Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Rescue Paws Nederland
6 9 3 4 8 8 4 7

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres

paws@rescuepawscuracao.com

Website (*)

www.rescuepawscuracao.com

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 7 8 4 1 3 9 7

Dieren en planten - Dierenrechten en -welzijn
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland en Curacao
0

Aantal medewerkers (*)

5 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

S. Boerboom

Secretaris

M. Jager

Penningmeester

R. Krekel

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

verminderen van het dierenleed op Curacao

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Door opvang zwerfhonden, het verstrekken van informatie aan eigenaren van
huisdieren, voorlichting op scholen over de verzorging van dieren, sterilisatie acties
voor zowel zwerfdieren als honden/katten van eigenaren met een kleine beurs,
ondersteuning van mensen met een kleine beurs in het onderhouden van hun
huisdieren dmv het verstrekken van voer en/of medicatie.
Door voorlichting en hulp aan mensen hopen wij te voorkomen dat dieren gedumpt
worden. Door de sterilisatie acties voorkomen we ongewenste nestjes en wordt de
aanwas van zwerfdieren beperkt.
De stichting is 365 dagen per jaar bereikbaar.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten worden verkregen door donaties en adopties van gesocialiseerde
ex-zwerfdieren.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De voornaamste kostenposten zijn de dierenarts en diervoer. Verder het onderhoud
van het center. Hier worden gemiddeld 100 honden opgevangen. De stichting heeft
geen winstoogmerk. Een eventueel positief resultaat aan het eind van het jaar blijft op
de bankrekening beschikbaar voor besteding aan de gestelde doelen.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://rescuepawscuracao.com/nl/beleidsplan/

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Bij de stichting zijn alleen vrijwilligers werkzaam welke geen beloning voor hun
werkzaamheden ontvangen behalve een eventuele vergoeding voor gemaakte kosten
van vervoer (dieren naar de dierenarts brengen bijv.) of voorgeschoten kosten (voer
voor honden bij een foster thuis bijv.)

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

2020 is begonnen met een sterilisatie-actie voor zwerfhonden. Verder is er geduren de
het jaar ivm de gevolgen van Covid een actie geweest om geld in te zamelen voor voer
voor huisdieren van mensen die dit door omstandigheden niet meer kunnen betalen.
Zo is door de stichting een aanvulling op het voedselpakket van de Voedselbank
gegeven in de vorm van zakken diervoer. Hierdoor konden mensen toch hun huisdier
blijven verzorgen ondanks dat zij zelf geen geld hiervoor hadden.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://rescuepawscuracao.com/nl/jaarverslagen/

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

35.547

€

+
€

12.643

0

+
€

35.547

+

12.643

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

35.547

https://rescuepawscuracao.com/nl/jaarverslagen/

€

+
0

€

0

Bestemmingsfondsen

€

35.547

€

12.643

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

12.643

+

€

+
35.547

+
€

12.643
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

0

€

Baten sponsorbijdragen

€

26.486

€

Giften en donaties van particulieren

€

68.860

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

1.150

Giften

€

70.010

€

Financiële baten

€

1.398

€

Overige baten

€

1.050

€

€

71.229

+

+

€

+
0

€

+
0

+

+

€

170.174

€

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

104.454

€

Verstrekte subsidies & giften

€

6.619

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

484

Overige lasten

€

17.646

Som van de lasten

€

147.271

€

0

Saldo van baten en lasten

€

22.903

€

0

Som van de baten

Lasten

0

€
€

563

€
€

17.505

€
€

+

€

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

De voorgeselecteerde omschrijvingen dekken niet goed de lading van de inkomsten en
uitgaven.
Levering diensten = adoptie van honden
Inkoopwaarde = de gemaakte kosten voor onderhoud van deze dieren zijnde
dierenartskosten, voer, benches
subsidies = voedselpakketten

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://rescuepawscuracao.com/nl/jaarverslagen/

Zie jaarrekening website (url onderstaand)

Open

