
 

RPCF jaarverslag 2017         1 | P a g e  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
JAARVERSLAG 2017  
RESCUE PAWS CURAÇAO FOUNDATION 
 

 

20 JANUARI 2018 

 

 

  



 

RPCF jaarverslag 2017         2 | P a g e  

 

INHOUDSOPGAVE 

1. INLEIDING ..................................................................................................................................................................... 3 

2. RESULTATEN 2017 ..................................................................................................................................................... 4 

3. ORGANISATIE ............................................................................................................................................................... 5 

4. FINANCIEN .................................................................................................................................................................... 6 

4.1. Balans per 31 december 2017 ..................................................................................................... 6 

4.2. Verlies- en Winstrekening per 31 december 2017 .............................................................. 7 

5. TOELICHTING ............................................................................................................................................................... 8 

 

  



 

RPCF jaarverslag 2017         3 | P a g e  

1. INLEIDING  

 

Na een periode van kleinschalig opvang bieden aan een gering aantal honden, was daar de drive om meer 
te doen en het grootser aan te pakken. 

De manier van thuis opvang bieden aan honden moest centraal blijven staan, maar daarbij ook het besef dat 
opvang alleen het dierenleed op het eiland niet zou veranderen.  

In oktober 2014 kwamen we voor de eerste keer met het idee om als stichtingsvorm verder te gaan. Op deze 
manier konden we grootser denken en gaan doen. Er werd een bestuur gevormd en een naam bedacht. 
Rescue Paws Curacao Foundation werd een feit en sinds 2015 is Rescue Paws Curaçao Foundation 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

De focus kwam te liggen op hulp aan honden op welke manier dan ook. Dit kan zijn aan zwerfhonden die 
door ons van straat worden gehaald of honden / pups overgenomen van mensen die er niet (meer) voor 
kunnen zorgen. Maar ook door middel van advies aan en ondersteuning van eigenaren en hulp bij de 
sterilisatie.  

Honden die wij opvangen komen terecht bij fosters. Dit zijn mensen die geheel belangeloos hun hart 
openstellen en 1 of meerdere honden thuis opvangen. Deze huiselijke situatie vinden wij van groot belang 
om de hond zo snel mogelijk weer hond te kunnen laten zijn. Wij verstaan daar onder dat een hond liefde, 
aandacht, zorg en goede voeding krijgt. We merken dat honden in de fostersetting snel opknappen en weer 
de levenslust terug krijgen. 

Vanuit de foster gaan wij op zoek naar een forever home. Deze kan zich op het eiland bevinden of elders. Er 
zijn al vele honden met succes in Nederland geplaatst. 

We kunnen en mogen inmiddels stellen dat we voor meer dan 1.000 honden het verschil al hebben kunnen 
maken. En we gaan door! Voor ons geen limiet, zolang onze hulp nodig is zullen we die proberen te bieden. 

Deze hulp kunnen wij alleen bieden door de vele donaties die wij jaarlijks ontvangen van zowel 
particulieren als bedrijven en de fondswerving middels de verkoop van artikel zoals bijvoorbeeld de Rescue 
Paws Kalender 2018. 

Wij danken al onze supporters voor hun steun en hopen, samen met u, in 2018 nog veel meer honden te 
kunnen helpen. 

Namens de directie van 

Rescue Paws Curaçao Foundation 
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2. RESULTATEN 2017

Natuurlijk vertellen wij u graag over de vele honden die, met behulp van Rescue Paws Curaçao Foundation 
een fijn thuis hebben gevonden of de honden die nu bij een foster zitten bij te komen van hun belevenissen 
op straat. 

Deze hulp is mogelijk door de vele bijdragen die wij maandelijks ontvangen van particulieren en 
ondernemingen die ons een warm hart toe dragen. 

Algemene donaties maar ook donaties voor een specifiek schrijnend geval. Ons streven is om al deze 
donaties op de daarvoor bedoelde plaats terecht te laten komen. Donaties voor een specifiek geval zullen 
alleen voor dit geval worden aangewend en, indien de donaties de kosten overstijgen doen wij ons uiterste 
best om de donateur hierover te informeren en de gelegenheid te bieden het geld retour te ontvangen of 
aan te wijzen voor een ander doel. 

Echter in 2017 werden we ook opgeschikt door een orkaan die de bovenwindse eilanden zwaar getroffen 
heeft. Rescue Paws zou Rescue Paws niet zijn als we niet ook hier onze hulp hadden aangeboden. 

Ook hiervoor hebben wij vele specifieke donaties ontvangen. Deze donaties zijn omgezet in voer en 
medicatie en afleverd op de getroffen eilanden. 

Het doet ons goed om te zien hoe men de handen ineen slaat om hulp te bieden en de mensen en dieren in 
de getroffen gebieden. 

Het jaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat van ANG 6,848.27. 
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3. ORGANISATIE 

 

Het bestuur van de Rescue Paws Curaçao Foundation bestaat uit de volgende personen: 

Voorzitter:  M. Seppenwoolde 

Vice-voorzitter:  S.W. Boerboom-Akse 

Secretaris:  - 

2e secretaris:  C. Tieke 

Penningmeester: A.I. Winkel 
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4. FINANCIEN 

 

4.1. BALANS PER 31 DECEMBER 2017 

 

Activa  
     KAS 
     ABN AMRO 
     MCB 

         7,023.33 
         7,355.79 

Totaal kortlopende activa       14,379.12 

Totaal activa 14,379.12 

  
Passiva en aandeelhoudersvermogen  
Nog te ontvangen facturen 3,000.00 

Totaal van kortlopende passiva 3,000.00 

  
      Netto-inkomsten 6,848.27 
      Ingehouden verdiensten 0.00 
      Startkapitaal 4,530.85 

Totaal vermogen 11,379.12 

Totaal van passiva en vermogen 14,379.12 
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4.2. VERLIES- EN WINSTREKENING PER 31 DECEMBER 2017 

 

Inkomsten  
   Adoptie 15,640.00 
   Donaties - Algemeen 35,281.83 
   Donaties - specifiek 17,380.14 
   Overige inkomsten (o.a. verkoop) 2,518.51 

Totaal Inkomsten 70,820.48 

Brutowinst 70,820.48 

  
Uitgaven  
   Bank charges 34.92 
   Dierbenodigdheden 1,390.66 
   Dierenarts - algemeen 48,877.24 
   Voer & Voersupplementen 10,748.43 
   Kantoorkosten / algemene admin. kosten 404.86 
   Kosten van verkopen 1,929.60 
   Reparaties en onderhoud 500.00 
   Overige kosten 86.50 

Totaal Uitgaven 63,972.21 

Resultaat 2017 6,848.27 

 70,820.48 
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5. TOELICHTING 

Rescue Paws Curaçao Foundation maakt gebruik van twee bankrekening:  

1 Maduro & Curiel’s Ban N.V. (MCB) - NAF  
2 ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) – EUR 

De ABN AMRO rekening staat op naam van M. Seppenwoolde omdat het lastig is een niet-ingezetene 
rekening te openen. In de loop van 2018 zal  Paws Curaçao Foundation een eigen rekening openen in 
Nederland om vermenging te voorkomen.  

Gebruikte koers 1 EUR = 2.009308 NAF gebaseerd op de gemiddelde weekkoers 2017 als genoteerd in 
OANA. 

Donaties specifiek zijn donaties gedaan voor een specifieke hond of een specifiek doel zoals bijvoorbeeld 
Sint Maarten. In de periode tussen de orkaan en het vertrek van het schip met hulpgoederen richting Sint 
Maarten heeft Rescue Paws veel donaties ontvangen om hulpgoederen aan te schaffen. Van de ontvangen 
gelden zijn medicatie en voer gekocht.  

Indien er een specieke donatie is ontvangen en het doel valt weg, bijvoorbeeld het overlijden van een hond, 
neemt Rescue Paws contact op met de donateur en vraagt of de donatie geretourneerd moet worden of dat 
de donatie voor een ander doel gebruikt mag worden. In de meerderheid van de gevallen wordt 
toestemming gegeven het geld voor een ander doel te gebruiken. Deze gelden worden dan toegevoegd aan 
de algemene middelen en gebruikt voor de dagelijkse kosten voor het onderhoud van de dieren. 

Aan het eind van het jaar waren er nog diverse medische behandelingen gaande. Voor deze behandelingen 
waren nog geen facturen ontvangen. Een reservering van NAF 3,000 is opgenomen voor deze nog te 
ontvangen rekeningen. 

 




