STICHTING ZWERFDIEREN IN DAHAB
JAARREKENING 2013
Algemene gegevens.
Oprichting.
De stichting is opgericht op 23 november 2012. De oprichtingsacte is verleden voor notaris Mr B. Bokdam te Soest. De stichting
is ingeschreven in het stichtingsregister van de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 852249317.
De stichting staat ingeschreven als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer 8522.49.317.
Doelstelling.
De doelstelling van de stichting is: Het bijdragen aan verbetering van dierenwelzijn voor zwerfdieren (en meer specifiek
straat/honden en –katten) in Dahab, South Sinai, Egypte. En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn. Hieronder vallen TNR / Sterilisatie acties, Vaccinatie en educatie/informatie.
Activiteiten.
In 2013 betroffen de activiteiten van de stichting het aantrekken van fondsen en het verstrekken van financiële hulp aan de
lokale dierenbeschermingsorganisatie Animal Welfare Dahab. Ook zijn adviezen gegeven en is geholpen bij de opstart van het
eerste TNR project.
Bestuur.
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
de heer M.R. Groenewegen
de heer J.J. Neelen
Mevrouw A. Mahfouz
Mevrouw M.C.H. Boezak
Mevrouw D.S. van der Lugt - Heuseveldt

voorzitter
penningmeester
secretaris
lid
lid

Bestuursverklaring.
Het bestuur van de Stichting Zwerfdieren in Dahab verklaart dat de gelden van de stichting binnen de gestelde doelstellingen zijn
besteed.
M.R. Groenewegen

A. Mahfouz

voorzitter

secretaris

Balans per 31 december
Activa
Spaarrekening
Paypal
Bank
Totaal
Passiva
Vermogen
Totaal

2013 €

1.200
219
546
1.965

1.965
1.965

Resultatenrekening
Opbrengsten
Ontvangen giften
Terugstorten vrijwilligersvergoeding

2013 €.

4.293
3.000

Totaal

7.293

(in de ontvangen giften is een bedrag van € 3000,- opgenomen omdat de vrijwilligers hebben afgezien van de forfaitaire
vrijwilligersvergoeding en deze fiscaal hebben terug geschonken aan de stichting.)
Kosten
Betaalde kosten aan Animal Welfare Dahab / TNR project
Campagnekosten
Bankkosten
Vrijwilligersvergoeding (terug gestort)
Totaal

2.027
181
120
3.000
5.328

In totaal is van de € 4293 ontvangen giften een bedrag van € 2027 uitgegeven aan het eerste TNR project en het bedrag van €
1965 is gereserveerd voor het tweede TNR project in voorjaar 2014.
Saldo

1.965

Toelichting op de posten van de balans en resultatenrekening
Ontvangen giften.
In 2013 zijn giften ontvangen van diverse personen. Meer dan 100 verschillende personen in Nederland en daarbuiten hebben
bijdragen gedaan voor de TNR projecten. De bijdragen vanuit het buitenland verliepen nagenoeg allemaal via het Paypal account
van de stichting omdat daarmee valuta verliezen en bank kosten zo laag mogelijk zijn gehouden.
Betaalde kosten aan Animal Welfare Dahab
In 2013 is voor een totaalbedrag van €. 2.027,00 ( EGP 18.000) gelden betaald aan Animal Welfare Dahab in Egypte. We hebben
dit lokaal betaald en waren ter plaatse tijdens het eerste TNR project. Van dit bedrag zijn onder meer operatiematerialen,
verdovingen, voeding betaald en is een eerste opvang ingericht voor de honden direct na de operatie. Verder zijn vaccinaties
gekocht om de honden in te enten tegen veelvoorkomende ziektes en aandoeningen.
Animal Welfare Dahab is de lokale vrijwilligers organisatie die de TNR projecten initieert, coördineert en begeleidt. AWD is een
officieel geregistreerde Egyptische vrijwilligers organisatie en is onderdeel van de ESMA (Egyptian Society for Mercy to Animals).
Kosten bestuur en vrijwilligers:
Het bestuur verricht haar werkzaamheden volledig onbezoldigd. Ook de kosten voor reizen naar Dahab voor lokaal toezicht en
hulp bij de TNR acties, worden door de bestuursleden zelf betaald. De fiscaal toelaatbare vrijwilligers vergoeding is in zijn geheel
terug gestort aan de stichting.
In totaal is in 2013 een bedrag van € 180 uitgegeven aan communicatie en fondsenwerving waarmee de stichting ruimschoots
onder de CBF norm voor fondsenwervende stichtingen blijft.

