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1. INLEIDING  

 

Helaas weer een jaar met veel COVID-leed. 

Een lockdown in maart maakte het moeilijk om overal de hulp te kunnen bieden die nodig was. Het hoge aantal 
werklozen heeft voor extra veel straathonden en verwaarlozing gezorgd. Gelukkig heeft Curaçao in 2021 ook een 
periode met weinig COVID gekend waarin het hele eiland weer een beetje de weg terug om hoog vond. Helaas 
is er aan het eind van het jaar, een periode waarin traditioneel al veel huisdieren gedumpt worden, weer 
opgelaaid. Of dit grote gevolgen gaat krijgen zullen we binnenkort ondervinden. 

Een andere onaangename verrassing dit jaar was nieuwe regelgeving met betrekking tot het importeren van 
honden uit het buitenland in Nederland. Deze regel zou in november in werking treden en wij hebben alle zeilen 
bijgezet om voor de tijd zoveel mogelijk honden die daar geschikt voor werden geacht te laten reizen. De kosten 
van adopties zijn hierdoor hoger uitgevallen omdat lang niet altijd voor de goedkoopste optie is gekozen. Het 
belang van de dieren, dat natuurlijk altijd al voorop staat, werd nu nog belangrijker. Gelukkig lijkt de regeling nog 
even niet in werking te zijn getreden, maar wanneer dit wel het geval wordt is nog niet bekend. Wij moeten er 
dus rekening mee houden dat dit ieder moment het geval kan zijn. 

Met meer dan 300 sterilisaties en 467 geadopteerde honden in 2021 hebben we de mooie aantallen van 2020 
overtroffen.  

Het absolute record aantal adopties, veel trouwe Op Afstand Baasjes, vaste donateurs en een paar mooie grote 
donaties hebben gezorgd voor een positief resultaat van 

ANG 29,124.03 

Er zijn voorzieningen opgenomen voor de laatste afwikkeling van de bouwactiviteiten en sterilisatie / 
entingsacties. Voor beide doelen waren verschillende donaties ontvangen en zeker sterilisatie verdient veel 
aandacht. Vooral nu de toekomst van het adopteren van buitenlandse honden in Nederland niet helder is moet 
er nog meer aandacht besteed worden aan het probleem op het eiland zelf. 

Wij hopen op deze voet verder te kunnen gaan en nog heel veel honden te kunnen helpen aan een veilig thuis. 
Extra aandacht komend jaar zal besteed gaan worden aan sterilisatie van straathonden. Hoewel er door veel 
stichtingen aan sterilisatie wordt gedaan is dit vooral gericht op eigenaren met een kleine beurs. Omdat niet 
altijd duidelijk is of een hond een straathond is of een loslopende hond met eigenaar wordt het oppakken van 
deze honden nog wel eens achterwege gelaten. In samenwerking met het straatteam willen wij proberen het 
aantal straathonden terug te dringen met behulp van sterilisatie / castratie en hier extra aandacht aan besteden. 

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 2021 (ANG) 

 

 31-12-2021 31-12-2020 
   
Activa   
Kasgeld 1,662.07 983.64 
Bank- en girosaldi 101,850.26 115,224.64 
Zonnepanelen 18,680.54 20,978.54 
40ft. Containerwoning 4,253.55 6,143.55 
Generator 8,233.36 5,177.25 
Magazijnvoorraad 5,756.46 2,160.75 
Debiteuren 1,200.00 1,570.61 
Totaal activa 141,636.24 152,238.98 
   
Passiva   
Crediteuren 15,548.46 20,053.48 
Nog te ontvangen / betalen facturen  8,671.58 0.00 
Ontvangen borg 1,718.70 612.03 
voorziening bouw center 15,000.00 60,000.00 
voorziening dierenartskosten acties 10,000.00 10,000.00 
Totaal passiva 50,938.74 90,665.51 
   
Netto Vermogenswaarde 90,697.50 61,573.47 
   
Eigen Vermogen   
Cumulatief Resultaat 90,697.50 61,573.47 
   
Totaal Eigen Vermogen 90,697.50 61,573.47 
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3.2. WINST- EN VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER 2021 (ANG) 

 

  31-12-2021 

 
Af: Kosten RPC   
Afschrijvingen  5,852.89 
Administratiekosten  1,910.82 
Telefoon / internet  1,168.33 
Water / elektra  37,018.83 
Selikor / milieu  1,060.00 
Huisvesting + bouw  54,433.82 
Advertenties / promotie  256.08 
Kosten vrijwilligers / center  3,983.74 
Vervoer & Onderhoud vervoer  9,667.36 
   
Af: Kosten kernactiviteiten   
Dierenarts  196,495.78 
Verzorging & huisvesting dieren   12,523.25 
Voeding & Voedingssupplementen  42,312.12 
Adoptie kosten (vervoer, Veterinaire Dienst etc.)  119,099.28 
   
Af: Kosten nevenactiviteiten   
Kosten verkoop  4,571.14 
   
Af: Overige inkomsten / uitgaven   
Bankkosten  3,823.32 
Valutaverschillen  12,641.23 
   
Totaal Kosten  506,817.99 
   
   
Bij: Opbrengsten kernactiviteiten   
Adoptie  272,386.39 
Donaties – algemeen  223,762.67 
Donaties – specifiek  1,192.66 
Op Afstand Baasje (OAB)  29,965.93 
   
Bij: Opbrengsten nevenactiviteiten   
Verkoop merchandise en service artikelen  8,634.37 
   
Totaal Opbrengsten  535,942.02 
   
   
Netto Resultaat  29,124.03 
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4. TOELICHTING 

 

Bij doornemen van de financiële resultaten 2021 zullen er een aantal zaken opvallen. Hieronder een toelichting. 

Balans 

Reservering voor bouw betreffende de bedragen aan offertes die wij hebben ontvangen om (een deel van) de 
laatste werkzaamheden om het center af te ronden. Reservering dierenarts is het bedrag dat wij van 
verschillende donateurs ontvangen hebben om sterilisaties te verrichten. 

Kosten RPC 

Watergebruik is toegenomen met het gereed komen van de puppyrennen. Grotere rennen om te schrobben en 
schoon te houden vergt meer water. Bovendien zijn de rennen van voor nog niet verplaatst dus deze worden 
ook nog steeds gebruikt en natuurlijk onderhouden. Verder hebben we verschillende keren mensen in moeten 
huren om het afval weg te brengen. Vervoer omvat de bus die we aan hebben kunnen schaffen met het bedrag 
dat wij ontvangen hebben van Serious Request Dieren. Omdat tegen de aanschaf een aangewezen donaties 
stond is hij direct in de kosten opgenomen. 

Kosten kernactiviteiten 

Door de dreigende nieuwe regeling zijn aan het eind van het jaar veel extra kosten gemaakt om de honden te 
vervoeren waaronder vliegen met een duurdere maatschappij, honden al van chip en rabies voorzien voor zeker 
is of ze naar Nederland gaan en de aanschaf van veel reisbenches. Een deel van deze kosten zullen volgend jaar 
terug komen nu besloten is de adoptanten geen benches meer te lenen maar aan te laten schaffen. Deze 
tweedehands benches zullen dan ook gedeeltelijk verkocht worden op een vaste voorraad die we zelf nodig 
hebben voor vervoer na. 

Overige kosten / opbrengsten 

Steeds meer donaties worden ontvangen via de website (Mollie en PayPal) en dit brengt extra kosten met zich 
mee. Pinbetalingen (Eur-ANG) zorgen voor valutaverschillen net als donaties op de PayPal-rekening USD.  

Opbrengsten kernactiviteiten 

Aantal adopties en donaties is flink toegenomen. We hebben in dit jaar niet heel veel specifieke doneeracties 
gehad zodat dit bedrag achterblijft bij vorig jaar. Verder zijn een aantal Op Afstand Baasjes (OAB) veranderd van 
betaalwijze en is bij de ontvangst niet duidelijk te zien of het een normale donatie of betreft. Deze zijn dan 
geadministratreerd als “donatie”. Dit verklaart gedeeltelijk de afname in de OAB ontvangsten en groei in 
donaties. 

Opbrengsten nevenactiviteiten 

Cash verkopen in de winkel zijn niet altijd goed geadministreerd en daardoor geadministreerd als donatie. 
Tesamen met het ontbreken van kerstmarkten heeft dit gezorgd voor een daling in de opbrengsten. Wij hebben 
er vertrouwen in dat dit in 2022 weer op peil komt. 
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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. 

 

 

 


