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Toelichting 

 

 
 
Uitgaven dierenwelzijn: 

Medisch acute behandeling: 
SBH heeft in 2017 in totaal 166 casussen m.b.t. minima huisdieren in behandeling genomen, hiervan zijn 147 dieren financieel 
gesteund voor een totaalbedrag van € 21.907,-  Gemiddeld zijn per maand 12 minima huisdieren financieel gesteund voor 
gemiddeld € 149,- per casus. Dit gemiddelde bedrag is hoger dan in 2016 (€ 125,-) door een groter aantal complexe operaties die 
een hoger kostenniveau hadden. Voor de resterende casussen zijn afspraken gemaakt met dierenartsen voor deelbetaling 
waardoor van SBH geen financiële bijdrage meer nodig was. 
De betaling van de toegekende casussen wordt altijd rechtstreeks gedaan t.g.v. de rekening van de behandelend dierenarts.  
SBH onderhandelt altijd eerst verlaging van kosten van de dierenarts, doet eventueel een second opinion van de behandeling en 
bespreekt de kosten met de bewindvoerder. 
Diervoeding: 
Voor ondersteuning van dierenvoedselbanken en vervoerskosten van diervoeding van leveranciers en deelnemende 
voedselbanken in het land is € 164,- uitgegeven. 

 

 

 

 

 

Verlies- en winstrekening SBH 2017 Bedragen in € 1

Inkomsten Bedrag Uitgaven Bedrag
Inkomsten dierenwelzijn Uitgaven dierenwelzijn
Donaties fondsen 18.806 Dierenklinieken 21.907

Dierenvoedselbanken 164
18.806 22.071

Inkomsten dierenwelzijn overig Uitgaven dierenwelzijn overig
Giften particulieren 16.908 Presentaties en beurzen 2.769
Giften bedrijven 1.733 Magazine en nieuwsbrief 209
Donatieboxen 3.030 Donatieboxen 96
Activiteiten 569 Project Wat Nu 459

22.240 3.533
Uitgaven algemeen
Kantoorkosten 785
Beheer website 259
Lidmaatschap- stichtingskosten 454

1.498
Batig saldo 2016 12.386 Batig saldo 2017 26.330
Totaal 53.432 Totaal 53.432
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Inkomsten dierenwelzijn: 

In 2017 is SBH door fondsen voor het realiseren van acuut medische hulp aan minima huisdieren gesteund voor een totaalbedrag 
van € 18.806,-.  

Aanvragen bij fondsen m.b.t. donaties voor medische acute zorg aan minima huisdieren blijft nog een nieuwe 
ontwikkeling, maar gaat steeds meer aandacht krijgen. Hierdoor kan worden voorkomen dat minima huisdieren onnodig 
lijden of in een asiel belanden. 

 
Uitgaven dierenwelzijn overig:  

Presentaties en beurzen: 
Voor presentaties bij beurzen is in totaal € 2.769,- uitgegeven. Het betreft kosten deelname aan evenementen, zoals reiskosten, 
entree, standhuur en SBH presentatiemateriaal. Met name de reiskosten ad € 728,- waren hoger door het grote aantal bezochte 
evenementen, zoals 2-daagse Animal Event, landelijke bijeenkomst DierenLot, 2-daagse FiFe World Cat show etc. 
Ook is eenmalig voor € 366,- meubilair t.b.v. beurzen aangeschaft en is voor € 601,- aan verkoopmateriaal (sleutelhangers, pluche 
dieren en gadgets) ingekocht. Aan drukwerk voor flyers en promotiemateriaal (o.a. Engelstalig) is € 481,- uitgegeven. Tevens is 
een training gevolgd t.b.v. presentatietechnieken en schrijven persberichten ad € 424,- 
Verder zijn er presentaties gehouden bij gemeenten in het kader van de Nota Dierenwelzijn (Amsterdam, Rotterdam en Lelystad), 
de reiskosten hiervoor waren € 169,-. 
Magazine en nieuwsbrief: 
In 2017 is geen magazine uitgebracht, dit zal weer in 2018 plaatsvinden. De kosten voor de opmaak (overloop uit 2016) en 
verzending naar relaties zoals dierenartsen bedroeg dit jaar € 209,-. 
De kosten voor drukwerk van het Magazine worden bij voorkeur gesponsord door relaties van SBH via plaatsing van een 
advertentie, met name door dierenklinieken. 
Donatieboxen: 
Om meer bekendheid en extra inkomsten voor SBH te verkrijgen zijn bij 100 dierenartsen zgn. donatieboxen geplaatst.  
De kosten voor de productie van de boxen zijn in 2016 gesponsord, aan extra drukwerk en verzending is in 2017 € 96,- besteed. 
Project Wat Nu: 
Aan het landelijke matchingsproject Wat Nu is € 459,- uitgegeven, enerzijds aan reiskosten ad € 199,- voor promotie en 
herplaatsing, anderzijds aan een promotievideo ad € 260,-. 
 

Inkomsten dierenwelzijn overig: 

Giften particulieren:  
SBH heeft via giften van particulieren in totaal € 16.908 verkregen. Door meer landelijke bekendheid van het goede doel is een 
toename te zien van de particuliere giften. In 2017 waren er giften zowel van particulieren alsook van scholen en 
kerkgenootschappen. 
Giften bedrijven: 
Een aantal bedrijven heeft een gift aan de stichting gegeven, dit jaar bedroeg de opbrengst € 1.733 
Donatieboxen: 
De opbrengst uit de bij ca 100 dierenartsen geplaatst donatieboxen bedraagt voor 2017 € 3.030,-. In 2018 zal de plaatsing van het 
aantal boxen worden uitgebreid. 
Activiteiten: 
Uit activiteiten zoals collectes en beurzen voor het goede doel is € 569,- opgehaald. Met name door het collecteren voor het 
Oranjefonds en het plaatsen van een collectebus op evenementen wordt getracht extra opbrengsten te genereren.  
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Uitgaven algemeen: 

Aan kantoorkosten is € 785,- uitgegeven, in 2017 waren er kosten voor computersoftware € 129,- en een recovery van de harde 
schijf van een laptop ad €344,-, de overige kosten betreffen printercartridges en kantoorartikelen ad € 245,- en porti ad € 67,-. 
Voor het beheer (hosting) van de website SBH (website is een ANBI/CBF-verplichting) is totaal € 259,- besteed. 
De vaste kosten voor lidmaatschap CBF zijn € 125,- geweest, overige lidmaatschappen (CM) bedroegen € 110,-.  
De kosten voor de zakelijke rekening en het betalingsverkeer waren € 190,- en overige kosten € 30,-. 
 

Steunaanvragen: 

 

 

Het aantal aanvragen voor steun beliep in 2017 gemiddeld 14 aanvragen per maand. 
De aanvragen betreffen met name steunaanvragen voor bekostiging van medisch acute zorg voor een ernstig ziek of gewond 
huisdier van een eigenaar die zelf in minima situatie verkeert.  
Het aantal aanvragen lag in 2017 op een gelijk niveau (166) in vergelijking met 2016. In 147 gevallen is financiële ondersteuning 
gegeven, waaronder een klein aantal met participatie van collega dierenwelzijn organisaties. 

De meest voorkomende acute behandelingen en bijbehorende tarieven zijn: 
• Orthopedisch (gem tarief € 330,-): 
gewrichten en botten (fracturen, kruisbanden en luxaties) 
• Interne/weke delen (gem € 250,-): 
baarmoeder- en prostaatproblemen (niet zijnde reguliere neutralisatie) *), 
blaas- en nierfalen, 
KNO problemen (ogen en oren) 
• Medische acute consulten, medicaties en nazorg (gem tarief € 70,-) 

 
*) we merken op dat in 2017 met name de kosten voor een acute Pyometra bij de hond gemiddeld op een hoger niveau liggen  
(gemiddeld € 400,-) 
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Spreiding steunaanvragen naar regio: 

 

  

 
 
De meeste aanvragen vonden in 2017 plaats in de regio’s Noord- en Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht, 
Flevoland, Friesland en Overijssel.  
De vorig jaar ingezette ontwikkeling in de regio’s zette zich in 2017 door, het aantal steunaanvragen in het noorden en oosten 
van Nederland is wederom toegenomen. Door het voortschrijdende effect van promotionele activiteiten is ook in de 
achterblijvende provincies in 2017 een stijging te zien. 
 
Activiteiten in 2017: 

In 2017 zijn door SBH presentaties gegeven op diverse dierenwelzijn evenementen/beurzen. 
In januari 2017 is het landelijke gratis vrijwilligersproject ‘WAT NU?’ met groot succes gestart. Het betreft steun aan ouderen 
of zieke/zwakke mensen met een kleine beurs, die tijdelijk niet zelf voor hun huisdier kunnen zorgen. Het aantal aanmeldingen 
van vrijwilligers/particulieren die steun op ad hoc basis willen bieden bedraagt inmiddels 2.000. De service is een goede 
burendienst. 
Het matchen van zorgvragers en zorgbieders kan succesvol worden genoemd. Ook in 2018 zal dit project worden doorgezet. 
Belangrijk is het werven van vrijwilligers breed (op basis van postcode) zodat landelijk kan worden gematched. 
 
Samenwerking met Voedselbanken: 

SBH bemiddelt bij het verkrijgen van diervoeding voor huisdieren die zijn aangesloten bij voedselbanken. Bij SBH staan meerdere 
reguliere voedselbanken en voedselbanken voor dieren op haar website opgenomen, waarmee ca 4.000 huisdieren worden 
bereikt. Evenals voorgaande jaren is er ook in 2017 naar gestreefd meer reguliere voedselbanken en dierenvoedselbanken bij ons 
doel te betrekken. 
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Samenwerking met gemeenten: 

SBH staat sinds 2016 als partner vermeld in de Nota Dierenwelzijn van Rotterdam en Amsterdam. In 2017 is SBH ook t.a.v. 
advisering betrokken geweest bij de vorming van de conceptnota Dierenwelzijn Lelystad. 
Het doel is via de gemeentelijke Nota Dierenwelzijn aandacht te krijgen voor de ‘verborgen’ groep minima huisdieren.  
Met name wordt aandacht, in de vorm van een steunbudget, gevraagd voor acute medische behandeling van ernstig zieke of 
gewonde huisdieren, alsook chippen, castratie en sterilisatie van minima huisdieren. 

 

 

Jaarrekening 

 

 

 

 

 

Verlies- en winstrekening SBH 2017 Bedragen in € 1

Werkelijk 2017 Begroot 2017 Werkelijk 2016
Inkomsten dierenwelzijn
- Donaties fondsen 18.806 18.750 21.636
- Giften particulieren 16.908 1.950 4.198
- Giften bedrijven 1.733 1.000 2.092
- Giften activiteiten 3.599 1.050 2.315
Som van inkomsten dierenwelzijn 41.046 22.750 30.241
- Inkomsten overig 0 0 0
Som van inkomsten 41.046 22.750 30.241

Uitgaven dierenwelzijn
- Dierenklinieken 21.907 20.700 19.324
- Vervoer diervoeding 164 300 357
- Presentaties en beurzen 2.769 700 744
- Magazine en nieuwsbrief 209 500 531
- Donatieboxen 96 250 222
- Project Wat Nu 459 0 0
Som van uitgaven dierenwelzijn 25.604 22.450 21.178
- Uitgaven beheer en administratie 1.498 1.650 2.173
Som van uitgaven 27.102 24.100 23.351

 
Saldo van inkomsten en uitgaven 13.944 -1.350 6.890

Bestemming saldo inkomsten en uitgaven
Toevoeging/onttrekking aan:
Reserve (saldo voorgaand jaar) 12.386 12.386 5.495
Resultaat 26.330 11.036 12.385
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Het jaarverslag van SBH 2017 is geaccordeerd door het bestuur tijdens de bestuursvergaderng op 30 april 2018. 

 

Opgesteld door: 

 
P. van Doorne 
Penningmeester  

 

 

30 april 2018 

 

Balans SBH Bedragen in € 1

31-dec-17 31-dec-16
Activa
- Immateriele vaste activa 0 0
- Materiele vate activa 0 0
- Financiele vaste activa 0 0

0 0
- Voorraden 0 0
- Vorderingen en overlopende activa 26.175 12.365
- Effecten 0 0
- Liquide middelen 155 20

26.330 12.385
Totaal activa 26.330 12.385

Passiva 0 0
Reserves en fondsen
- Reserves 26.330 12.385
- Fondsen 0 0

26.330 12.385
- Voorzieningen 0 0
- Langlopende schulden 0 0
- Kortlopende schulden 0 0
Totaal passiva 26.330 12.385


