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1. INLEIDING  

 

Het jaar 2020 stond in het teken van COVID. 

COVID heeft voor veel uitdagingen gezorgt. Beperkende maatregelen vanuit de overheid waardoor er minder 
bezoekers en vrijwilligers naar het center konden komen zorgde voor minder inkomsten en voor minder fysieke 
hulp bij de verzorging van dieren. 

Verlies van banen en minder omzet bij bedrijven zorgde ervoor dat veel mensen genoodzaakt waren een beroep 
te doen op de Voedselbank of andere particuliere intiatieven om mensen en dieren van eten te voorzien. RPC, 
en vooral de donateurs en vrijwilligers van RPC, hebben ook hun steentje bijgedragen door middel van het 
inzamelen van geld voor voedselpakketten waarbij RPC dan een zak honden- of kattenvoer doneerde. Het 
ingezamelde geld ging in zijn geheel naar voedselpakketten en het diervoer werd gekocht uit de reserves van 
RPC. Op deze manier konden mensen toch voor hun dieren blijven zorgen ondanks alle tegenslag. Ook in 2021 
zullen we de hulp aan mensen thuis voortzetten. 

Gelukkig hebben wij ons in deze moeilijke tijden tot nu toe goed staande weten te houden en onze missie uit 
weten te voeren. Met meer dan 260 sterilisaties in 2020 hebben wij iedere werkdag een sterilisatie uit laten 
voeren. Verder zijn er 373 honden geadopteerd in 2020.  

Door een paar hele mooie donaties, speciaal voor de bouw van het center, zijn wij in staat dit helemaal in 2021 
af te bouwen. Mede deze donaties zorgen ervoor dat wij dit jaar afsluiten met een positief resultaat van 

ANG 59,221.94 

Er zijn voorzieningen opgenomen voor geplande bouwactiviteiten en sterilisatie / entingsacties. 

Wij hopen op deze voet verder te kunnen gaan en nog heel veel honden te kunnen helpen aan een veilig thuis.  

Hartelijk dank voor al uw hulp gedurende de afgelopen jaren. Wij hopen ook in de toekomst nog op uw steun te 
kunnen rekenen en wij blijven streven naar een dierenleed-vrij Curaçao. 

 

Het bestuur van 

Rescue Paws Curaçao Foundation 
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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 
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3. FINANCIEN 

3.1. BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (ANG) 

 

 31-12-2020 31-12-2019 
   
Activa   
Kasgeld 983.64 2,722.09 
Bank- en girosaldi 115,224.64 38,216.66 
Zonnepanelen 20,978.54  
40ft. Containerwoning 6,143.55 7,875.09 
Generator 5,177.25 6.637.50 
Magazijnvoorraad 2,160.75  
Debiteuren 1,570.61  
Totaal activa 152,238.98 55,451.35 
   
Passiva   
Crediteuren 20,053.48 18,433.32 
Nog te ontvangen facturen 0.00 0.00 
Ontvangen borg 612.03 666.49 
voorziening bouw center 60,000.00 25,000.00 
voorziening dierenartskosten acties 10,000.00 9,000.00 
Totaal passiva 90,665.51 53,099.82 
   
Netto Vermogenswaarde 61,573.47 2,351.53 
   
Eigen Vermogen   
Cumulatief Resultaat 61,573.47 2,351.53 
   
Totaal Eigen Vermogen 61,573.47 2,351.53 
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3.2. WINST- EN VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER 2020 (ANG) 

 

Af: Kosten RPC   
Afschrijvingen  5,299.25 
Administratiekosten  1,456.00 
Telefoon / internet  1,447.78 
Water / elektra  13,368.77 
Selikor / milieu  159.00 
Huisvesting + bouw  84,600.13 
Advertenties / promotie  822.24 
Kosten vrijwilligers / center  2,564.93 
Vervoer & Onderhoud vervoer  691.00 
   
Af: Kosten kernactiviteiten   
Dierenarts  141,333.54 
Verzorging & huisvesting dieren   3,266.21 
Voeding & Voedingssupplementen  42,576.71 
Adoptie kosten (vervoer, Veterinaire Dienst etc.)  51,954.03 
   
Af: Kosten nevenactiviteiten   
Kosten verkoop  5,222.77 
   
Af: Overige inkomsten / uitgaven   
Bankkosten  1,595.20 
Valutaverschillen  (7,946.86) 
   
Totaal Kosten  348,410.70 
   
   
Bij: Opbrengsten kernactiviteiten   
Adoptie  152,003.55 
Donaties – algemeen  108.193.28 
Donaties – specifiek  96,070.00 
Op Afstand Baasje (OAB)  41,116.20 
   
Bij: Opbrengsten nevenactiviteiten   
Verkoop kalenders, t-shirts, petten etc.  10,249.61 
   
Totaal Opbrengsten  407,632.64 
   
   
Netto Resultaat  59,221.94 
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4. TOELICHTING 

 

Door de omstandigheden zijn de kosten van de kernactiviteiten behoorlijk toegenomen. COVID heeft ervoor 
gezorgd dat er veel honden gedumpt zijn en deze worden allemaal eerst onderzocht door een dierenarts voordat 
zij naar het Center of een foster gaan. Dit en het uitdelen van preventieve geneesmiddelen heeft de kosten voor 
dierenartsen flink laten stijgen. 

Verder zijn er in 2020 meer honden geadopteerd dan in 2019. Dit komt mede doordat mensen thuis werken en 
dus tijd hebben voor de opvoeding van een dier. Dit heeft een flinke stijging verzorgd in de opbrengsten, maar 
de kosten van adoptie zoals het vervoer (er is meer gebruik gemaakt van KLM door afnemende vluchten van 
TUI), de Veterinaire Dienst en dierenartskosten zijn hierdoor echter ook toegenomen. Vooral doordat er vaker 
gebruik is gemaakt van KLM, welke tarieven fors hoger zijn dan van TUI, zijn de adoptiefees lang niet altijd 
toereikend om de gemaakte kosten voor het dier te dekken. In 2020 zijn de adoptiefees niet verhoogd om 
concurrerend te blijven met Feed Friends Foundation, Stichting DOG en de andere stichtingen. In 2021 zal dit 
nader bekeken worden. 

Verder is het aantal fosters in Nederland behoorlijk toegenomen. Hierdoor kunnen we nu ook honden die 
geschikt zijn voor een leven in Nederland eerder daar naar toe brengen. Deze kosten worden dus genomen 
voordat er een adoptiefee tegenover staat. 

Tot slot zijn ook de kosten van voer toegenomen door prijsstijgingen aangegeven door de producent. Op dit 
moment is besloten nog bij dit merk voer te blijven, maar afhankelijk van de ontwikkelingen kan overwogen over 
te stappen op ander voer. 

Thans wordt er gebruik gemaakt van de volgende bankrekeningen: 

- ABN AMRO Bank N.V. (EUR) – Rescue Paws Nederland 
- MCB Bank N.V. (ANG) – Rescue Paws Curaçao 
- PayPal (EUR) 
- PayPal (USD) 

De verschillende valuta worden maandelijks geboekt tegen de gemiddelde maandkoers, waarbij een vaste koers 
wordt gehanteerd voor USD – ANG van 1,78 (de middenkoers) en de gemiddelde maandkoers EUR – ANG zoals 
aangegeven door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. 

De reservering voor de bouw was erg hoog omdat er voor het jaareinde een grote donatie binnen was ontvangen 
speciaal voor dit doel en de kosten / werkzaamheden Q1 en Q2 van 2021 zullen plaatsvinden.  

 

 

 


