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Financieel verslag 2019 
 

De volgende pagina’s bieden een overzicht van de balans per 31 december 2019, de staat 

van baten en lasten over 2019 en een toelichting op balans en de staat van baten en lasten. 

 

Balans Stichting Zino op 31 december 2019 

 

 31 december 2019  31 december 2018 

      
Activa      

      
Materiële vaste activa      
Grond 0,00   0,00  
Inventaris/automatisering 0,00   0,00  
Materieel 0,00   0,00  
Transportmiddelen 0,00   0,00  

  0,00   0,00 

      
Voorraden      
Voorraad verkoopartikelen 0,00   0,00  

  0,00   0,00 

      
Vorderingen      
Debiteuren 500,00   0,00  
Nog te declareren 0,00   0,00  
Overige vorderingen  0,00   0,00  
Overlopende posten 0,00   0,00  

  500,00   0,00 

      
Liquide middelen      
Bank 21649,18   13282,23  
Kas 374,05   274,05  

  22023,23   13556,28 

      

Totaal  22523,23   13556,28 

      

      
Passiva      

      
Reserves      
Continuïteitsreserve 21650,73   12863,78  
Reservering dubieuze debiteuren 500,00   0,00  

  22150,73   12863,78 

      
Schulden      
Crediteuren 372,50   692,50  
Vooruit ontvangen inkomsten 0,00   0,00  
Te ontvangen facturen 0,00   0,00  
Overige schulden 0,00   0,00  

  372,50   692,50 

      

Totaal  22523,23   13556,28 

  



 

Staat van baten en lasten Stichting Zino over 2019 

 

 2019  2018 

      
Baten      
Donaties uit fondswerving 2717,78   1450,40  
Bemiddelingskosten voor herplaatsingen 6194,55   5922,00  
Onkostenvergoedingen 890,00   289,07  
Inschrijvingen kandidaten en vrijwillige donaties 9130,00   6115,00  
Baten uit promotie en verkoop 286,35   568,80  
Subsidies 0,00   0,00  
Overige baten 1,35   225,00  

  19220,03   14570,27 

      
Lasten      
Promotie 954,87   2339,49  
Kantoorinrichting 9,90   0,00  
Kantoorartikelen 565,15   354,24  
Porto 362,58   440,64  
Telefoon en internet 1149,52   349,27  
Verzekeringen 242,00   242,00  
Reis- en verblijfkosten 1369,78   1420,66  
Relatiekosten 1656,09   220,68  
Representatie 774,62   594,48  
Diensten van derden 3125,38   1217,08  
Borg 0,00   0,00  
Personeelskosten 0,00   0,00  
Huisvestingskosten 0,00   0,00  
Afschrijvingskosten 0,00   0,00  
Overige lasten 223,19   174,15  

  10433,08   7352,69 

      

Resultaat  8786,95   7217,58 

      
Resultaatbestemming      
Continuïteitsreserve  8286,95   7217,58 

Reservering dubieuze debiteuren  500,00   0 

Bestemmingsreserve  0,00   0,00 

Herwaarderingsreserve  0,00   0,00 

Algemene reserve  0,00   0,00 

  8786,95   7217,58 

 

 



 

Toelichting op balans en de staat van 

baten en lasten 
 

Algemeen 

De wijze en systematiek van registratie van financiële zaken is in 2019 niet gewijzigd ten 

opzichte van 2018. Daarmee is een goede vergelijking mogelijk van baten en lasten. 

 

Stichting Zino heeft na een goede start eind 2015 en in 2016 een flinke groei doorgemaakt in 

2017 en 2018. In 2019 is het aantal met succes herplaatste honden gestabiliseerd. Het 

aantal herplaatsingen liep op van 8 (2015), 28 (2016), 47 (2017) en 82 in 2018 tot 84 in 

2019. Daarnaast was er nog een aantal honden in portefeuille voor herplaatsing en een 

aantal in proefplaatsing. Gedurende het jaar is ook een aantal honden teruggetrokken om 

diverse redenen. Eveneens zijn er honden bij hun baasje gebleven na gedragsinstructies van 

Stichting Zino. Al met al is er in 2019 voor 131 honden aan een herplaatsing of het 

voorkomen van een herplaatsing gewerkt (2018: 133). Hierbij moet wel in aanmerking 

worden genomen, dat er in 2019 een aantal zeer lastig te herplaatsen honden waren die 

arbeidsintensieve herplaatsingsbegeleiding vergden. 

 

Verder is het aantal actuele kandidaten die graag in aanmerking komen voor een herplaatser 

sterk gegroeid en blijven de aanmeldingen nog steeds hoog, hoewel de het aantal 

aanmeldingen in 2019 lijkt te stabiliseren: van 24 (2015), 187 (2016), 237 (2017) en 405 

(2018) naar 418 in 2019. Het aantal vrijwilligers is in diezelfde periode gegroeid van 8 (2015), 

16 (2016), 21 (2017) en 27 (2018) naar 31 eind 2019. Hierdoor is de werkdruk die op 

sommige medewerkers stond iets afgenomen. 

 

Het zal duidelijk zijn, dat al deze ontwikkelingen invloed hebben gehad op de balans en de 

baten en lasten. 

 

Fysieke resultaten Stichting Zino sinds de oprichting 

Herplaatsingsresultaten 
sept t/m 
dec 2015 

2016 2017 2018 2019 

Aantal honden in begeleiding voor herplaatsing 2 7 9 9 6 

Aantal honden in noodopvang 0 0 0 0 2 

Aantal honden in proefplaatsing 1 1 3 2 3 

Aantal honden met succes herplaatst 8 28 47 82 84 

Aantal honden niet-herplaatst (gebleven na instructies): 1 0 4 1 1 

Aantal zelfherplaatste honden 2 8 8 14 11 

Aantal teruggetrokken honden (bijvoorbeeld: gebleven) 1 8 13 25 24 

Totaal  15 52 84 133 131 

 
   

  

Overige activiteiten 
sept t/m 
dec 2015 

2016 2017 2018 2019 

Verzorgde noodopvang voor honden 1 6 4 8 14 

Aantal ingeschreven verzoeken voor een herplaatser 24 187 237 405 418 

Aantal actuele potentiële baasjes 7 110 166 272 314 

Aantal ingeschreven opvangadressen 2 11 13 20 45 

 
   

  

Medewerkers 2015 2016 2017 2018 2019 

Aantal vrijwillige medewerkers (excl. noodopvangers) 8 16 21 27 31 

Aantal betaalde medewerkers 0 0 0 0 0 

  



 

Balans 

 

Activa – De balans van Stichting Zino is eenvoudig opgebouwd. De vrijwilligers werken van 

huis uit en er zijn daarom geen materiële vaste activa zoals gebouwen, grond, inventaris en 

materieel. Voor zover middelen nodig zijn voor de activiteiten van de stichting – bijvoorbeeld 

een kleurenprinter of mobiele telefoons – worden de kosten direct afgeschreven (de kosten 

voor inventaris zijn vooralsnog steeds onder 1.000 euro gebleven). 

 

Per saldo bestaat de debetzijde van de balans alleen uit debiteuren, bank en kas. In 2019 is 

voor debiteuren 500 euro opgenomen voor een uitstaande vordering voor een 

voorgeschoten bedrag voor een operatie van een hond. Vrijwel het gehele vermogen van de 

stichting staat op de bank (21.649 euro). De kas (374 euro) is nog een restant uit de periode 

dat de stichting promotieartikelen verkocht bij evenementen. 

 

Passiva – Het eigen vermogen (continuïteitsreserve) is in 2019 gegroeid naar 21.651 euro 

(2018: 12.864 euro) In 2019 is aan het einde van het boekjaar een reservering genomen, 

omdat op dat moment niet duidelijk was of de vordering van de hierboven genoemde 500 

euro daadwerkelijk zou kunnen worden geïnd. 

 

In 2019 staat 373 euro voor crediteuren op de balans (2018: 693 euro). Het gaat hier om als 

borg voor overdrachtsvergoedingen ontvangen 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. 

 

De staat van baten en lasten 

 

Baten uit donaties uit fondswerving – In 2019 zijn de baten van donaties uit fondswerving 

(2.718 euro) flink hoger dan in 2018 (1.450 euro). Dit is te verklaren door een spontane actie 

in december van iemand die ons een goed hart toedraagt. Via Facebook werd een oproep 

gedaan om een donatie te doen, wat 1.122 euro opbracht. Een eigen soortgelijke actie via 

Facebook een jaar eerder leverde juist niet veel extra donaties op. 

 

Baten uit bemiddelings- en herplaatsingskosten en onkostenvergoedingen – In 2019 zijn de 

baten van bemiddelings- en herplaatsingskosten (een vaste bijdrage) iets hoger, maar vrijwel 

gelijk gebleven: 5.922 euro (2018) en 6194,55 euro (2019). Deze stabilisering komt overeen 

met de min of meer gelijk gebleven doorloop van honden (133 in 2018  en 231 in 2019). Het 

basisbedrag dat wordt gedeclareerd voor een geslaagde herplaatsing per 1 januari 2019 met 

10 euro is verhoogd naar 67,50 euro en per 1 juli naar 72,50. Daarnaast is het bedrag dat 

kon worden doorberekend in 2019 voor onkostenvergoedingen (890 euro) hoger dan in 2018 

(289 euro). Voor zover onkosten (uitgaven aan honden die noodzakelijk waren) niet konden 

worden doorberekend, is dat omdat de desbetreffende baasjes de onkosten niet konden of 

wilden dragen. 

 

Baten uit inschrijvingen van kandidaten en vrijwillige donaties van nieuwe baasjes – De 

baten uit inschrijvingen van kandidaten voor een herplaatser en uit vrijwillige donaties van 

nieuwe baasjes is in 2019 toegenomen van 6.115 (2018) tot 9.130 euro. De stijging van deze 

baten is voor een belangrijk deel een gevolg van de verhoging van de inschrijfkosten van 

10,00 euro naar 12,50 per 1 januari 2019 en naar 17,50 per 1 juli 2020. 

 

in 2018 is de stichting inschrijfgeld gaan vragen voor nieuwe kandidaten voor een 

herplaatser. Tot 2018 was inschrijven gratis. Bij een succesvolle herplaatsing werd 

vervolgens gevraagd om een vrijwillige donatie. Maar steeds vaker kwam het voor dat 



 

mensen zich ‘gemakkelijk’ inschreven en zichzelf even snel weer uitschreven, terwijl 

Stichting Zino veel werk had aan de administratieve verwerking van de inschrijving en aan de 

profielcheck van de kandidaat. Bovendien kwam het steeds vaker voor dat nieuwe baasjes 

een donatie toezegden, maar die belofte niet nakwamen. Inschrijfkosten berekenen werd 

daarom nodig als compensatie om een gezonde financiële status van de stichting te 

behouden. 

 

Baten uit promoties en verkoop – Al 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. Het assortiment werd in dat 

jaar bijgesteld en in het laatste kwartaal nog beperkt ingezet. Daarna is de verkoop van 

producten verder afgebouwd. Deze daalde in 2019 tot 286 euro (569 euro in 2018). 

 

Overige baten – Rente: 1 euro. 

 

Lasten promotie – In 2019 is promotie niet meer de grootste lastenpost. Enerzijds is de 

inkoop van artikelen voor verkoop van promotiegerichte en hondgerelateerde producten 

gestaakt. Anderzijds is wel geïnvesteerd in naamsbekendheid. Denk daarbij aan deelname 

bij relevante evenementen met een stand, give-aways in Zino-rugzakjes en herkenbare 

kleding voor vrijwilligers (Zino-regenjassen). De promotiekosten daalden in 2019 tot 955 euro 

(2.339 euro in 2018). 

 

Kantoorkosten, porto, telefoonkosten, reis- en verblijfkosten, relatie- en representatiekosten –  

In 2019 is een kleine uitgave gedaan voor inventaris of kantoorinrichting (twee geldkistjes). 

De lasten aan kantoorartikelen (565 euro) betreffen normale zaken zoals papier, 

lamineerhoezen en toner, en zijn iets hoger dan in 2018 (354 euro). De portokosten zijn in 

2019 (363 euro) iets gedaald ten opzichte van 2018 (440 euro). De telefoonkosten zijn 

toegenomen in 2019 (1.150 euro) ten opzichte van 2018 (349 euro). Voor herplaatsende 

medewerkers zijn sim-abonnementen afgesloten voor onbeperkt bellen. Met name de initiële 

aansluitkosten verhogen dit jaar de totale telefoonuitgaven. De reiskosten in 2019 (1.370 

euro)  zijn in de lijn van 2018 (1.421 euro). Vergoed wordt de wettelijke vergoeding van 19 

eurocent per km. Er is met name gereden met honden (ophalen, brengen) door vrijwilligers. 

Daarnaast zijn reiskosten gemaakt voor bestuursvergaderingen, teamoverleg, scholing en 

studie en promotie-evenementen. Relatiekosten (bijvoorbeeld bloemen bij bepaalde 

gebeurtenissen bij vrijwilligers of een presentje voor een noodopvangadres) zijn gestegen in 

2019 (1.656 euro) ten opzichte van 2018 (221 euro). Deze stijging is met name het gevolg 

van een eindejaarsbedankje in de vorm van een feestelijk pakket met een cadeaukaart van 

25 euro voor alle medewerkers als dank voor hun onvoorwaardelijke inzet. 

De representatiekosten (centrale bijeenkomsten voor overleg en teambuilding) zijn gestegen 

van 594 euro (2018) naar 774 euro (2019). 

 

Verzekeringen – Er is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor 242 euro. 

 

Lasten diensten van derden – De lasten voor ‘diensten van derden’ zijn in 2019 (3.125 euro) 

fors gestegen ten opzichte van 2018 (1.217 euro). Het gaat met name om gestegen uitgaven 

en bijdragen van de stichting aan dierenartsconsulten en (soms dure) behandelingen, 

externe noodopvang, en externe begeleiding automatisering (website) en bankkosten. Waar 

mogelijk zijn deze kosten doorberekend aan de voormalige baasjes (zie ‘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 2019 is de post overige lasten iets gestegen van 174 euro in 2018 naar 

223 euro. De overige lasten bestaan met name uit voer voor herplaatsers tijdens opvang. 

 

Saldo baten en lasten 2019 – 2019 wordt afgesloten met een positief resultaat van 8.787 

euro (2018: 7.218 euro). 500 euro daarvan is gereserveerd voor dubieuze debiteuren. 8.287 

is bestemd voor de continuïteitsreserve. Daarmee komt de totale continuïteitsreserve op de 

balans (2015 t/m 2018 plus 2019) op 21.651 euro (2018: 12.863,78). In 2019 bedraagt het 

balanstotaal 22.523 euro (2018: 13.556 euro). 

 


