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1. INLEIDING 

 

Ook 2021 was weer geen gemakkelijk jaar. Een tweede lock down heeft weer voor een piek in het aantal 
gedumpte honden gezorgd terwijl stijgende prijzen voor onder andere voer en vervoer de kosten hebben 
opgedreven.  

Helaas heeft KLM zijn prijs voor het vervoer van dieren verdubbeld. Zij waren al een stuk duurder dan TUI, 
maar dit verschil is nu zo groot dat wij in 2022 alleen honden met KLM kunnen vervoeren als de adoptant 
bereid is deze extra kosten te betalen. De adoptieprijs is halverwege het jaar al omhoog bijgesteld door de 
stijgende prijzen voor de verzorging (voer, schoonmaakmiddelen, water etc.) en verdere stijging is niet 
verantwoord. Met de aankondiging van een wetswijziging betreffende invoer van dieren uit het buitenland 
hebben wij Q4 toch zoveel mogelijk honden naar Nederland laten reizen ondanks deze toegenomen kosten. 
Dit laat zich zien in de kosten dierenarts en kosten adoptie. 

Toch zijn we erg tevreden over het afgelopen jaar. Er zijn veel meer honden geadopteerd dan het jaar ervoor 
en de afname van het eigen vermogen is minder dan verwacht gezien de hiervoor genoemde 
ontwikkelingen. De bouw van het center is, mede door vertraging vanwege de lock down nog niet helemaal 
afgerond, maar dit zal in Q1 2022 gebeuren.  

Als het center helemaal klaar is komt er tijd voor nieuwe ideeen en acties. Nog meer nadruk zal gelegd aan 
worden op sterilisatie, een nieuwe actie staat in de planning, en ook zal er een educatie-plan ontwikkeld 
gaan worden en een informatiebrochure over verzorging van honden in het algemeen en het doel van het 
center in het bijzonder. Met dit programma zullen scholen worden bezocht, maar door de nieuwe 
ontvangstruimte zullen er bezoeken door klassen op het center mogelijk zijn.  

Het saldo op de bankrekening is aan het eind van 2021 afgenomen tot € 22,443.32 hiervan is € 10,000.00 
gereserveerd is voor de laatste bouwactiviteiten.  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 - 2021 

 
 
 

 
31-12-2021  

IN € 

 
31-12-2020  

IN € 
   
Inkomsten   
Sponsors / reclame-ruimte 150.00 1,150.00 
Adopties 123,548.63 69,854.41 
Donaties 84,949.99 88,727.19 
Verkopen service artikelen  -299.41 1,374.97 
Ontvangen borg benches 2,591.67 1,398.00 
   

Totaal inkomsten 210,940.88 162,504.57 

   
Uitgaven   
Dierenarts, voer, overige crediteuren 145,941.77 86,640.41 
Kosten center 14,983.56 12,842.82 
Kosten adoptie 53,468.75 22,718.08 
   

Totaal uitgaven 214,394.08 122,201.31 

   

Netto toename / afname van de liquide middelen -3,453.20 40,303.26 

   
Liquide middelen aan het begin van de periode 35,546.52 12,643.26 
   
Interne overboekingen -9,650.00 -17,400.00 
   

Totaal Eigen Vermogen 22,443.32 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 contant of via de lokale bank betaald. Slechts enkele lokale adopties, dit zijn dan 
vaak 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.  
 
Verkopen 
Verkopen van bijvoorbeeld hondentuigjes en benches voor adopties. Inkopen hiervoor zijn in Nederland 
gedaan en vanuit deze rekening betaald. De verkopen zijn vaak in Curaçao gedaan en daar afgerekend en 
dit positieve resultaat is direct in de administratie van de dochteronderneming terecht gekomen. 
 
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. Door de beperkingen in vervoer hebben we veel benches moeten 
kopen om alle geadopteerde honden veilig naar hun nieuwe huis te krijgen. Het duurt lang voor de geleende 
benches terug zijn op Curacao en honden zijn dan al klaar om te reizen. Besloten is dan ook om geen benches 
meer uit te lenen maar de mensen zelf een bench te laten kopen. De borg zal dan ook in 2022 afgebouwd 
worden. 
 
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. Door de groei in het aantal adopties, de hogere prijs van vervoer door 
KLM en de aangekondigde maatregelen zijn er in het laatste kwartaal veel honden naar Nederland gegaan. 
Dit is niet altijd tegen de meest gunstige prijs gegaan. 
 
Overboeking RPC 
Aanvulling saldo MCB om op Curaçao rekeningen te betalen. 


