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Toelichting
Verlies- en winstrekening SBH
Het aantal aanvragen voor steun beliep in 2016 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. Tevens verzorgt SBH de bemiddeling in diervoeding tussen
leveranciers en de reguliere voedselbanken.

Verlies- en winstrekening SBH 2016
Inkomsten
Inkomsten dierenwelzijn
Donaties fondsen

Bedrag
21.636

Bedragen in € 1
Uitgaven
Uitgaven dierenwelzijn
Dierenklinieken
Vervoer diervoeding

21.636
Inkomsten dierenwelzijn overig
Giften particulieren en bedrijven
Crowdfunding
Verkoop webwinkel

6.290
2.316
0
8.606

Uitgaven dierenwelzijn overig
Presentaties en beurzen
Magazine en nieuwsbrief
Donatieboxen
Uitgaven algemeen
Kantoorkosten
Beheer website
Lidmaatschap- en stichtingskosten

Totaal Inkomsten
Batig saldo 2015
Totaal

30.242
5.495
35.737

Totaal Uitgaven
Batig saldo 2016
Totaal

Bedrag
19.324
357
19.681
744
531
222
1.497
810
387
976
2.173
23.351
12.386
35.737

Uitgaven dierenwelzijn:
Medisch acute behandeling:
SBH heeft in 2016 in totaal 187 casussen m.b.t. minima huisdieren in behandeling genomen, hiervan zijn 162 dieren financieel
gesteund voor een totaalbedrag van € 19.324,- Gemiddeld zijn per maand 14 minima huisdieren financieel gesteund voor
gemiddeld € 119,- per casus. Voor de 25 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 vervoerskosten van diervoeding van leveranciers en deelnemende voedselbanken in het land is € 357,- uitgegeven.

Inkomsten dierenwelzijn:
In 2016 is SBH door fondsen voor het realiseren van acuut medische hulp aan minima huisdieren gesteund voor een totaalbedrag
van € 21.636,-.
Wij constateren dat bij fondsen toekenning van donaties voor medische acute zorg aan minima huisdieren nog een nieuwe
ontwikkeling is, maar gelukkig steeds meer aandacht gaat krijgen. Hierdoor kan worden voorkomen dat minima huisdieren
onnodig lijden of in een asiel belanden.
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Uitgaven dierenwelzijn overig:
Presentaties en beurzen:
Voor presentaties bij beurzen is in totaal € 744,- uitgegeven. Het betreft kosten deelname aan evenementen, zoals reiskosten,
entree, standhuur en SBH presentatiemateriaal. In 2016 zijn tevens gemeenten en bewindvoerdersbijeenkomsten bezocht.
Magazine en nieuwsbrief:
In 2016 is het magazine BANJER uitgebracht met een oplage van 700 stuks, de kosten voor de opmaak en verzending naar relaties
zoals dierenartsen bedroeg € 349,- , aan drukwerk en verzending van kerstkaarten is € 182,- uitgegeven.
De kosten voor drukwerk van het Magazine BANJER zijn gesponsord door relaties van SBH via plaatsing van een advertentie, met
name door dierenklinieken en een (dieet)diervoeding fabrikant.
Donatieboxen:
Om meer bekendheid en extra inkomsten voor SBH te verkrijgen zijn bij 150 dierenartsen zgn. donatieboxen geplaatst. De kosten
voor de productie van de boxen zijn gesponsord, aan drukwerk en verzending is € 222,- besteed.

Inkomsten dierenwelzijn overig:
Giften particulieren en bedrijven:
SBH heeft via giften, zoals donaties van particulieren en bedrijven en door het houden van presentaties, in totaal
€ 6.290,- verkregen. Door meer landelijke bekendheid van het goede doel is een toename te zien van het aantal particuliere giften
aan SBH, ruim € 4.000,-.
Crowdfunding:
Uit activiteiten zoals collectes en crowdfunding voor het goede doel is € 2.316,- opgehaald. Met name door het plaatsen van
projecten op crowdfundingplatforms wordt getracht extra opbrengsten te genereren.

Uitgaven algemeen:
Aan kantoorkosten is € 810,- uitgegeven, in 2016 is een laptop en labelprinter aangeschaft ad € 549,-, de overige kosten betreffen
printercartridges en kantoorartikelen ad € 261,-.
Voor het beheer (hosting) van de website SBH (website is een ANBI verplichting) is totaal € 387,- besteed.
De vaste kosten voor lidmaatschap CBF en ANBI zijn € 135,- geweest. Voor het aanpassen van de statuten SBH aan de nieuwe
ANBI normering is éénmalig € 642,- besteed, de kosten voor de zakelijke rekening en het betalingsverkeer waren € 199,-.

Steunaanvragen:

Jaarverslag 2016

Stichting Bevordering
Huisdierenwelzijn
KvK 60131381
Het aantal aanvragen lag in 2016 op een hoger niveau (187) in vergelijking met 2015 (130). In 162 gevallen is financiële
ondersteuning gegeven, waaronder een klein aantal met participatie van collega dierenwelzijn organisaties.
De meest voorkomende acute behandelingen en bijbehorende tarieven zijn geweest:
• Orthopedisch (gem. tarief € 300,-):
gewrichten en botten (fracturen, kruisbanden en luxaties)
• Interne/weke delen (gem. € 180,-):
baarmoeder- en prostaatproblemen (niet zijnde reguliere neutralisatie),
blaas- en nierfalen,
KNO problemen (ogen en oren)

•

Medische acute consulten, noodzakelijke bloed- en/of urinebepaling, medicatie en nazorg (gem. tarief € 60,-)

Spreiding steunaanvragen naar regio:

De meeste aanvragen vonden in 2016 plaats in de regio’s Noord- en Zuid Holland, Noord Brabant, Groningen en Overijssel.
In vergelijking met 2015 is met name een stijging te zien van het aantal steunaanvragen in het noorden en oosten van Nederland.
Dit wordt veroorzaakt door het voortschrijdende effect van promotionele activiteiten in deze provincies en meer samenspel met
maatschappelijke organisaties.

Activiteiten in 2016:
Evenals in 2015 zijn in 2016 door SBH presentaties gegeven op diverse dierenwelzijn evenementen/beurzen. Nieuw was dit jaar
de deelname aan zgn. bewindvoerderscafe’s.
Naar aanleiding van het in opdracht van SBH door Van Hall Larenstein in Leeuwarden verrichte onderzoek is in 2016 de pilot in
Groningen gestart, deze pilot zal in 2017 doorlopen.
Het betreft hier samenspel tussen SBH met maatschappelijke organisaties zoals Leger des Heils, Humanitas etc. Ook is er frequent
contact met GGZ afdelingen.

Samenwerking met Voedselbanken:
SBH bemiddelt bij het verkrijgen van diervoeding voor huisdieren die zijn aangesloten bij reguliere voedselbanken. Bij SBH zijn
meerdere reguliere voedselbanken en voedselbanken voor dieren aangesloten, waarmee ca 3.500 huisdieren worden bereikt.
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Evenals voorgaande jaren is er ook in 2016 naar gestreefd meer reguliere voedselbanken en dierenvoedsel- banken bij ons doel te
betrekken. Momenteel zijn 15 reguliere voedselbanken en 5 voedselbanken voor dieren aangesloten.

Samenwerking met gemeenten:
SBH staat in 2016 als partner vermeld in de Nota Dierenwelzijn van Rotterdam en Amsterdam. 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 binnen de eigen gemeente, gevraagd voor acute medische behandeling van ernstig zieke of gewonde
huisdieren, alsook chippen, castratie en sterilisatie van minima huisdieren.
In Amsterdam is in 2016 een regeling ingevoerd waarbij 50% van de dierenartskosten tot een maximum van € 300,- voor 1
huisdier per jaar op basis van de stadspas wordt vergoed. Inmiddels is de gemeente Diemen met eenzelfde test gestart.
Overleggen zijn gaande met meerdere gemeenten, o.a. gemeente Lelystad. Oriënterende gesprekken vinden plaats met raads- of
fractieleden van onder meer de gemeenten Amstelveen en Gouda.

Jaarrekening
Resultatenrekening SBH 2016

Bedragen in € 1
Werkelijk 2016

Inkomsten dierenwelzijn
- Donaties fondsen
- Giften particulieren
- Giften bedrijven
- Giften crowdfunding
Som van inkomsten dierenwelzijn
- Inkomsten overig
Som van inkomsten
Uitgaven dierenwelzijn:
- Dierenklinieken
- Vervoer diervoeding
- Presentaties en beurzen
- Magazine en nieuwsbrief
- Donatieboxen
Som van uitgaven dierenwelzijn
- Uitgaven beheer en administratie
Som van uitgaven
Saldo van inkomsten en uitgaven
Bestemming saldo van inkomsten en uitgaven
Toevoeging/onttrekking aan:
Reserve (saldo voorgaand jaar)
Resultaat

Opgesteld door:
P. van Doorne
Penningmeester SBH
13 april 2017

Begroot 2016

21.636
4.198
2.092
2.315
30.241
0
30.241

19.324
357
744
531
222

Werkelijk 2015

20.000
1.500
500
500
22.500
150
22.650

21.120
400
600
150
0

14.037
1.981
1.000
330
17.348
136
17.484

10.017
542
748
0
0

21.178
2.173
23.351

22.270
600
22.870

11.307
913
12.220

6.890

-220

5.264

5.495
12.385

5.495
5.275

231
5.495

