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FINANCIEEL VERSLAG 2017
De volgende pagina’s bieden een overzicht van de balans per 31 december 2017, de staat van baten
en lasten over 2017 en een toelichting op balans en de staat van baten en lasten.

Stichting Zino
BALANS OP 31 DECEMBER 2017
31 december 2017

31 december 2016

31 december 2015

Activa
Materiële vaste activa
Grond
Inventaris/automatisering
Materieel
Transportmiddelen

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Voorraden
Voorraad verkoopartikelen

0,00

0,00

0,00
0,00

Vorderingen
Debiteuren
Nog te declareren
Overige vorderingen
Overlopende posten

176,80
0,00
0,00
0,00

Totaal

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

5709,00
137,90

0,00

0,00

176,80
Liquide middelen
Bank
Kas

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3127,70
0,00

0,00

1074,10
0,00

5846,90

3127,70

1074,10

6023,70

3127,70

1074,10

Passiva
Reserves
Continuïteitsreserve

5646,20

2707,53
5646,20

Schulden
Crediteuren
Vooruit ontvangen inkomsten
Te ontvangen facturen
Overige schulden

Totaal

377,50
0,00
0,00
0,00

1074,10
2707,53

420,17
0,00
0,00
0,00

1074,10

0,00
0,00
0,00
0,00

377,50

420,17

0,00

6023,70

3127,70

1074,10

Stichting Zino
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
werkelijk 2017
Baten
Donaties uit fondswerving
Bemiddelingskosten voor
herplaatsingen
Onkostenvergoedingen
Donaties voor herplaatsingen
Baten uit promotie en verkoop
Subsidies
Overige baten

Lasten
Promotie
Kantoorinrichting
Kantoorartikelen
Porto
Telefoon en internet
Verzekeringen
Reis- en verblijfkosten
Relatiekosten
Representatie
Diensten van derden
Borg
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Afschrijvingskosten
Overige lasten

werkelijk 2016

1147,30

2465,90

2731,16
734,75
2282,20
1202,15
0,00
0,00

950,59
0,00
0,00 *
2558,24
0,00
125,00

Resultaatbestemming
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Herwaarderingsreserve
Algemene reserve

1200,00
225,00
0,00
0,00 *
0,00
0,00
0,00

8097,56

6099,73

5158,89

2018,24
0,00
67,07
0,00 **
242,93
0,00
384,45
13,99
19,10
774,42
0,00
0,00
0,00
0,00
946,10
4466,30

2938,67

1633,43

1074,10

2938,67
0,00
0,00
0,00
2938,67

1633,43
0,00
0,00
0,00
1633,43

1074,10
0,00
0,00
0,00
1074,10

1716,78
314,45
549,32
449,42
524,19
0,00
511,50
162,70
425,82
403,70
0,00
0,00
0,00
0,00
101,01

Resultaat

werkelijk 2015

1425,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350,90

* In 2015 en 2016 zijn de inkomsten uit donaties uit fondswerving en donaties van nieuwe baasjes nog niet afzonderlijk geregistreerd
** In 2016 zijn de portokosten opgenomen in de post diversen

TOELICHTING OP BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

INLEIDING
Stichting Zino is officieel opgericht op 5 november 2015. Van scratch af aan moest alles aan het eind
van dat jaar worden opgebouwd. Van een ‘echte financiële administratie’ was op dat moment ook nog
geen sprake. Daarmee is pas in 2016 gestart. De wijze en systematiek van registratie van financiële
zaken heeft zich tot nu toe moeten ontwikkelen. Alle inkomsten en uitgaven zijn echter wel steeds
nauwkeurig geregistreerd.

2015
In 2015 bedroegen de inkomsten van Stichting Zino uitsluitend donaties en bijdragen voor de
bemiddeling voor het herplaatsen van honden, al eerst om een reserve op te bouwen voor uitgaven
die de stichting te wachten staan. Als uitgaven in 2015 zijn nog uitsluitend de notariskosten voor de
oprichting van de stichting geregistreerd. Per saldo blijft in 2015 een positief resultaat over van 1.074
euro.

2016
Baten donaties en bemiddelings- en herplaatsingskosten
2016 is het eerste volledige boekjaar van Stichting Zino. De inkomsten bestaan wederom vooral uit
donaties en bijdragen in de bemiddelings- en herplaatsingskosten. Enerzijds zijn deze inkomsten
nodig om onkosten te dekken, anderzijds moeten zij een reserve opbouwen voor doelgerichte
ondersteunende uitgaven. Stichting Zino wil ook in voorkomende gevallen in het belang van honden
kunnen acteren; bijvoorbeeld als kosten moeten worden gemaakt voor opvang, voer, de dierenarts,
gedragsdeskundigen, et cetera, terwijl de eigenaar daartoe niet kan of wil meewerken.
Baten promotie
Vanuit dit geschetste oogpunt zijn de inkomsten donaties en bijdragen in de bemiddelings- en
herplaatsingskosten niet toereikend en is gestart met het genereren van meer inkomsten uit de
verkoop van promotiegerichte en hondgerelateerde producten, zoals hondendekens en snuffelmatten.
De marges zijn echter laag gehouden omdat laagdrempelige verkoop van deze producten ook de
gelegenheid biedt relevant aandacht te vragen voor de stichting en zo naamsbekendheid op te
bouwen en te ondersteunen.
Overige baten
Tot slot zijn er ‘overige baten’. Dit is bijvoorbeeld de bijdrage van een voormalig baasje in aanzienlijke
dierenartskosten die een nieuwe baasje onverwacht moest maken voor een pas herplaatste hond.
Stichting Zino heeft deze bijdrage, verhoogd met een eigen bijdrage, uitgekeerd aan het nieuwe
baasje, opgenomen in de post ‘overige lasten’.
Lasten Promotie
De lasten in 2016 bestaan voor een aanzienlijk deel uit promotie. Enerzijds is dit de ‘inkoop van
artikelen voor verkoop van promotiegerichte en hondgerelateerde producten, waarbij moet worden
opgemerkt dat deze worden gemaakt door vrijwilligers in de stichting en dat de kosten alleen tegen
kostprijs van materialen aan hen worden vergoed. Daarnaast zijn in de lasten voor promotie uitgaven
opgenomen voor het verhogen van de naamsbekendheid. Denk daarbij aan deelname bij relevante
evenementen met een stand, give-aways en herkenbare kleding.
Kantoorkosten en reis- en verblijfkosten
De kantoorkosten in 2015 bestaan, naast enkele kosten voor kantoorartikelen en zeer beperkte
uitgaven aan relatiegeschenken en representatie, vooral uit telefoonkosten en reis- en verblijfkosten.
De telefoonkosten betreffen vooral kosten voor overleg tussen de vrijwilligers en voor overleg met
eigenaren over de herplaatsing van hun hond en overleg met mogelijke nieuwe baasjes. De reis- en
verblijfkosten (vergoedingen aan vrijwilligers op basis van 19 eurocent per kilometer) zijn gemaakt

voor bijvoorbeeld het ophalen of wegbrengen van te herplaatsen honden en deelname aan
evenementen.
Lasten diensten van derden
Bij lasten ‘diensten van derden’ zijn de kosten opgenomen van met name uitgaven aan dierenartsen,
en opvang van herplaatsers. Waar mogelijk zijn deze kosten doorberekend aan de voormalige
baasjes bij de bemiddelingskosten voor herplaatsing. Pas in 2017 is daarvoor een aparte registratie
gemaakt als ‘baten onkostenvergoedingen’ en bestaan de geboekte ‘bemiddelingskosten voor
herplaatsing’ puur uit een vaste bijdrage in de kosten voor bemiddeling (35,00 euro) en kosten voor de
overdrachtsovereenkomst (17,50 euro).
Personeelskosten
Zowel het bestuur als de vrijwillige medewerkers worden niet betaald voor hun inzet voor de stichting.
Alleen out-of-pocketkosten kunnen worden gedeclareerd en worden vergoed tegen overlegging van
facturen, bonnen, en km-verantwoording.
Overige lasten
In 2016 is de post overige lasten een aanzienlijke post. Dit komt vooral door het aandeel portokosten
(verkoop promotieartikelen via internet en Facebook). Portokosten worden daarom vanaf 2017
separaat geboekt. De overige lasten bestaan voorts uit financiële tegemoetkomingen aan nieuwe
baasjes, Kamer van Koophandel en voer voor herplaatsers tijdens opvang.
Saldo baten en lasten 2016
2016 wordt afgesloten met een positief resultaat van 1.633 euro. Daarmee komt de totale
continuïteitsreserve op de balans (2015 en 2016) op 2.707 euro bij een balanstotaal van 3.127 euro.

2017
Algemeen
Stichting Zino heeft na een goede start in de laatste 2 maanden van 2015 en in 2016 een flinke groei
doorgemaakt in 2017. Het aantal met succes herplaatste honden liep op van 8 (2015) en 28 (2016)
naar 47 in 2017. Daarnaast was er nog een aantal honden in portefeuille voor herplaatsing en een
aantal in proefplaatsing. En ook is een aantal honden teruggetrokken om diverse redenen en zijn er
honden bij hun baasje gebleven na gedragsinstructies van Stichting Zino. Ook het aantal
aanmeldingen van kandidaten die graag in aanmerking komen voor een herplaatser is sterk gegroeid:
van 24 (2015) en 195 (2016) naar 230 in 2017. Het aantal vrijwilligers is in diezelfde periode gegroeid
van 8 (2015) en 16 (2016) naar 21 eind 2017. Het zal duidelijk zijn, dat deze ontwikkeling invloed heeft
gehad op de balans en het baten-lastenoverzicht.
Baten donaties, bemiddelings- en herplaatsingskosten en onkostenvergoedingen
In 2017 zijn de baten van donaties uit fondswerving (1.147 euro) lager dan in 2016 (2.465 euro). Dit is
te verklaren uit het feit dat donaties van nieuwe baasjes in 2017 apart zijn geregistreerd (2.282 euro);
per saldo zijn de baten van donaties dus gegroeid. Ook zijn de baten voor bemiddelings- en
herplaatsingskosten (de vaste bijdrage in de kosten voor bemiddeling (35,00 euro) en kosten voor de
overdrachtsovereenkomst (17,50 euro) gegroeid. Van 950 euro (2016) naar 2.731 euro (2017),
waarbij nog opgemerkt kan worden dat het bedrag uit 2016 inclusief onkostenvergoedingen is, terwijl
in 2017 de onkostenvergoedingen apart zijn geregistreerd (734,75).
Baten uit promoties en verkoop
In 2017 heeft een herbezinning plaatsgevonden over verkoop van producten om baten te genereren.
De kosten leken amper op te wegen tegen de uitgaven terwijl er enorm veel tijd besteed werd aan
verkoop, terwijl het geen core business is. Het assortiment is bijgesteld en de verkoopbaten zijn meer
dan gehalveerd. Pas in het laatste kwartaal is verkoop weer actief ingezet.

Lasten Promotie
De grootste lastenpost in 2017 is net als in 2016 de post voor promotie. Enerzijds is dit weer de inkoop
van artikelen voor verkoop van promotiegerichte en hondgerelateerde producten. Anderzijds is weer
geïnvesteerd in naamsbekendheid. Denk daarbij aan deelname bij relevante evenementen met een
stand, de productie van spandoeken, give-aways en herkenbare kleding (uitbreiding aantal
vrijwilligers).
Kantoorkosten, porto, telefoonkosten, reis- en verblijfkosten, relatie- en representatiekosten
Qua inventaris is in 2017 geïnvesteerd in een kleurenprinter (tegen sterk gereduceerd tarief) en een
lamineerapparaat voor promotiedoeleinden. Bij elkaar 314 euro, die direct is afgeschreven. Daarnaast
bestaan de lasten aan kantoorartikelen (549 euro) vooral uit papier, lamineerhoezen en toner. Ook
worden portokosten in 2017 separaat geregistreerd. Uit de toename van de activiteiten en het aantal
vrijwilligers kunnen de hogere lasten in 2017 ten opzichte van 2016 worden verklaard voor
telefoonkosten, reiskosten, relatiekosten (bijvoorbeeld bloemen bij bepaalde gebeurtenissen bij
vrijwilligers) en representatiekosten (centrale bijeenkomsten voor overleg en teambuilding, aangezien
Stichting Zino geen eigen centraal kantoorpand heeft).
Lasten diensten van derden
De lasten voor ‘diensten van derden’ zijn in 2017 gedaald ten opzichte van 2016. Het gaat om
uitgaven aan dierenartsen, begeleiding van baasjes met een dierengedragsdeskundige en opvang
van herplaatsers, externe begeleiding sociale media en internet, bankkosten en advertentiekosten op
websites voor herplaatsers. Waar mogelijk zijn deze kosten doorberekend aan de voormalige baasjes
(‘baten onkostenvergoedingen’).
Personeelskosten
Zowel het bestuur als de vrijwillige medewerkers worden niet betaald voor hun inzet voor de stichting.
Alleen out-of-pocketkosten kunnen worden gedeclareerd en worden vergoed tegen overlegging van
facturen, bonnen, en km-verantwoording.
Overige lasten
In 2017 is de post overige lasten vrijwel verdwenen. Dit komt vooral omdat het aandeel portokosten
apart is geregistreerd. De overige lasten bestaan met name uit voer voor herplaatsers tijdens opvang.
Saldo baten en lasten 2017
2017 wordt afgesloten met een positief resultaat van 2.938 euro (2016: 1.633 euro). Daarmee komt de
totale continuïteitsreserve op de balans (2015, 2016 plus 2017) op 5.646 euro (2016: 2.707 euro) bij
een balanstotaal van 6.023 euro (2016: 3.127 euro).
Crediteuren
In 2017 staat 377 euro als crediteuren op de balans. Het gaat hier om als borg voor
overdrachtsvergoedingen betaalde gelden voor honden in proefplaatsing. Deze borg betaalt Stichting
Zino aan het voormalige baasje als de proefplaatsing slaagt. Als de proefplaatsing niet lukt betaalt
Stichting Zino de borg terug aan het beoogde baasje.
Debiteuren
Voor debiteuren staat een bedrag van 176 euro op de balans. Dit bedrag nog moet worden gevorderd
voor dierenartskosten die zijn voorgeschoten bij een incident tussen twee honden waarvoor een
dierenarts moest worden ingeschakeld tijdens een evenement.

