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• De naam van de instel l ing;  

Stichting Flappus 
 

• Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden 

Informatienummer)/f iscaalnummer; 851944036 
 

• Het post-  of  bezoekadres van de instel l ing;  

       Botlek 6, 8032CE, Zwolle  
 
• Doelstel l ing en beleid.  

Voor ons volledige beleidsplan verwijzen wij u naar http://flappus.nl/missie-bestuur/  
 
Statutaire doelstelling 

De doelstelling van Stichting Flappus is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt: 
1. De stichting stelt zich ten doel te voorkomen dat huisdieren slecht worden behandeld en/of 

worden gedumpt op plaatsen die daar niet voor zijn bedoeld; 

2. De stichting tracht haar doel te bereiken door het opvangen en tijdelijk te verzorgen van 
huisdieren en deze te herplaatsen op daarvoor geschikte adressen; 

3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel 

 
Beleid 
Stichting Flappus verricht de volgende werkzaamheden: 

1. Opvangen van zwerfdieren en dieren die niet meer bij hun eigenaars kunnen blijven; 
2. Dieren op de juiste en correcte wijze huisvesten en verzorgen; 
3. Dieren herplaatsen bij daarvoor geschikte mensen; 

4. Voorlichting geven over het juist houden van huisdieren. 
 

Door het opvangen van zwerfdieren of dieren die niet meer bij hun eigenaren kunnen blijven  en 
door ze op de juiste manier te verzorgen en voorlichting te geven over de juiste verzorging draagt 
Stichting Flappus bij aan de realisatie van de doelstellingen zoals vermeld in artikel 2 van de 

statuten. 
 
Werving en beheer van gelden 

Stichting Flappus werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende 
wervingsactiviteiten: 
1. Werven van donateurs 

2. Verkrijgen van subsidies 
3. Via fondsenwerving 
 

Het beheer van de verkregen inkomsten vindt plaats door de penningmeester van Stichting  



Flappus. Stichting Flappus streeft erna om de beheerskosten niet meer te laten bedragen dan 

5% van  het totale binnengekomen bedrag per jaar. 
 
Vermogen van Stichting Flappus 

Stichting Flappus houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit 
van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling. 
 

Beschikken over het vermogen van Stichting Flappus 
Op grond van artikel 6 van de statuten en haar feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele 
(rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen Stichting Flappus. Aldus kan geen enkele 

(rechts)persoon beschikken over het vermogen van de Stichting Flappus als ware het eigen 
vermogen. 
 

Afwezigheid winstoogmerk 
Stichting Flappus heeft geen winstoogmerk. De stichting laat de met haar activiteiten behaalde 
opbrengsten ten goede komen aan haar doelstelling, zoals hiervoor beschreven.  

 
• De bestuurssamenstel l ing;  het beloningsbeleid van de instel l ing en de namen 

van de   bestuurders;  

 
Titel    : Voorzitter 
Naam    : CarlWithaar  
Geboortedatum en -plaats : 02-10-1975 
Datum in functie  : 06-09-2012 
Bevoegdheid   : Gezamenlijk bevoegd 
 
 
Titel    : Secretaris 
Naam    : Ferdinand Laurens Lodewijk Goёken  
Geboortedatum en -plaats : 22-12-1981 
Datum in functie  : 06-09-2012 
Bevoegdheid   : Gezamenlijk bevoegd 
 
 
Titel    : Penningmeester 
Naam    : Esther Miriam de Haan – van Wijngaarden 
Geboortedatum en -plaats : 21-11-1967 
Datum in functie  : 12-05-2017 
Bevoegdheid   : Gezamenlijk bevoegd 
 
 
Titel    : Lid van Raad van Bestuur 
Naam    : Bjӧrn Sven Bosboom  
Geboortedatum en -plaats : 21-09-1994 
Datum in functie  : 12-05-2017 
Bevoegdheid   : Gezamenlijk bevoegd 
 
 



 
 
 
Titel    : Lid van Raad van Bestuur 
Naam    : Fiona Dinkelberg  
Geboortedatum en -plaats : 20-08-1985 
Datum in functie  : 06-09-2012 
Bevoegdheid   : Gezamenlijk bevoegd  

 
Geen van de bestuurders ontvangt een vergoeding voor de door hen verrichte  
werkzaamheden. 

 
•  Een actueel  verslag van de uitgeoefende act iv iteiten;  

Van de ongeveer 2.300 dieren die wij jaarlijks opvangen zijn er een aantal grootschalige 
acties uitgevoerd in 2016: 

• 63 zwaar verwaarloosde  konijnen die via een inbeslagname binnen kwamen (item geweest 
bij  Hart van Nederland (SBS6); 

• Vanaf een zorgboerderij zijn er 89 konijnen via een inbeslagname binnen gekomen; 
• De stichting heeft met de wild opvang in 2016, 16 jonge eekhoorns groot gebracht, rond de 

40 hazen opgevangen en wilde konijnen verzorgd en weer terug geplaatst in het leefgebied; 
• 25 tropische vogels zijn afgestaan door een oudere man die er geen zorg meer voor kon 

dragen. Deze zijn verzorgd en uiteindelijk weer herplaatst. 
 

• Een f inanciёle verantwoording;  
 
Dit jaarverslag is tevens opgenomen op http://flappus.nl/missie-bestuur/  

 
Inleiding:  

Stichting Flappus vangt ongeveer 2.300 dieren per jaar op. Zij verzorgt deze dieren en zorgt ervoor dat waar nodig, er medische 
hulp verleend wordt. Vervolgens wordt er een goed huis voor de dieren gezocht. De werkzaamheden worden verricht door 
vrijwilligers. Het bestuur ontvangt ook geen beloning voor hun werkzaamheden. 

Financiële analyse 

Een overzicht van de financiële resultaten 2016 in vergelijking met 2015 ziet er als volgt uit: 



 

De omzet ten opzichte van het voorgaande jaar is gestegen. De stijging heeft met name plaats gevonden bij de donaties.  Hier 
tegenover staan ook hogere uitgaven. Dit betreffen met name de dierenarts kosten welke onder de bedrijfskosten vallen. Dit 
had met name te maken met een grote opvang cq reddingsactie van 63 verwaarloosde konijnen in de zomer van 2016. Deze 
konijnen hadden medische hulp nodig. Door diverse meldingen in de media, gaven veel mensen een donatie om de dierenarts 
rekening te kunnen betalen. Helaas kon  er niet met een batig saldo het jaar afgesloten worden. Inmiddels is de boekhouding 
geautomatiseerd en wordt er eerder bijgestuurd. Het resultaat was daarom ook beter dan het voorgaande jaar. 

F iscale posit ie:  

De Stichting is kleinschalig en heeft geen winstoogmerk, daarom zijn ze niet belastingplichtig. 

ANBI:  

De ANBI status wordt momenteel aangevraagd. 

 
 

1.  TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 
 
 

 
 
 
Het resultaat over het boekjaar  is in zijn geheel onttrokken aan de algemene reserve. 
 
 



 
 
 
2.  TOELICHTING OP EXPLOITATIEREKENING 2016 

 

 

In  2016 zi jn facturen voor dierenartskosten (€637) en dierbenodigdheden (€ 277) uit  2015 betaald.  Aangezien de 
kosten worden verantwoord op het moment dat ze betaald worden, z itten deze kosten in het boekjaar 2016. 

 
 
 



 


