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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 (afstands)dieren en operationele kosten. 

Bestuurssamenstelling 

In 2020 bestond het bestuur van stichting Bedenk uit  4  personen: 

• Tessa Kamstra, voorzitter 
• Charita Jansen, penningmeester 
• Ernst Kamstra, secretaris 
• Vacature, algemeen bestuurslid  
• Sanne van Vliet,  PR en netwerken 

Voor het huidig bestuur zie KvK, vanaf 1/1/2020 is er 2 bestuursleden afgetreden en nieuwe 
bestuursleden gestart en is er een vacature voor een algemeen bestuurslid voor media en 
fondswerving. Tevens wordt er nog gezocht naar een juridische en accountant assistent van het 
bestuur. 
 
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 of voor de operationele werkzaamheden 
gemaakte kosten kunnen op declaratie basis aan hun worden vergoed mits niet bovenmatig. Op dit 
moment heeft de stichting geen personeel in dienst.  
 
De dagverantwoordelijke vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding binnen de wettelijke 
regels die hiervoor zijn opgesteld door de belastingdienst. Onkosten die stagiaires maken voor het 
vervullen van hun periode bij de stichting worden vergoed. 
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Activiteitenverslag 
 
Stichting Bedenk verricht de volgende werkzaamheden ter realisatie van de doelstellingen en 
ondersteuning van het dierenwelzijn. 
 

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 en de vondelingen worden 
herplaatst in een geschikt huishouden of op een andere locatie. Groepsdieren worden in koppels 
geadopteerd of er wordt een koppeling met het dier van de adopterende eigenaar op de BEDENK 
locatie verzorgd.  
In 2020 zijn 123 dieren opgevangen waar afstand van is gedaan of die als vondeling zijn binnen 
gekomen. De 123 dieren bestaan uit: 74 konijnen waarvan 10 vondelingen, 12 cavia´s waarvan 2 
vondelingen, 19 ratten (1 vondeling), 5 kromsnavelvogels, 2 kippen, en 9 hamsters.  Er zijn in 2020 
108 dieren geadopteerd waarvan 58 via dating en 2 opgehaald door de eigenaar. Er zijn in totaal 5 
dieren overleden in 2020 en 8 overgebracht naar een andere opvang voor hun pensionering.  
Alleen bij uitzichtloos lijden van de dieren wordt in samenspraak met de dierenarts tot euthanasie 
besloten. 
Het is gebleken dat het verzorgingsgebied van de stichting is uitgebreid van Haarlem naar Zuid 
Kennemerland, Groot Amsterdam en boven het Noordzeekanaal. Enerzijds door de Covid19 
maatregelen waardoor andere opvangen geen operationele functie hadden en het verdwijnen van 
kleine opvangen (vaak thuis opvangen) door de certificatie maatregelen. Ook denken we dat de 
naamsbekendheid is verbeterd.  
 

Pension 

Met name de pension inkomsten zijn in 2020 tegengevallen vanwege de beperkingen door de 
Covid19 maatregelen waardoor de inkomsten beperkt zijn tot € 9.175,-- , het pension had in het 
voorjaar nog een redelijke bezetting maar de zomer, herfst en winter vakantieperioden werd 
gekenmerkt door leegstand. Dit heeft tot een verzwakking van de financiële situatie geleid. De hoop 
is dat in 2021 de maatregelen niet nogmaals gaan leiden tot leegstand. 
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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 doet de stichting zijn uiterste best om voor goede en actuele kennis bij haar 
medewerkers te zorgen. 
 
Educatie en informatie wordt verstrekt via de medewerkers, website, activiteiten, sociale media en 
andere programmeringen. Bij de educatie en informatie wordt verder samengewerkt met het 
Huisdierencentrum (HDC) gevestigd op hetzelfde adres aan de van Oosten de Bruijnstraat 64. Het 
HDC is onderdeel van de afdeling  NME (Gemeente Haarlem). Het HDC beschikt over leskisten en 
informatiefolders,  organiseert themadagen en  workshops waarbij Bedenk aansluit . Er zijn in 2020 
helaas geen informatiedagen geweest vanwege de beperkingen door Covid19. 
 
Er is in 2020 een hiaat in het opleidingsprogramma ontstaan door de impact van Covid19 en het 
stilleggen van de (dier.nu) academie. Uit eigen gelederen is voor de vrijwilligers tijd ingeplant om hun 
kennis te verhogen en daarmee ook de informatieoverdracht aan de nieuwe huisdierbezitters te 
verbeteren.  
 
Via afspraken en telefoongesprekken met geïnteresseerden voor adoptie en het houden van 
huisdieren in het algemeen is er vele malen informatie verstrekt waardoor in enkele gevallen werd 
afgezien van een huisdier. In de meeste gevallen was er voldoende interesse en werd de informatie 
op prijs gesteld. 
 
De informatie over het dierenwelzijn, de noodzaak en de werkwijze van de stichting  is getracht bij 
een breder publiek bekend te krijgen. Hiervoor zijn in 2019 contacten gelegd die in 2020 tot 
verplichtingen en media productie hebben geleid.  
 

Stages en opleidingen 

In 2020 hebben we veel aandacht gehad voor het begeleiden van stagiaires voor vakgericht en 
algemene opleiding in bijzonder onderwijs, vbo en mbo niveau 1 t/m 4. Dit in navolging van de 
certificering SBB. Ook hierbij hebben we hinder ondervonden van Covid19 beperkingen. Onze 
organisatie is voor praktijk onderwijs en examen leerlingen binnen de RIVM regels in bedrijf 
gebleven. De verscheidenheid aan niveau van de stagiaires maakt de begeleiding uitdagend. In 
algemeenheid is het uitermate goed bevallen en hebben we een positieve bijdrage kunnen leveren 
aan hun opleiding. Tevens zijn er beroeps examens afgenomen op de locatie.  
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Overig 

In 2020 hebben we veel aandacht besteed aan het verbeteren van de organisatie. De processen zijn 
verduidelijkt aan de vrijwilligers om daarmee de administratie te verbeteren  en  de veiligheid van de 
medewerkers te verhogen. De dag-verantwoordelijken zijn binnen de organisatie directer 
aangestuurd door het bestuur, deze vrijwilligers zijn op de locatie het aanspreekpunt voor klanten , 
verzorgen de kas, beantwoorden de telefoon en zijn verantwoordelijk voor de verzorging van de 
dieren. Zij coördineren de werkzaamheden op de dag waarop zij aanwezig zijn.  
 
Bij de beantwoording van mails is dit jaar nog al eens voorgekomen dat deze niet de geadresseerde 
bereikten. Dit heeft de nodige problemen veroorzaakt daarvoor is een specialistische vrijwilliger 
benaderd om dit te vernieuwen en op te lossen. De website is vernieuwd en de communicatie fouten 
onderzocht en waar mogelijk opgelost. 
 
Er zijn diverse acties aan het einde van het jaar gestart om aan te sluiten bij de Christmas Challenge 
van Dierenlot om gelden te genereren voor de stichting. Het doel dat is gesteld was €1.250 hierop 
wordt een verdubbelaar toegepast bij de uitbetaling van Dierenlot. 
 
De stichting is via advertenties en media reportages onder de aandacht gebracht van het grote 
publiek om een breder draagvlak voor dierenwelzijn en opvang van kleine huisdieren te creëren. Dit 
zijn nieuws items in lokale en landelijke bladen alsmede televisie items bij de nationale netwerken. 
Deze acties leiden hopelijk ook tot een verdere financiële ondersteuning van de stichting.      
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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 net over de € 15.000, 
bestaan voor 60% uit inkomsten pension, 12% inkomsten afstandskosten en 26% inkomsten uit 
adoptie, 2% overig. Verder zijn er giften binnen gekomen van iets meer dan € 2.400 en is er een 
lening uit het noodfonds van Dierenlot van € 15.000 toegekend. 

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. Vaste donateurs zijn 
er niet veel, de inkomsten hieruit zijn nog beperkt, dit zal een aandachtspunt zijn in het beleid voor 
de toekomst. Het dierenwelzijn betreft de dierenarts kosten en medicijnen. De operationele kosten  
betreft voer, verse groente, dierbenodigdheden en bodembedekking. De samenwerking met de  
dierenarts is goed, ze komen op locatie en voor spoedbehandelingen wordt er adequaat gereageerd. 

De leveranciers en dierenarts waren in de moeilijke tijden zeer collant en was de verstandhouding 
goed.  

Voor investeringen in huisvesting, apparatuur, en opleiding vrijwilligers werft de instelling gelden 
vanuit  fondsen. De stichting schrijft fondsen aan welke in overeenstemming zijn met de doelen van 
de stichting. In 2020 is de ondersteuning van Dierenlot de meest steunende partner geweest.  

Ondersteuning in natura kwam van verschillende kanten als leveranciers en collega stichtingen. 

De afschrijvingen van 2020 zijn laag omdat er geen afschrijvingen meer geboekt worden vanuit het 
verleden aangeschafte verblijven. 

De overhead van de stichting is toegenomen omdat de gemeente Haarlem , afdeling vastgoed is 
overgegaan tot het heffen van servicekosten van het door de stichting gebruikte deel.   

Al het werk wordt verricht door vrijwilligers die hiervoor vrijwel geen vergoeding ontvangen. Er is 
verder geen subsidie toegekend. De personeelskosten betreffen een beperkte vrijwilligersvergoeding 
voor de dag-verantwoordelijken, totaal € 2720 en daarnaast kleine uitgaven voor relatiegeschenken, 
afscheid attenties en kerstpakket. Verder zijn de kosten i.v.m. stages, begeleiding en consumpties 
gestegen naar € 4800 

Door het beschikbaar stellen van gelden in de vorm van een lening van €15.000,00 uit het noodfonds 
van Dierenlot heeft de organisatie zijn verplichtingen (betalingen) van 2020 na kunnen komen. Het 
totale verlies dat is geleden is bijna € 16.000. 
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Balans t/m 31-12-2020 (26)   
    
Code Omschrijving Activa Passiva 
0740 Langlopende leningen  15.000,00 
9999 Verrekeningen 1.575,61  

 01 Materiele Vaste Activa   
0100 Dierverblijven 1.648,96  
0105 Cumulatieve Afschrijvingen Oude  dierverblijven 110,60  
0130 Inventaris 4.837,50  
0135 Cumulatieve Afschrijvingen Inventaris  244,20 
0140 Hardware 164,46  
0150 Keuken 2.268,20  
  Totaal 01 Materiele Vaste Activa 9.029,72 244,20 

 04 Liquide Middelen   
0440 Pay Pal Account 43,65  
1000 Kas 259,66  
1005 Kluis 73,00  
1010 RaboBank NL45 RABO 0131 1148 24 888,52  
1015 RABO Spaarrekening  2.999,42  
  Totaal 04 Liquide Middelen 4.264,25 0,00 

 05 BTW   
1600 Voorbelasting  41.601,73 
1630 BTW Af te dragen Hoog 37.645,51  
1631 BTW af te dragen Laag 84,74  
1632 BTW af te dragen overig 6,40  
1650 BTW R/C  15,35 
  Totaal 05 BTW 37.736,65 41.617,08 

 06 Transitoria   
1500 Vorderingen (kortlopend) 54,38  
1801 Vooruitbetaalde Facturen 128,84  
1804 Nog te betalen bedragen 1.085,87  
  Totaal 06 Transitoria 1.269,09 0,00 

 07 Eigen vermogen   
1400 Beginkapitaal  12.907,00 
  Totaal 07 Eigen vermogen 0,00 12.907,00 

 08 Fondsen   
0801 Fonds Dierenlot I  1.700,68 
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0805 Fonds Geef.nl  242,25 
0808 Konijnen Castratie Fonds 23,55  
  Totaal 08 Fondsen 23,55 1.942,93 

 09 Crediteuren   
1700 Crediteuren  1.228,17 
  Totaal 09 Crediteuren 0,00 1.228,17 

 Saldo 19.040,51  
    72.939,38 72.939,38 
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Winst & verlies 01-01-2020 t/m 31-12-2020 (56)  
    
Code Omschrijving Verlies Winst 

 30 Eigen Fondsenwerving   
8002 Donaties  240,00 
8003 Giften  2.170,15 
  Totaal 30 Eigen Fondsenwerving 0,00 2.410,15 

 32 Opbrengsten Activiteiten   
8100 Pension  9.175,86 
8110 Voerverkoop  72,91 
8120 Verkoop Artikelen  283,49 
8130 Adoptie  4.010,00 
8140 Afstand  1.760,00 
8160 Vaccinatie 704,96  
8170 Dierenarts 3.450,86  
8180 Castratie 330,71  
  Totaal 32 Opbrengsten Activiteiten 4.486,53 15.302,26 

 40 Kosten Vrijwilligers   
4060 Regeling Vrijwilligersvergoedingen 2.720,00  
4062 Reis- en verblijfkosten 973,31  
4063 Vergoeding Telefoon 106,52  
4065 Bedrijfskleding 6,60  
4066 Vrijwilligerskosten 4.830,44  
4070 Consumptie vrijwilligers 26,72  
  Totaal 40 Kosten Vrijwilligers 8.663,59 0,00 

 41 Huisvesting   
4105 OH Verblijven 199,91  
4110 OH Gebouwen 46,03  
4115 OH Inventaris 196,70  
4140 Schoonmaakkosten 245,84  
4159 Overige kosten Huisvesting 756,49  
  Totaal 41 Huisvesting 1.444,97 0,00 

 42 Afschrijvingskosten   
4230 Afschrijvingskosten Kooien 1.465,62  
4250 Afschrijvingskosten Inventaris 78,32  
4260 Afschrijving Keuken 305,66  
4335 Afschr. Inventarissen 852,64  
  Totaal 42 Afschrijvingskosten 2.702,24 0,00 
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 43 Bestuurskosten   
4201 Vergaderkosten 197,28  
4219 Overige bestuurskosten 72,95  
  Totaal 43 Bestuurskosten 270,23 0,00 

 44 Beheer en Administratie   
4210 Verzendkosten Inkopen 68,56  
4420 Autokosten 1.679,63  
4500 Contributies en abonnementen 675,37  
4550 Bankkosten 443,63  
4560 Verzekeringen 1.275,00  
4700 Kantoorbenodigdheden 420,92  
4740 Drukwerk, porti en vrachten 10,53  
4750 Telefoon en fax 352,85  
4790 Overige kantoorkosten 98,18  
4810 Accountants- en administratiekosten 48,79  
4860 Vakliteratuur 30,58  
4919 Overige kosten Beheer en Administratie 32,79  
  Totaal 44 Beheer en Administratie 5.136,83 0,00 

 45 Dieren Noodhulp   
4610 Diervoeding 2.518,19  
4615 Dierbenodigdheden 1.679,55  
4617 Schoonmaak hokken 110,30  
  Totaal 45 Dieren Noodhulp 4.308,04 0,00 

 46 Dieren Welzijn   
4510 Dierenarts 415,10  
4518 Medicijnen 382,63  
4519 Kosten Dieren Welzijn 98,59  
  Totaal 46 Dieren Welzijn 896,32 0,00 

 47 Kosten Verkoop Artikelen   
4590 Overige verkoopkosten 25,58  
4611 Inkoop Artikelen 44,77  
4689 Overige kosten verkoop artikelen  4,22 
  Totaal 47 Kosten Verkoop Artikelen 70,35 4,22 

 48 Kosten Werving Baten   
4584 Kosten Fondsenwerving 106,61  
4589 Overige kosten Werving Baten 4,00  
  Totaal 48 Kosten Werving Baten 110,61 0,00 
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 49 Maatschappelijke Beinvloeding   
4419 Overige kosten Maatschappelijke Beinvloeding 217,08  
4482 Website 128,87  
4485 Communicatie 288,03  
4487 Kosten Social Media 4.449,98  
4520 Representatie en verteer 137,16  
4540 Relatiegeschenken 180,03  
  Totaal 49 Maatschappelijke Beinvloeding 5.401,15 0,00 

 Saldo verlies  15.774,23 
    33.490,86 33.490,86 
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Akkoord jaarverslag   handtekening    datum 

 

Tessa Kamstra, voorzitter  ……………………………….   …………………….. 

 

Charita Jansen    ……………………………….   …………………….. 

 

Ernst Kamstra    ………………………….……   …………………….. 
             

Sanne van Vliet    ……………………………….   ……………………..  

 

     


