
 dierentuin Animal Farm 

 

STICHTING ANIMAL FARM 

 
JAARVERSLAG 2017 

 

www.animalfarm.nl 

 

 

 

 

K.v.K. nummer: 41222675 
RSIN:   813044923 
ANBI-status:  per 01-01-2008 
 
Bezoekadres:  Luxemburglaan 4 
   1946 SR Beverwijk 
 
Postadres:  Luxemburglaan 935 
   1966 MZ Heemskerk 

  

http://www.kennisbankfilantropie.nl/


  

 

1 dierentuin Animal Farm 

Bezoekadres: 

Luxemburglaan 4 
1946 SJ Beverwijk 

Postadres: 

Luxemburglaan 935 
1966 MZ Heemskerk 

 

info@animalfarm.nl 

www.animalfarm.nl 

Bank: NL72 INGB 0002 5465 26 

K.v.k. 41222675 

 

Mobiel beheerder  06 14997387 

Telefoon locatie 0251 238724 

 

P
a
g
in

a
1
 

 

 

 

Inhoud 
 

Voorwoord 2 

1. Organisatie 3 

1.1. Bestuur 3 

1.2. Vrijwilligers 4 

1.3. Maatschappij 4 

2. Verslag van het bestuur 5 

2.1. Activiteiten van het bestuur 5 

2.2. Activiteiten op de werkvloer 6 

3. Toekomst 9 

4. Financiën 10 

4.1. Jaarrekening 2017 11 

4.2. Balans 2017 11 

4.3. Toelichting op de jaarrekening en de balans 12 

5. Begroting 2018 16 

 

 

  



  

 

2 dierentuin Animal Farm 

Bezoekadres: 

Luxemburglaan 4 
1946 SJ Beverwijk 

Postadres: 

Luxemburglaan 935 
1966 MZ Heemskerk 

 

info@animalfarm.nl 

www.animalfarm.nl 

Bank: NL72 INGB 0002 5465 26 

K.v.k. 41222675 

 

Mobiel beheerder  06 14997387 

Telefoon locatie 0251 238724 

 

P
a
g
in

a
2
 

 

Voorwoord  
 
Dierentuin Animal Farm is één van de kleinste dierentuinen van Nederland. En de enige 
dierentuin in Nederland die gratis 7 dagen per week toegankelijk is, dankzij de inzet van 
onze vaste medewerker en een kleine groep trouwe vrijwilligers. Sinds 2007 mag Animal 
Farm zich officieel dierentuin noemen. Het is een bijzondere plek in de IJmond, waar jong en 
oud in contact kunnen komen met verscheidene diersoorten, de rust kunnen zoeken en wat 
kunnen leren over flora en fauna. Het is onze missie om de komende jaren deze mooie plek 
te laten floreren, en voor iedereen van waarde te laten zijn.  
 
Op de Animal Farm kunt u verschillende dieren bezichtigen, zoals reptielen, zoogdieren, 
tropische vogels, insecten en nog vele andere dieren. Dierentuin Animal Farm is gelegen 
midden in het Willem Alexanderplantsoen te Beverwijk op een eiland in het water. 
 
Dit jaarverslag is een reflectie van onze activiteiten van het afgelopen jaar, op het gebied van 
bestuurlijke taken, uitvoerende taken en financiën. Er is zowel op bestuurlijk als op 
uitvoerend gebied heel veel gerealiseerd dit jaar. We zijn er uitermate trots op, dat we met zo 
weinig financiële middelen, en een minimumaantal vrijwilligers, zoveel voor elkaar hebben 
gekregen. 
 
Voorts geven we inzicht van onze plannen voor 2018. Want ook het komende jaar willen we 
willen wij niet stil zitten. We zijn erg trots op onze dierentuin, maar beseffen ook dat we nog 
een hoop moeten verbeteren. Van onderhoud tot educatie, verzorging van dieren, het 
faciliteren van vrijwilligers tot onze betrokkenheid bij de maatschappij. 
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1. Organisatie 
 

Bestuur Stichting Animal Farm 
 

Dagelijks beheer:  Dhr. Sander Buijs 
Secretaris, PR activiteiten:  Dhr. T. Appel 
Penningmeester:  Mevr. L. van Steenis 
Adviseur:   Dhr. D. Nieuwenhuijzen 
 
 

 

1.1. Bestuur 
 

Er is in het laatste kwartaal van dit jaar een nieuw bestuur gevormd. In 2016 zijn de dagelijks 

beheerder, dhr. C. van de Wijngaart en de secretaris, Y. van der Wijngaart reeds 

uitgetreden. In september 2017 is de penningmeester, mevr. T. Rozenga uitgetreden. De 

secretaris, dhr. R. Spannemaker heeft per 31 december 2017 afscheid genomen.  

 
Als nieuw bestuur willen wij ons graag aan u voor stellen: 
 
Sander Buijs, adviseur bodem. 
Sander is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer op de Animal farm, en tevens voor het 
aansturen van de vrijwilligers.  
 
Thijs Appel, eigenaar van Effingo reklame. 
Als secretaris/PR zorgt Thijs voor de communicatie en Pr-activiteiten. 
 
Linda van Steenis, managementassistent. 
Linda verzorgt als penningmeester de financiële administratie en de subsidieaanvragen. 
 
Din van Nieuwenhuizen, dierenarts. 
Din is bestuurslid en heeft een adviserende rol in alle dier-gerelateerde zaken. 
 
Wij zijn als bestuur nog actief op zoek naar een voorzitter. Tot we die gevonden hebben 
rouleren we deze taak tijdens vergaderingen. 
 
Wij nemen, als nieuwgevormd bestuur, afstand van de wijze waarop het voorgaande bestuur 
de stichting bestuurd heeft. Ons bestuur als zodanig is onbezoldigd en onafhankelijk.  
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1.2. Vrijwilligers 
 

Stichting Animal Farm heeft, op contractuele basis, 1 fte inlening via de organisatie 
IJmondwerkt. Deze persoon is verantwoordelijk voor de dierverzorging gedurende de 
werkweek. Verder werkt de stichting met een kleine vaste groep vrijwilligers. Zij zijn 
verantwoordelijk voor de dierverzorging in het weekend. Er is ook een vaste vrijwilliger die in 
de weekenden de groenvoorziening verzorgt. We zijn als stichting actief op zoek naar meer 
vrijwilligers voor de dierverzorging en het onderhoud.  
 

1.3. Maatschappij 
 

Als dierentuin, willen we een belangrijke plek innemen voor de maatschappij. We ambiëren 
niet alleen een inspirerende en educatieve plek te zijn voor onze bezoekers, maar ook een 
thuis te bieden voor onze verzorgers en vrijwilligers. Daarnaast hebben we het afgelopen 
jaar weer verschillende jonge mensen een plekje geboden om stage te lopen tijdens hun 
studie. Ook bureau Halt en de raad voor de kinderbescherming hebben dit jaar een beroep 
op ons gedaan om jongeren hun taakstraf bij ons te laten vervullen. Voorts komt er elke 
week een groep van de Hartenkamp met een begeleider een ochtend om diverse klusjes uit 
te voeren. 
 
Wij merken dat het met de huidige bezetting heel moeilijk is om geschikte begeleiding te 
verzorgen voor de stagiaires en andere partijen. Laat staan dit verder uit te bouwen. Er is 
een grote behoefte aan een betaalde kracht, met de competenties om een goede gedegen 
begeleiding te verzorgen.  
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2. Verslag van het bestuur 
 

Het afgelopen jaar stond in het thema van opbouwen. Er was weinig geregeld op het gebied 
van beleidsplannen en de organisatie. Er is hard gewerkt aan het op orde brengen van de 
diverse administraties, beleidsplannen en bestuurlijke zaken. Een duidelijke visie opstellen, 
het maken van protocollen, het versterken van de banden met externe partijen en plannen 
maken voor de toekomst zijn een aantal voorbeelden van waar wij ons in de afgelopen 
periode mee bezig hebben gehouden. 
 

2.1. Activiteiten van het bestuur 
 

Samenwerking met het ministerie 

 
Om onze status als dierentuin te kunnen behouden, hebben we dit jaar een bezoek gebracht 
aan het ministerie. Om de samenwerking te verbeteren en samen na te gaan hoe we de 
plichten van onze vergunning naleven, wat we goed doen, en wat we kunnen verbeteren.  
 

Beleidsplannen en protocollen 

 
Er is een degelijk beleidsplan opgesteld met onze missie en visie, doelstellingen, thematiek, 
educatie en florabeheer. Het beleidsplan kan gezien worden als een centrale boekenkast 
met hierin alle beleidsmatige stappen en procedures binnen de dierentuin. We hebben voorts 
voerprotocollen, een knaagdierenbeheersingsplan en een nieuwe dierenadministratie 
opgezet en geïmplementeerd.  
 

Aanpak dierenbestand 

 
We hebben hard gewerkt aan het controleren en herzien van ons dierenbestand. In het 
dierenbestand staan naast soort- en individu-specifieke gegevens ook de belangrijkste 
mutaties ten opzichte van ons dierenbestand uit 2016. In het dierenbestand van 2016 zaten 
enkele doubleringen en foutieve gegevens. Middels het nieuwe dierenbestand willen we 
eenmalig de balans corrigeren en updaten naar de actuele stand van zaken.  
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2.2. Activiteiten op de werkvloer  
 

Dierverzorging 

 
Binnen de dierentuin staat het welzijn van de dieren bovenaan. Er is hard gewerkt om voor 
alle dieren de juiste verzorging te realiseren. Zo hebben we de huidige quarantaine ruimte 
gemoderniseerd zodat we alle dieren in geval van ziekte de juiste verzorging kunnen geven 
en indien nodig kunnen vervoeren. Daarnaast werken we hard aan het stimuleren van 
natuurlijk gedrag van de dieren. Goed voedsel is hierin belangrijk. Gevarieerd aanbod van 
groente en fruit. Maar ook echte vleesproducten i.p.v. ingeblikt voer. Ook werken we aan 
gedragsverrijking door bijvoorbeeld voedsel op andere manieren aan te bieden. Zo hebben 
wij speciale speeltjes gemaakt die langzaam voedsel afgeven. Hierdoor worden de dieren 
meer uitgedaagd om hun voedsel te vinden. Door middel van voerprotocollen, weet iedere 
dierverzorger precies wat, wanneer en hoeveel een dier aan voedsel moet krijgen.  
 

Verblijven 

 
Het verblijf van onze oudste bewoner, Wilma de krokodil, hebben 
we aangepast. Het waterniveau is verhoogd, waardoor ze meer kan 
zwemmen. We hebben waterplanten geplaatst en de ruiten voorzien 
van een sticker, waardoor ze wat meer privacy heeft.  
 
Ook bij de mangoesten is in het binnenverblijf een mooie sticker 
gemaakt, om het hok wat meer aan te kleden. Het buitenverblijf van 
de mangoesten is voorzien van nieuw gaas en is geheel opnieuw aangekleed.  
 
Het binnenverblijf van de Ara’s wordt op dit moment geïsoleerd, en er is een 
verwarmingselement aangelegd om de dieren in de winter meer comfort te bieden.  
 
Het buitenverblijf van de vossen is opgeknapt. De volledige vloer is verwijderd inclusief het 
onderliggende zeil, gaas en puin. Dit veroorzaakte plassen in het verblijf. Er is een goede 
gedraineerde bodem voor terug gekomen. Ook de kooi heeft een metamorfose ondergaan. 
Deze was sinds enige jaren beschadigd na stormschade. 
 
In het leguanenverblijf zijn ook de kolenbrander schildpadden gehuisvest. Om aan de 
vergunning te voldoen, was er een aanpassing nodig aan de waterpartij. Dit is in december 
gerealiseerd. 
 

Kinderbibliotheek 

 
In de huidige dierenschool hebben we een buurtbibliotheek voor kinderen opgezet. De jeugd 
uit de buurt kan hier gratis een boek meenemen, met de uitnodiging deze na het lezen weer 
terug te brengen. We zijn ook aangemeld als kinderzwerfboek-station.  
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Burendag 

 
Ook Dierentuin Animal Farm heeft zich aangemeld voor de Burendag, met als doel om 

gezamenlijk de boerderij te voorzien van een nieuwe kleur. Het Oranjefonds heeft een 

donatie gedaan van 400 euro om dit te realiseren. Alle buren waren van harte uitgenodigd 

om op zaterdag 23 september de handen uit de mouwen te steken en te komen helpen. 

Ondanks dat de opkomst niet heel groot was, hebben we met een kleine groep de klus 

geklaard en ziet de boerderij er weer prachtig uit.  

 

 

Groenvoorziening 

 
Een dierentuin zonder planten is een kale bedoeling. Naast begroeiing in de dierenverblijven 
hebben we actief ingezet op de aankleding van ons terrein en de dierenverblijven met 
vegetatie. Er wordt zo veel mogelijk gewerkt met inheemse plantensoorten. Al het snoei en 
groenafval vanuit florabeheer wordt lokaal verwerkt (composteren) en hergebruikt op het 
terrein. Zodoende ontstaat er een gesloten nutriëntenkringloop voor de bemesting van 
planten. Er worden actief verschillende zadenmengsels toegepast. Binnen de soortenkeuze 
wordt rekening gehouden met verschillende drachtplanten en bloeiperiode om de insecten 
optimaal de gelegenheid te geven te foerageren. Middels jaarlijkse tellingen en determinatie 
van soorten wordt dit proces extra gemonitord. Met gepaste trots kunnen we vermelden dat 
de hoeveelheid waargenomen insecten en vogels enorm is toegenomen op en rond het 
terrein! 
  

Wecycle 

 
Wij werken samen met Wecycle, een stichting zonder winstoogmerk, die in Nederland de 
inzameling en recycling van e-waste regelt. Dankzij deze inspanningen krijgen de materialen 
uit afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen een nieuw leven. Wij hebben 
in de boerderij een inleverpunt staan. 
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Vogelgriep 

 
De eerste maanden van 2017 zijn we nog gesloten geweest wegens de vogelgriep. Wat 
waren wij èn de bezoekers blij toen we weer open konden voor publiek! In de afgelopen 
periode hebben we ingezet op het maken van een plan waardoor we bij een volgende 

uitbraak niet meteen weer hoeven te sluiten. Een 
groot probleem waren de aanwezige wilde vogels 
op het terrein die geen onderdeel van ons 
dierenbestand waren, maar wel dagelijks gevoerd 
werden, o.a. door de voerautomaten voor 
bezoekers. Naast het onnodig voeren van wilde 
eenden, ganzen, meeuwen en duiven, gaf dit ook 
een extra risico op andere plaagdieren. Anderzijds 
waren de voerautomaten een welkome bron van 
inkomsten en leuk voor de kinderen. Diverse 
partijen hebben ons geadviseerd de 
voederautomaten direct te verwijderen, daar deze 

niet passend zijn binnen een professionele organisatie. Het effect van het verwijderen van 
deze voerautomaten en striktere regels omtrent het voeren van de eigen dieren is zeer snel 
merkbaar gebleken op het terrein. Bijna alle wilde vogels zijn verdwenen. Daarnaast hebben 
we de quarantaineruimte opgeknapt en het binnen verblijf van de geiten zo aangepast dat 
we de nandoes daar tijdelijk kunnen ophokken. Toen in december het bericht kwam van een 
nieuwe uitbraak, konden wij adequaat reageren met maatregelen. Hierdoor kunnen we 
ditmaal openblijven. Wel zo fijn voor ons en onze bezoekers! 
 

Kinderboerderijactie DEEN 

 
In oktober hebben meegedaan met de kinderboerderij actie 
van de DEEN. Hiermee hebben we een bedrag van 500 euro 
opgehaald. Dit bedrag hebben wij besteed aan het opknappen 
van het verblijf van onze vossen.  
 
Als tegenprestatie werden er tegoedbonnen verloot voor een 
kijkje achter de schermen, en helpen met het voeren van de 
stekelvarkens. Zowel de winnaars als de stekelvarkens 
hebben ervan genoten. 

 

Speurtocht 

 
We hebben in juli een leuke speurtocht voor 

de kinderen uitgezet op de Animal farm.   
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3. Toekomst 
 

Het komende jaar zetten we als bestuur in op het verder uitwerken van ons beleidsplan, en 
alle processen die daaruit voortvloeien. We willen een stevig fundament bouwen, waarin alle 
verschillende facetten een plek krijgen en gedocumenteerd worden. Een belangrijk punt op 
onze agenda is het vinden van vrijwilligers, op diverse gebieden. Voor het verzorgen van de 
dieren, door de week en in het weekend, maar ook voor het uitvoeren van de diverse 
projecten die we dit jaar uit gaan voeren.  
 
Om onze dierentuinvergunning te kunnen handhaven, hebben we onze thematiek moeten 
bepalen in ons beleidsplan. De uitvoering hiervan willen we in enkele jaren gaan realiseren. 
Het komende jaar willen we inzetten op het thema Zuid-Amerika. Zie het bijgevoegde 
beleidsplan voor meer inhoudelijke informatie. 
 

 Opknappen van het buitenverblijf van de nandoes.  

 Een degelijk binnen verblijf voor de nandoes creëren.  

 De inkijk mogelijkheid van bezoekers vergroten door de aanleg van een veranda en 

kijktunnel.  

 De bestaande 3 losse volières naast de nadoeweide eerst te koppelen en later te 

vervangen door 1 grote volière voor de huidige blauw-gele ara’s.  

In de afgelopen jaren is er weinig tot niets gedaan aan groot onderhoud, zowel bij de 
gebouwen zelf als ook de diverse installaties op het gebied van elektra, gas en water. Alles 
is gedateerd, en nodig aan vervanging toe. Komend jaar willen we al zelf starten met een 
aanpassing aan de gasinstallatie. Met een slimmere thermostaat die gaat communiceren met 
de CV en met de verschillende losse ruimtes. De verwarmingen die slecht zijn, moeten 
vervangen worden. Bij de verwarmingen die nog goed zijn moeten de thermostaatknoppen 
vervangen worden.  
 
Het dak van de boerderij heeft nodig een opknapbeurt nodig. Daarnaast moet het dak 
geïsoleerd worden. 
 
Er kan voorts veel gedaan worden aan energiebesparing. In het eerste kwartaal van 2018 
willen we zo veel mogelijk lampen vervangen door ledverlichting, om te besparen op 
stroomkosten. We willen onderzoeken of we zonnepanelen kunnen realiseren op het dak. Zo 
kunnen we ook maatschappelijk een steentje bijdragen aan duurzaamheid door middel van 
groene energie. 
 
Middels een ‘energie-fit scan’ van Essent zijn we geïnformeerd dat er in ons gebouw zeer 
veel mogelijkheden zijn op het gebied van duurzaamheid. 
 
 

 

  

 

  



  

 

10 dierentuin Animal Farm 

Bezoekadres: 

Luxemburglaan 4 
1946 SJ Beverwijk 

Postadres: 

Luxemburglaan 935 
1966 MZ Heemskerk 

 

info@animalfarm.nl 

www.animalfarm.nl 

Bank: NL72 INGB 0002 5465 26 

K.v.k. 41222675 

 

Mobiel beheerder  06 14997387 

Telefoon locatie 0251 238724 

 

P
a
g
in

a
1
0
 

 

 

4. Financiën 
 

 
Ook op financieel gebied hebben we het afgelopen jaar hard gewerkt. We hebben onze 
inkoop gestructureerd. We werken nu met vaste leveranciers voor diervoeder, en de 
producten worden bij binnenkomst gecontroleerd en gewogen. Zo vindt er een betere 
controle plaats van de geleverde producten. Door na te gaan wat er precies verbruikt wordt, 
kunnen we ook scherper inkopen, en minimaliseren we verspilling. Dat scheelt geld, en komt 
de kwaliteit ten goede. 
 
In het laatste kwartaal van dit jaar hebben we een adviseur laten komen van Essent. Samen 
hebben we gekeken, hoe we kunnen besparen op energie. Essent heeft ons een scherp 
aanbod gedaan op de tarieven voor gas en stroom, waarna wij zijn overgestapt. Daarnaast 
hebben we een aantal tips gekregen, waarvan we er een aantal volgend jaar willen 
doorvoeren. 
 
We hebben kritisch gekeken naar de abonnementen die we hebben lopen. Een aantal 
daarvan hebben we meteen opgezegd.  
 
We hebben de administratie, zoals die werd gevoerd, ook aangepast. Door het verder 
specificeren van de kostenposten, kunnen we meer inzichtelijk maken waar we ons geld aan 
uitgeven. Zo hebben we een beter overzicht, kunnen we meer sturing geven en sneller 
ingrijpen als dat nodig is. In het jaarverslag van 2017, vergelijken we de gegevens van 2017 
met die van 2016. Doordat we nu wat meer hebben onderverdeeld in nieuwe posten, kan het 
beeld hierdoor wat vertekend zijn.  
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4.1. Jaarrekening 2017 
 

 2017  2016 

Baten    

Inkomsten uit Collectebus  €          434,33    €       641,08  

Inkomsten uit acties  €      1.150,00    €       250,00  

Inkomsten uit subsidies  €    30.541,14    € 30.268,72  

Inkomsten uit verkopen    €    2.133,50  

Teruggave energiebelasting  €      1.665,00    €    2.528,22  

Inkomsten extra donatie    €    5.199,30  

Inkomsten uit rente  €              0,19    €        245,93  

Exploitatieresultaat   €     -2.365,16   €     4.798,19  

    

Totale inkomsten €   31.425,50  €   46.064,94 

    

Lasten    

01. Personeelskosten  €      5.290,00    €        6.470,77  

02. Energie/water  €      6.081,29    €        9.168,72  

03. Verzekeringen/abonnementen/belastingen  €      4.627,86    €        5.038,16  

04. Onderhoud  €      5.776,78    €      16.018,64  

05. Diervoeder  €      6.390,55    €        6.593,11  

06. Dierverzorging  €      1.417,16    €        1.099,29  

07. Dieren aanschaf  €           30,98    €        1.365,00  

08. Gebruiksartikelen  €         747,43    

09. Kantine  €         273,18    

10. Promotie/Educatie  €         463,50    €           311,25  

11. Bankkosten  €         326,77    

    

Totale Lasten  €    31.425,50   €    46.064,94  

 

4.2. Balans 2017 
  

Activa   Passiva  

Dierenbestand  €   8.500,00   Eigen vermogen € 33.323,76 

Inventaris 
€   3.000,00 

 
Reservering  
Project Zuid-Amerika 

                  €    8.000,00  

Liquide middelen  € 34.524,13  
 

Reservering  
vernieuwing gasinstallatie 

                  €    3.000,00  

 
 

 

Reservering  
uitgestelde nota van 
Someren 

€       650,00 

    

Reservering terugbetaling 
energiekosten vanwege 
overstap 

€      1.050,37  

Totale activa € 46.024,13  Totale passiva € 46.024,13 
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4.3. Toelichting op de jaarrekening en de balans 
 

Inkomsten 

 
Van januari t/m half april waren we gesloten vanwege de vogelgriep. Deze maanden zijn er 
daardoor geen donaties ontvangen in de collectebus. Het bedrag is dan ook beduidend lager 
ten opzichte van 2016.  
 
We hebben in 2017 aan drie acties meegedaan. Burendag, de Deen kinderboerderijactie en 
de jaarlijkse actie van Wecycle.  
 
In vorige jaren hebben we inkomsten gehad uit de voerautomaten. Er zijn verscheidene 
redenen waarom we als bestuur besloten hebben om de voerautomaten definitief niet terug 
te plaatsen. We willen voeren op het terrein ontmoedigen, en niet juist aanmoedigen. Voeren 
geeft onrust bij onze geiten. Uit de hand voeren trekt wilde vogels aan op het terrein, welke 
wij juist willen weren uit de dierentuin, mede vanwege de uitbraken van vogelgriep. Ook 
vanuit het oogpunt van knaagdierbeheersing is het onverstandig om op deze wijze op het 
terrein te voeren. Het ministerie staat vol achter deze beslissing, daar het voor de dieren zelf 
ook niet goed is om ze op deze wijze te voeren. We onderzoeken momenteel of wij de 
voederautomaten op een andere wijze kunnen gaan inzetten.  
 
Doordat we dit jaar hebben bespaard op onze energierekening, is ook de teruggave van 
energiebelasting omlaaggegaan.   
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Uitgaven 

 

Personeelskosten, kantine 

We hebben de rubriek Personeelskosten 

nu gespecificeerd in twee rubrieken: 

personeelskosten, en kantine. Als we de 

kantine erbij beschouwen, hebben we ten 

opzichte van 2016, € 907,59 minder 

uitgegeven. Dat is een aanzienlijke 

besparing. 

 

 

 

 

Energie, Water 

We hebben bespaard op energiekosten. Dit komt mede door een aantal veranderingen die 

zijn doorgevoerd met betrekking tot stroomverbruik. Met de overstap naar een nieuwe 

energieleverancier in november, hebben we een eindnota gehad voor gas en stroom van de 

oude leveranciers.  

De maandelijkse termijnen zijn altijd opgebouwd door de energiekosten van een jaar door 12 

te delen. Doordat we nog voor de winter zijn overgestapt, is het stookseizoen niet in de 

eindnota meegenomen. Hierdoor kregen we een bedrag terug van € 1.050,37- Dit bedrag 

zullen we in het komende jaar moeten terugbetalen, aangezien er in het stookseizoen 

gemiddeld 33% meer energie verbruikt wordt. Daardoor valt het exploitatieresultaat in 

werkelijkheid minder hoog uit dan wat er nu op de jaarrekening vermeld is. Om dit duidelijk te 

specificeren hebben we dit bedrag op de balans aangegeven als reservering. 

  

Inlening 
vaste 

medewerker
56%

Vergoeding 
vrijwilligers

36%

Overig
8%

Personeelskosten
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Verzekeringen, belastingen, abonnementen en bankkosten 

De rubriek verzekeringen, abonnementen en belastingen bevatte in 2016 ook de 

bankkosten. Deze zijn nu apart gespecificeerd. Als we gaan vergelijken inclusief de 

bankkosten, hebben we ten opzichte van 2016 € 83,53 bespaard. De echte besparing zal 

pas in 2018 duidelijk worden, daar we eind 2017 een aantal abonnementen hebben 

opgezegd. Ook 1 van de 2 banken wordt per januari 2018 opgezegd, om dubbele kosten te 

vermijden.  

 

Onderhoud en gebruiksartikelen 

De rubriek gebruiksartikelen is nieuw, 

dit viel vorig jaar nog onder onderhoud.  

 

 

 

 

 

 

Diervoeder 

Op het gebied van diervoeder is een hoop veranderd, zoals eerder in dit verslag besproken. 

Naast de betere organisatie en gestructureerde werkwijzen, hebben we iets bespaard op de 

kosten. Maar we zijn vooral ook anders gaan voeren. We voeren bijvoorbeeld meer natuurlijk 

vlees in plaats van conserven, zoals kippennekken, eenden hartjes, konijnenvlees en ander 

vlees. In totaal hebben we € 202,56 bespaard.  

  

€ 0,00

€ 500,00

€ 1.000,00

€ 1.500,00

€ 2.000,00

€ 2.500,00

€ 3.000,00

Verzekeringen, Belastingen, Abonnementen

Flora
11%

Inventaris
19%

Verblijven
31%

Diversen
39%

Onderhoud
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Aanschaf dieren 

In het kader van ons beleidsplan en de stappen die gezet zijn op het gebied van onderhoud, 

hebben we het afgelopen jaar zo min mogelijk dieren aangeschaft. In 2017 hebben we alleen 

een aantal nieuwe Afrikaanse reuzenslakken gekocht en gehuisvest. 

Om onze collectie in de toekomst op peil te houden willen we graag meer samenwerken met 

andere dierentuinen en opvangcentra. Ons doel is om door samenwerking middels ruilen of 

opvang, dieren uit te wisselen, toe te voegen of elders onder te brengen. Wij willen zo weinig 

mogelijk dieren uit de handel halen. 

 

Promotie en educatie 

Qua promotie en educatiekosten hebben we € 152,25 meer uitgegeven dan in 2016. Naast 
de kosten van onze website, hebben we extra kosten gemaakt voor de diverse activiteiten 
voor de kinderen en onderdelen voor het sponsorbord dat we op termijn willen gaan 
plaatsen.  
 

Balans 

 
We hebben het dierenbestand herzien en op basis daarvan geherwaardeerd op de balans 
geplaatst.  
 
In 2018 staan we voor een paar grote uitgaves. Een gedeelte van de gasinstallatie moet 
worden vervangen. De geraamde kosten van € 3.000,00 hebben we gereserveerd op de 
balans. Ook willen we, in lijn met het beleidsplan, ons eerste thema: Zuid-Amerika vorm 
gaan geven. De geschatte kosten van € 8.000,- staan ook als reservering op de balans. 
 
We hebben een periode gewerkt met een leverancier voor diervoeding, Van Someren. De 
rekening hiervoor is in 2017 niet door ons ontvangen. Omdat deze rekening nog bij 2017 
hoort, hebben we een reservering van € 650,- gemaakt op de balans. 
 
Zoals eerder aangegeven, hebben we onterecht een teruggave van oude energieleverancier 
gekregen bij de overstap naar een nieuwe leverancier. Daar we dit terug moeten betalen bij 
de volgende jaarnota, hebben we dit bedrag van € 1050,37 ook gereserveerd op de balans.  
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5. Begroting 2018 
 

Zoals u gelezen hebt, hebben wij veel kunnen realiseren met beperkte middelen. We hebben 

hard gewerkt! Maar voor onze plannen voor 2018 is geld nodig. We hebben wat reserves, 

maar dit zal niet afdoende zijn om al onze doelen te verwezenlijken. Daarnaast blijft de 

bezetting qua vaste krachten en vrijwilligers een hekelpunt. Wanneer we in de gelegenheid 

zouden zijn dit beter te organiseren, zouden we ook op maatschappelijk vlak en qua 

begeleiding van diverse doelgroepen enorme stappen kunnen maken. Ons doel op financieel 

gebied zal dan ook zijn om nog actiever op zoek te gaan naar donateurs en sponsors, en te 

blijven zoeken naar zaken waar wij op kunnen besparen.  

 

Rubrieken Uitgaven Inkomsten 

01. Vrijwilligers/personeel  €                   4.800,00   

02. Energie/water/Afval  €                   9.750,00   

03. Verzekeringen/belastingen  €                      900,00   

04. Abonnementen  €                      540,00   

05. Algemeen onderhoud  €                   5.000,00   

07. Florabeheer  €                      500,00   

08. Inventaris  €                      700,00   

09. Gebruiksartikelen   €                      550,00   

10. Kantine  €                      250,00   

11. Promotie/Educatie  €                      850,00   

12. Diervoeder  €                   6.500,00   

13. Dierverzorging  €                   1.750,00   

14. Dieren aanschaf   €                   1.000,00   

15. Bankkosten / rente  €                      200,00   

16. Donaties/Subsidie / Acties    €                     33.290,00  

Totalen   €                 33.290,00   €                     33.290,00  

Reserveringen gasinstallatie, Zuid-Amerika 

project  €                  11.000,00   

Reserveringen Van Someren, stroomkosten €                      1700,37  

Aanvulling uit eigen vermogen  €                     12.700,37 

Totalen begroting  €                 45.990,37   €                    45.990,37  

 


