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1. INLEIDING

Het eerste volledige jaar op het center was direct een jaar met veel uitdagingen. Door COVID en de daarmee
samenhangende lockdown is er veel vertraging ontstaan in de bouw. Er waren een aantal mooi donaties
ontvangen speciaal met het doel om dit af te kunnen ronden.
De lockdown heeft er helaas ook voor gezorgd dat de economie van Curaçao, die voor een groot deel draait
op het toerisme, een flinke klap heeft gekregen. Hierdoor zijn banen verloren gegaan. Dit heeft weer tot
gevolg gehad dat er meer honden zijn gedumpt. Simpelweg omdat de eigenaren het onderhoud niet meer
konden betalen.
RPC heeft een speciale actie opgezet. Donateurs konden een voedselpakket voor een gezin kopen en RPC
deed daar een zak hondenvoer. Met trots kunnen we zeggen dat onze geweldige volgers meer dan
€ 6,600.00 hebben gedoneerd voor voedselpakketten die allemaal door RPC zijn voorzien van een zak voer.
Door de extra dumpingen zijn er meer honden dan normaal opgenomen op het center. De trend in
Nederland van het adopteren van honden nu er toch gedwongen thuis gewerkt werd heeft ook gevolgen
gehad voor met name de pups op het center. Hiervan zijn er ook meer geadopteerd. De uitdaging was echter
wel het vervoer naar Nederland, maar ook dit hebben we natuurlijk weer gered. Extra dank hiervoor aan
het team in Nederland dat de begeleiding van adoptanten verzorgd en de fosterbegeleider op Curaçao. Zij
hebben enorm veel werk verzet om vluchtbegeleiders te vinden en de adoptanten steeds op de hoogte te
houden met info over de hond en de planning.
Doordat het lastig was om dieren te vervoeren hebben veel honden langer dan de bedoeling was op het
center gezet met alle bijkomende kosten van dien. Hierdoor is in veel gevallen de adoptiebijdrage niet
voldoende geweest om de kosten te dekken. Gekeken wordt of de prijs voor adoptie aangepast moet
worden.
Het saldo op de bankrekening is aan het eind van 2020 opgelopen tot € 35,546.52 waarvan € 25,000.00
gereserveerd is voor de bouw. Hiervoor zijn al offertes aangevraagd en werkzaamheden opgenomen in de
planning.
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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 - 2020
31‐12‐2020
IN €
Inkomsten
Sponsors / reclame-ruimte
Adopties
Donaties
Verkopen
Ontvangen borg benches

1,150.00
69,854.41
88,727.19
1,374.97
1,398.00

Totaal inkomsten

162,504.57

Uitgaven
Dierenarts, voer, overige crediteuren
Kosten center
Kosten adoptie

86,640.41
12,842.82
22,718.08

Totaal uitgaven

122,201.31

Netto toename van de liquide middelen

40,303.26

Liquide middelen aan het begin van de periode

12,643.26

Interne overboekingen

-17,400.00

Totaal Eigen Vermogen

35,546.52
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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
Behalve de vaste donateurs en Op Afstand Baasjes ontvangen wij regelmatig donaties voor een speciaal
doel. Gedurende dit jaar is dit onder andere voor een aantal kostbare operaties van honden geweest, een
sterilisatie-actie en het center. De donaties voor de voedselpakketten zijn hier buiten gelaten omdat wij
deze overgemaakt hebben op het bankrekeningnummer voor voedselhulp.
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 en bouw 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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