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1. INLEIDING

Toen in februari 2019 een einde kwam aan de samenwerking tussen Kluivert Dog Rescue Center en Rescue
Paws Curaçao bleef deze laatste met een zo goed als lege kas en 70 hongerige honden achter. Door een
groepje trouwe donateurs, die al van voor de samenwerking stammen, en gedreven vrijwilligers konden ze
hun hoofd boven water houden. Besloten werd om te proberen nieuwe donateurs aan te trekken en fondsen
te benaderen voor steun. Een en ander lukte gelukkig goed maar veel van dit geld kwam uit Nederland. Dit
betekent hoge bankkosten die beperkt zouden kunnen worden door een bankrekening in Nederland aan te
houden.
Om deze reden en met het doel geld op te halen voor Rescue Paws Curaçao is Rescue Paws Nederland
opgericht.
Een tweede reden om in Nederland actief te worden was het feit dat er steeds meer honden in Nederland
geadopteerd werden en wij van mening zijn dat die dan ook een aanspreekpunt en begeleiding ter plaatse
moeten kunnen krijgen.
Een van de oprichtsters van Rescue Paws Curaçao was inmiddels naar Nederland terug verhuisd en was
bereid de oprichting van de Nederlandse stichting en het voorzitterschap op zich te nemen.
De stichting heeft een goed eerste jaar gehad. Omdat het merendeel van het geld dat geworven wordt in
Curaçao wordt uitgegeven door Rescue Paws Curacao zijn uitgaven en inkomsten meegenomen in hun
jaarverslag. Om tot duidelijkheid te verschaffen in de resulaten van RPN stellen we dit verkorte financiële
overzicht op. Alle activiteiten lopen via de ABN AMRO rekening en dit verslag is dan ook een samenvatting
van de mutaties gedurende het jaar en het uiteindelijke resultaat.
Het eerste jaar is afgesloten met een positief saldo van € 12,643.26. Wij streven naar een reserve van
€ 15,000.00 om bij het wegvallen van inkomsten het werk minimaal 3 maanden voort te kunnen zetten.
Deze periode is minimaal nodig om aan te passen aan een nieuwe situatie en eventueel andere bronnen van
inkomsten aan te gaan boren. Verder zal, omdat de bouw van het center nog niet gereed is, er de komende
jaren ook geld geworven moeten worden om dit af te ronden.
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2. ORGANISATIE

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

Sandra Boerboom-Akse

Secretaris:

Marieke Jager

Penningmeester:

Renee Krekel
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3. MUTATIES LIQUIDE MIDDELEN - 2019
31‐12‐2019
IN €
Inkomsten
Sponsors / reclame-ruimte
Adopties
Donaties
Verkopen
Ontvangen borg benches

200.00
18,601.00
26,271.44
3,476.25
964.77

Totaal inkomsten

49,513.46

Uitgaven
Dierenarts, voer, overige crediteuren
Kosten center
Kosten adoptie

28,492.56
1,646.18
2,231.46

Totaal uitgaven

32,370.20

Netto toename van de liquide middelen

17,143.26

Liquide middelen aan begin van de periode

0.00

Interne overboekingen

- 4,500.00

Totaal Eigen Vermogen

12,643.26
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4. TOELICHTING
Rescue Paws Nederland is opgericht voor fondsenwerving en adoptiebegeleiding in Nederland.
Voor de ontvangst van de fondsen is een Nederlandse bankrekening geopend waarvan de uitgaven
voornamelijk op Curaçao worden gedaan.
Adopties
Dit bedrag is opgebouwd uit merendeel adopties naar Nederland of andere Europese landen. Lokale
adopties worden veelal contact of via de lokale bank betaald. Slechts enkele lokale adopties, veelal van
tijdelijke inwoners van Curaçao, worden gedaan via een Nederlandse rekening.
Donaties
Na het verbreken van de samenwerking met Kluivert Dog Rescue Center zijn er veel donaties ontvangen om
het center voort te kunnen zetten. Later zijn er enkele funding acties opgezet betreffende de bouw van het
center.
Verkopen
Verkopen van bijvoorbeeld hondentuigjes en benches voor adopties. Dit is een service-artikel.
Borg benches
Als een adoptant geen eigen bench heeft of wil aanschaffen bieden wij de mogelijkheid een bench te lenen.
Hiervoor wordt een borg van Eur 50 betaald. Wordt de bench compleet en in goede staat ingeleverd bij het
verzendadres wordt de borg terug gestort.
Kosten center
Onderhoudskosten van het center en kosten vrijwilligers zoals administratiekosten, kleine reparaties,
kosten internet etc.
Kosten adoptie
Alle kosten die gemaakt moeten worden om een geadopteerde hond naar zijn nieuwe baasje te laten reizen
zoals bijvoorbeeld Veterinaire Dienst en kosten vlucht. Deze kosten worden door RPC / RPN betaald en zijn
verdisconteerd in de adoptieprijs.
Overboeking RPC
Aanvulling saldo MCB om op Curaçao rekeningen te betalen in verband met de bouw van het center.
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