incidentele donaties, veelal specifiek geworven voor de realisatie van 
projecten en acties. 
 

Bijdragen zonder specifiek doelbesteding  187 
Bijdragen voor een specifiek onderwerp  0 
Bijdragen voor specifieke acties       0 

  187 
 

6.3 Baten van andere organisaties zonder winststreven  

Bijdragen zonder specifiek doelbesteding  0 

Bijdragen voor een specifiek onderwerp  2.400 

Bijdragen voor specifieke acties  2.015 
  4.415 

 
Een vaste bate per maand wordt ontvangen voor het ondersteunen van het nieuwsplatform Animals 
Today. Baten van overige organisaties zonder winststreven betreffen incidentele donaties, veelal 
geworven voor de realisatie van specifieke projecten. 
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LASTEN 
 

6.4 Besteed aan doelstellingen 

De besteding aan de doelstellingen ziet er als volgt uit: 
 

  
Besteed aan doelstellingen 

Beheer en 
administratie 

Totaal 
2020 

 

Kennis en 
onderzoek 

Voorlichting en 
informatie-
voorziening 

Acties voor 
derden   

Vrijwilligerskosten 3.221 18.471 - 77 21.769 

Huisvestingskosten 1.682 2.523 - - 4.205 

Kantoorkosten 1.193 1.025 - - 2.218 

Afschrijvingskosten - 1.537  - 1.537 

Algemene kosten 54 109 954 1.386 2.503 

Fondsenwerving en 
promotiekosten 

534 190 4.131 747 5.601 

Project- en productiekosten 71 280 30.828 - 31.179 

Platformkosten 1.919 5.661  - 7.580 

Onderzoekskosten 1.454 - - - 1.454 

Administratiekosten - - - 159 159 

TOTAAL 10.127 29.795 35.912 2.369 78.203 

 
Kennis en onderzoek 
Onder Kennis en onderzoek vallen de organisatieonderdelen Expert Center en Investigations. Het 
Expert Center houdt zich bezig met het verzamelen en documenteren van informatie over 
onderwerpen situaties waar het welzijn van dieren in het geding is. Kennis wordt verspreid onder meer 
door het organiseren van themabijeenkomsten lezingen, trainingen en filmvertoningen. Het onderdeel 
Investigations is het organisatieonderdeel dat misstanden in dierenwelzijn opspoort en onderzoekt. 
Onder meer is er in 2020 onderzoek gedaan naar illegale puppyhandel. 
 
Voorlichting en Informatievoorziening 
Met het nieuwsplatform Animals Today, mediaoptredens en evenementen zoals de House of Animals 
Awards wordt informatie verspreid ten behoeve van de bewustwording over dierenwelzijn. Daarnaast 
worden documentaires en reportages geproduceerd. 
 
Door corona is het dit jaar helaas niet mogelijk geweest evenementen waaronder de House of 
Animals Awards te organiseren. 
 

6.5 Overige lasten 

in 2020 is €3.000 als negatieve bate opgenomen voor een vooruit ontvangen subsidie die eerder als 
bate is genomen. Het project waarvoor deze subsidie is bestemd moet nog worden gerealiseerd. 
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7 Kasstroomoverzicht 2020 

 
 

 2020 
 

2019 

Kasstroom uit operationele activiteiten    

Ontvangen uit eigen fondsenwerving 87.877  57.077 

Ontvangen uit acties van derden -  - 

Betalingen aan leveranciers en vrijwilligers -69.818  -38.443 

Totale kasstroom uit operationele activiteiten 18.058  15.644 
    

Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten -  - 
    

Totale kasstroom uit financieringsactiviteiten 250  -250 
    

Totale kasstroom 18.308  15.394 

    

Als volgt te specificeren:    
Saldo liquide middelen begin boekjaar 39.198  23.804 

Saldo liquide middelen einde boekjaar 57.506  39.198 

Totale kasstroom 18.308  15.394 
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8 Overige gegevens 

8.1 Bestemming resultaat 

De Stichting beoogt niet het maken van winst. Een batig saldo uit de activiteiten van de Stichting wordt 
toegevoegd aan de reserves. Voor de verwerking van het resultaat wordt verwezen naar de staat van 
baten en lasten. 
 

8.2 Mutatie reserves 

De reserves zien er na resultaatbestemming als volgt uit: 
 

  

saldo per  
1 januari 

2020 
 

toevoeging 

 

onttrekking 

 

saldo per  
31 december 

2020 

Bestemmingsfonds  -  -   -3.000  - 

         
Bestemmingsreserve  14.026  9.374  -7.541  15.858 

         

Continuïteitsreserve  6.000  -  -  6.000 

         

Overige reserve  16.527  7.826  -  24.353 

         

Totaal reserves  39.538  17.199  -4.557  46.211 

 

8.3 Gebeurtenissen na balansdatum 

De gevolgen van de uitbraak en wereldwijde verspreiding van COVID-19 zijn nog niet zichtbaar in de 
ontwikkeling van de opbrengsten van de Stichting. Als relatief jonge stichting met een beperkt eigen 
vermogen is de coronaperiode een moeilijke startpositie om fondsen te werven van zakelijke 
donateurs. De opbrengsten van donateurs laten over 2020 niet een aanwijsbaar effect van COVID-19 
zien. Hoewel de vrijgevigheid van particuliere donateurs nog geen afname laat zien, is het moeilijk in 
te schatten gezien het voortduren van de coronapandemie, of en in welke mate de gevolgen van de 
coronacrisis de opbrengsten uit giften en subsidies en daarmee de werkzaamheden en het resultaat 
van de Stichting in 2021 nadelig gaan beïnvloeden. 
 

8.4 Vaststelling jaarrekening 

Het bestuur heeft de jaarrekening 2020 vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 juni 2021. 
 


