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1. INLEIDING

We kijken terug op een roerig jaar. 2018 begon met grootse plannen. Samenwerking met Kluivert Dog
Rescue Center zou een opvang voor zwerfhonden, een sterilisatiecentrum / eenvoudig medisch centrum
in Banda Abou betekenen. Een centrum waar mensen met een kleine beurs voor een eenvoudige
behandeling terecht zouden kunnen, waar informatie over de verzorging van dieren gegeven zou worden
en waar zwerfhonden zouden worden opgevangen en gesocialiseerd zodat zij geschikt zouden zijn voor
adoptie.
Het plan was prachtig, de tekening van het plan nog mooier.
Schreven wij bij het halfjaarverslag nog het volgende:
2018 is het jaar om onze droom te verwezenlijken!
Medio 2018 kunnen wij een positief resultaat melden van NAF 4,900.65.
Inmiddels liggen de kaarten iets anders.
Toen de samenwerking op 1 oktober 2018 daadwerkelijk tot stand kwam is ons verzocht om aan alle op
afstand baasjes en donateurs te verzoeken hun donaties over te maken op de rekening van Kluivert Dog
Rescue Center bij Stichting Dierenlot. Aan dit verzoek is door ons gehoor gegeven en, voor zover wij de
donateurs hebben kunnen bereiken, is het geld naar voornoemde rekening overgemaakt.
Gevolg hiervan was dat er minder geld op de rekeningen van RPC terecht kwam terwijl RPC wel, mede
doordat het lastig bleek geld vanaf de rekening bij Dierenlot naar Curaçao over te maken, veel van de
kosten, zowel in verband met de bouw van het center als met de verzorging van de dieren, in de periode
na 1 oktober voor haar rekening heeft genomen.
Het resultaat voor 2018 is dan ook een aanzienlijk verlies. Bij de halfjaarcijfers werd nog een positief saldo
van NAF 4,900.65 gemeld, per 31 december 2018 was dit veranderd in een negatief saldo van
NAF 15,553.61.
Maar om toch positief af te sluiten met een vooruitblik naar 2019.
“spoiler alert”
Zelfs na het verbreken van de samenwerking door Kluivert Dog Rescue Center en de enorme financiële
uitdagingen die dat met zich mee brengt voor 2019 blijkt maar weer dat Rescue Paws Curaçao Foundation
de beste, liefste, trouwste en meest gulle aanhangers heeft. Dagtekening 15 februari 2019 zijn we er nog
lang niet maar is er geen negatief resultaat meer en zijn we weer in staat om onze eigen broek op te
houden en de honden de zorg te bieden die ze nodig hebben.
Met kleine stapjes vooruit en met de steun van onze donateurs, op afstand baasjes, vrijwilligers en fosters
is het streven om eind 2019 toch een mooi center te hebben die trots de naam Rescue Paws Curaçao zal
dragen.
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2. 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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3. FINANCIEN
3.1. BALANS PER 31 DECEMBER 2018

31-12-2018

31-12-2017

Activa
1100 ABN AMRO Bank N.V.
1100 MCB Bank N.V.
R/C KDRC

2,275.60
432.74
6,760.69

7,023.33
7,355.79

Passiva
1600 Crediteuren
1610 Nog te ontvangen facturen
1650 Ontvangen borg

8,716.73
0.00
1,926.79

0.00
3,000.00
0.00

Netto Vermogenswaarde

-1,174.49

11,379.12

Eigen Vermogen
0500 Cumulatief Resultaat

-1,174.49

11,379.12

Totaal Eigen Vermogen

-1.174.49

11,379.12
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3.2. WINST- EN VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER 2018

Af: Kosten RPC
4010 Administratiekosten
4020 Telefoon / internet
4100 Huisvesting
4200 Advertenties / promotie

51.22
457.97
796.51
1,046.17

Af: Kosten kernactiviteiten
7100 Dierenarts
7110 Dierenarts – preventief
7200 Verzorging & huisvesting dieren
7210 Voeding & Voedingssupplementen
7300 Transport (tickets, Veterinaire Dienst etc.)

127,400.38
1,229.22
2,239.21
14,517.88
5,687.94

Af: Overige inkomsten / uitgaven
9100 Bankkosten
9300 Valutaverschillen

25.44
445.39

Totaal Kosten

153,897.33

Bij: Opbrengsten kernactiviteiten
8100 Adoptie
8200 Donaties – algemeen
8210 Donaties – specifiek
8300 Op Afstand Baasje (OAB)

59,137.28
47,856.05
13,496.12
17,800.01

Bij: Opbrengsten verkopen
8510 Verkoop kalenders, t-shirts, petten etc.

54.26

Totaal Opbrengsten

138,343.72

Netto Resultaat

-15,553.61
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4. TOELICHTING
Rescue Paws Curaçao Foundation maakt gebruik van twee bankrekening:
1
2

Maduro & Curiel’s Bank N.V. (MCB) - NAF
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. Het nut van een eigen bankrekening in Nederland viel weg bij de start van de
samenwerking omdat er een rekening was bij Stichting Dierenlot. Inmiddels is het openen van een rekening
op naam van Rescue Paws in Nederland in gang gezet.
Gebruikte koersen zijn de gemiddelde maandkoersen als genoteerd in OANDA per 1 NAF.













Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

EUR 0.4608
EUR 0.4575
EUR 0.4535
EUR 0.4612
EUR 0.4612
EUR 0.4777
EUR 0.4781
EUR 0.4771
EUR 0.4762
EUR 0.4832
EUR 0.4907
EUR 0.4934

Donaties specifiek zijn donaties gedaan voor een specifieke hond of een specifiek doel zoals bijvoorbeeld de
sterilisatie-actie.
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.
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