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Doelstelling van de stichting

Het ondersteunen (in de ruimste zins des woord) van de opvang van kleine huisdieren (in de eerste 
plaats knaagdieren en konijnen). Dit gaat samen met het geven van educatie en het verspreiden van 
informatie. Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen. Stichting 
Bedenk heeft geen winstoogmerk. De financiële middelen die door de opvang worden gegenereerd 
worden gebruikt voor de verzorging van de afstandsdieren .

Bestuurssamenstelling

In 2019 bestond het bestuur van stichting Bedenk uit 5 personen:

 Tessa Kamstra, voorzitter
 Sander Zonneveld, penningmeester ( halverwege is Charita Jansen ingestapt als 

penningmeester.
 Ernst Kamstra, secretaris
 Lisanne van der Schors, Pr en social media

   Er heeft geen wijziging plaats gevonden in de statuten . 

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Er wordt ook geen
vakantiegeld betaald. Alleen de uit hoofde van hun functie gemaakte kosten kunnen op 
declaratie basis aan hun worden vergoed mits niet bovenmatig. Op dit moment heeft de stichting
geen personeel in dienst.

Activiteitenverslag

Stichting Bedenk verricht de volgende werkzaamheden ter realisatie van de doelstellingen

Opvang

Stichting Bedenk vangt kleine huisdieren op voor zowel de lange als de korte termijn. De opvang richt 
zich op vakantieopvang en opvang van dieren waarvan afstand is gedaan inclusief dieren die als 
vondeling binnen worden gebracht. De dieren waarvan afstand is gedaan worden herplaatst in een 
geschikt huishouden of op een andere locatie. In 2019 zijn 222 dieren opgevangen waar afstand van is
gedaan, die als vondeling zijn binnen gekomen of door andere opvangcentra's bij ons gebracht.. De 
213 dieren bestaan uit: 75 konijnen, 32 cavia´s, 34 ratten,  13 hamsters,  50 muizen, 6 degoe's, 1 gerbil
en 1 kip.  Er zijn in 2019 129 dieren geadopteerd en 1 opgehaald door de eigenaar. Er zijn in totaal 7 
dieren overleden in 2019. 



Pension

Met name de pension inkomsten zijn in 2019 gecontinueerd naar € 12800,-. Het pension was in de 
vakantieperioden helemaal volgeboekt, ondanks het ontbreken van 2 zeer belangrijke vrijwilligers. 
Dit gaf wel een aantal problemen, aangezien de bemensing van dagverantwoordelijke en het bestuur
in de vakantieperiode hier niet op berekend was, daardoor was de werkdruk erg hoog. Mede 
daardoor en het behalen van de maximale bezetting van hokken, hebben wij meerdere cliënten 
moeten doorverwijzen. In 2020 hopen wij deze trend door te zetten. 

Educatie en Informatie

De stichting Bedenk richt zich op het verhogen van dierenwelzijn door middel van het overdragen 
van kennis over het houden en verzorgen van kleine huisdieren bij (toekomstige) eigenaren. Om dit
te waarborgen zorgt de stichting voor goede en actuele kennis bij haar medewerkers.Educatie en 
informatie wordt verstrekt via de medewerkers, website, activiteiten en sociale media. Het is nog 
altijd mogelijk om informatie en leskisten bij hjet HDC te bestellen. 

Overig

In 2019 zijn wij  verder gegaan met het opleidingsprogramma en met Dierenlotacademie  om de 
kennis te verhogen en over te dragen aan de nieuwe huisdierbezitters. Stichting Bedenk heeft ook 
stappen ondernomen om als erkend SBB leerbedrijf gecertificeerd. Ons streven is om in 2020 dit te
behalen en onze kennis over te mogen dragen aan MBO en HBO leerlingen. 

  Uit het beleidsplan, inkomsten en uitgaven

Het beleid van stichting Bedenk is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling. Dit wordt 
mogelijk gemaakt door voor zowel vakantie/tijdelijke opvang als langdurige opvang/ afstand van 
dieren een vergoeding te vragen. De operationele opbrengsten van een totaal van € 19.850 bestaan
voor 64,5% uit inkomsten pension, 9,3% inkomsten afstandskosten en 22,1% inkomsten uit adoptie,
4,1% overig. Er is een verlies van 1,6% doordat klanten de dierenartskosten niet wilden betalen.

De stichting streeft er naar om de dagelijkse kosten van de opvang van de dieren (voeding,
huisvesting, dierenarts) te kunnen dekken grotendeels vanuit de inkomsten 
adoptie/afstand/tijdelijke opvang. Dit wordt aangevuld door verkrijging van gratis 
beschikbaar gesteld voer of verzorgingsproducten en door gelden ontvangen van 
donateurs. Er zijn echter nog slechts heel weinig donateurs, de inkomsten hieruit zijn nog 
verwaarloosbaar, dit zal een aandachtspunt zijn in het beleid voor de toekomst. De post 
dierenwelzijn betreft de dierenarts kosten en medicijnen. De post dierennoodhulp betreft 
voer, dierbenodigdheden en stro.

   Er zijn dit jaar geen investeringen gedaan in huisvesting stichting of dieren.

De overhead van de stichting is zeer laag mede omdat de gemeente Haarlem, afdeling NME, de    
locatie gratis ter beschikking stelt, vrijwel alle inkomsten komen geheel ten goede aan de dieren. Al



het werk wordt verricht door vrijwilligers die hiervoor vrijwel geen vergoeding ontvangen. Er is 
verder geen subsidie. De personeelskosten betreffen een beperkte vrijwilligersvergoeding voor de 
dag-verantwoordelijken, totaal €2,214 en daarnaast kleine uitgaven voor een sint/kerstpakket.

Totaal personeelskosten komen daarmee op €7608 en dit is inclusief reis en verblijfkosten 
van en naar opleidingen.



Balans t/m 31-12-2019

Code Omschrijving Activa Passiva

01 Materiele Vaste Activa
0100 Kooien 3.225
0130 Inventaris 4.200
0135 Cumulatieve Afschrijvingen Inventaris 244
0150 Keuken 1.152

Totaal 01 Materiele Vaste Activa 8.577 244

04 Liquide Middelen
0400 Kas 857
0410 RaboBank NL45 RABO 0131 1148 24 2.747
0420 RABO Spaarrekening 1.000
0440 Pay Pal Account 44
0500 Kluis 413

Totaal 04 Liquide Middelen 5.061 0

05 BTW
1600 Voorbelasting 29.102
1630 BTW Af te dragen Hoog 26.364
1631 BTW af te dragen Laag 67
1632 BTW af te dragen overig 6
1650 BTW R/C 698

Totaal 05 BTW 27.136 29.102

06 Transitoria
1500 Vorderingen (kortlopend) 54

Totaal 06 Transitoria 54 0

07 Eigen vermogen
0803 Algemene Reserve 876
0811 Continuïteitsreserve 11.540

Totaal 07 Eigen vermogen 0 12.415

08 Fondsen
0805 Fonds Geef.nl 48
0808 Konijnen Castratie Fonds 24

Totaal 08 Fondsen 24 48
Saldo 941

41.809 41.809



Winst & verlies 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Omschrijving Verlies Winst

Eigen Fondsenwerving
Donaties  € 2.023 
Giften  € 1.634 
Sponsoring  € 100 
Eigen Fondsenwerving  € -  € 3.757 

Opbrengsten Activiteiten
Pension  € 12.811 
Verkoop Dieren  € 31 
Verkoop Voer  € 235 
Verkoop Artikelen  € 392 
Adoptie  € 4.384 
Afstand  € 1.852 
Opvang  € 42 
Vaccinatie  € 82 
Dierenarts  € 319 
Castratie  € 21 
Opbrengsten Activiteiten  € 319  € 19.850 

Overige Opbrengsten
Overige Opbrengsten  € 414 
Overige Opbrengsten  € -  € 414 

Kosten Vrijwilligers
Regeling Vrijwilligersvergoedingen  € 2.214 
Kilometervergoeding  € 119 
Reis- en verblijfkosten  € 1.743 
Vergoeding Telefoon  € 91 
Vrijwilligerskosten  € 3.310 
Kantine  € 131 
Kosten Vrijwilligers  € 7.608  € - 



Huisvesting
OH Gebouwen  € 103 
OH Inventaris  € 338 
Schoonmaakkosten  € 170 
Overige kosten Huisvesting  € 35 
Huisvesting  € 645  € - 

Afschrijvingskosten
Afschrijvingskosten Kooien  € 1.481 
Afschrijvingskosten Inventaris  € 91 
Afschrijving Keuken  € 268 
Afschr. Inventarissen  € 800 
Afschrijvingskosten  € 2.639  € - 

Beheer en Administratie
Contributies en abonnementen  € 590 
Representatie en verteer  € 86 
Relatiegeschenken  € 301 
Bankkosten  € 292 
Verzekeringen  € 800 
Kantoorbenodigdheden  € 298 
Telefoon en fax  € 118 
Overige kantoorkosten  € 67 
Accountants- en administratiekosten  € 164 
Betalingsverschillen  € 57 
Overige kosten Beheer en Administratie  € 50 
Beheer en Administratie  € 2.822  € - 

Dieren Noodhulp
Diervoeding  € 2.045 
Dierbenodigdheden  € 1.178 
Schoonmaak hokken  € 62 
Dieren Noodhulp  € 3.285  € - 

Dieren Welzijn
Dierenarts  € 5.277 
Medicijnen  € 218 
Overige kosten Dieren Welzijn  € 1.327 
Dieren Welzijn  € 6.822  € - 



Kosten Verkoop Artikelen
Inkoop Artikelen  € 6 
Overige kosten verkoop artikelen  € 15 
Kosten Verkoop Artikelen  € 21  € - 

Kosten Werving Baten
Kosten Collectes  € 25 
Overige kosten Werving Baten  € 166 
Kosten Werving Baten  € 190  € - 

Maatschappelijke Beinvloeding
Open dagen, Manifestaties  € 54 
Website  € 71 
Communicatie  € 397 
Kosten Social Media  € 76 
Maatschappelijke Beinvloeding  € 598  € - 

Retour Dieren
Annuleringen Reserveringen  € 12 
Retour Dieren  € 12  € - 
Saldo verlies  € 941 

 € 24.962  € 24.962 

Operationeel Resultaat  € 1.698 
Afschrijvingen  € -2.639 
Saldo verlies  € -941 
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