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1. INLEIDING 

 

In het jaarverslag van 2018 verwezen wij al kort naar het einde van de samenwerking begin 2019 en 
spraken de volgende hoop uit: 

“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.” 

Hoewel dit niet helemaal gelukt is omdat de onderhandelingen over de verhuizing langer duurde dan 
verwacht zijn we toch goed op weg. Eind 2019 is er begonnen met de verhuizing naar verder op het 
terrein en de planning is nu eind 2020 helemaal klaar te zijn, inclusief de beheerderswoning. 

Natuurlijk is er verder gewoon doorgegaan met het opvangen van honden, adopties en hulpverlening. 
Gedurende het jaar zijn er gemiddeld +100 honden aanwezig geweest op het center en bij de diverse 
fosters en hebben in 2019 in totaal 328 honden een nieuw baasje gevonden via Rescue Paws Curaçao. Dit 
zijn toch cijfers waar we best trots op mogen zijn. 

Dit alles, en natuurlijk ook de steun van onze geweldige vrijwilligers en donateurs, heeft gezorgd voor een 
mooi positief resultaat voor 2019 van NAF 3,526.02, waarbij er ruimte is geweest om reservering te 
maken voor de verdere bouw van het center (o.a. ten behoeve van zonnepanelen en deepwell) en een 
mooie sterilisatie-actie. De funding voor deze twee reservering waren opgehaald door middel van 
specifieke doneeracties en worden dan ook in zijn geheel aangewend voor het doel waarvoor zij 
geschonken zijn.  

Zo eindigen we 2019 op positieve noot en beginnen 2020 met een mooie sterilisatieactie “iedere dag een 
sterilisatie”. 
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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:  vacature 

2e secretaris:  vacature 

Penningmeester: A.I. Winkel 

 

 

 

 

  



 

RPCF Financieel verslag 2019         5 | P a g e  

3. FINANCIEN 

3.1. BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

 

 31-12-2019 31-12-2018 
   
Activa   
Kasgeld 2,722.09  
Bank- en girosaldi 38,216.66 2,708.34 
R/C KDRC 0 6,760.69 
40ft. Containerwoning 7,875.09  
Generator 6,637.50  
   
Passiva   
Crediteuren 18,433.32 8,716.73 
Nog te ontvangen facturen 0.00 0.00 
Ontvangen borg 666.49 1,926.79 
voorziening bouw center 25,000.00  
voorziening dierenartskosten acties 9,000.00  
   
Netto Vermogenswaarde 2,351.53 -1,174.49 
   
Eigen Vermogen   
Cumulatief Resultaat 2,351.53 -1,174.49 
   
Totaal Eigen Vermogen 2,351.53 -1.174.49 
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3.2. WINST- EN VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER 2019 

 

Af: Kosten RPC   
Afschrijvingen  2,902.50 
Administratiekosten  1,326.61 
Telefoon / internet  5,292.33 
Water / elektra  55.00 
Selikor / milieu  424.90 
Huisvesting  4,352.58 
Huisvesting (bouw)  67,543.42 
Advertenties / promotie  812.21 
Kosten vrijwilligers  594.92 
   
Af: Kosten kernactiviteiten   
Dierenarts  121,390.81 
Verzorging & huisvesting dieren   3,317.27 
Voeding & Voedingssupplementen  30,477.06 
Adoptie kosten (vervoer, Veterinaire Dienst etc.)  30,928.94 
   
Af: Kosten nevenactiviteiten   
Kosten verkoop  10,244.77 
   
Af: Overige inkomsten / uitgaven   
Bankkosten  1,723.35 
Valutaverschillen  277.33 
Oninbare vorderingen  6,760.69 
   
Totaal Kosten  288,424.69 
   
   
Bij: Opbrengsten kernactiviteiten   
Adoptie  87,305.35 
Donaties – algemeen  142,020.52 
Donaties – specifiek  24,006.56 
Op Afstand Baasje (OAB)  27,344.59 
   
Bij: Opbrengsten nevenactiviteiten   
Verkoop kalenders, t-shirts, petten etc.  11,273.69 
   
Totaal Opbrengsten  291,950.71 
   
   
Netto Resultaat  3,526.02 
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4. TOELICHTING 

Begin 2019 is de samenwerking met KDRC beeindigd. Dit had onder andere tot gevolg dat de door KDRC 
geleende containerwoning werd verwijderd en zij aanspraak maakte op de generator.  Besloten is niet 
opnieuw een containerwoning te huren maar er zelf een te maken. Deze, alsmede de aangeschaft generator 
met meer capaciteit, zijn opgenomen op de balans en worden in een periode van 5 jaar afgeschreven. 

In 2019 is er op naam van Rescue Paws Nederland een bankrekening bij ABN AMRO Bank N.V. geopend. De 
tegoeden op deze rekening komen ten goede aan Rescue Paws Curacao.  

Thans wordt er gebruik gemaakt van de volgende bankrekeningen: 

- ABN AMRO Bank N.V. – t.n.v. RPN 
- ABN AMRO Bank N.V. – t.n.v. M. Seppenwoolde 
- MCB Bank N.V. – t.n.v. RPC 
- PayPal EUR – gekoppeld aan ABN AMRO van RPN 
- PayPal USD – gekoppeld aan ABN AMRO van RPN 

De ABN AMRO rekening van mevrouw Seppenwoolde ontvangt nog een aantal donaties van vaste donateurs 
welke wij niet hebben kunnen bereiken om het nieuwe nummer door te geven. De tegoeden worden 
regelmatig overgemaakt naar de RPN rekening. 

De verschillende valuta worden maandelijks geboekt tegen de gemiddelde maandkoers. 

R/C KDRC is opgebouwd uit verschillende kosten die gedurende de samenwerking zijn voorgeschoten 
vanuit RPC in aanloop naar de bouw van het center. Na de beeindiging van de samenwerking en langdurig 
overleg met KDRC over de boedelscheiding is besloten deze vordering af te boeken als oninbaar. 

 


