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BESTUURSVERSLAG 

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 bedoelt  

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.  

Afwezigheid winstoogmerk  

Uit de feitelijke werkzaamheden en artikel 2, lid3 van de statuten blijkt dat Stichting Flappus geen 

winstoogmerk heeft.  

Bestemming batig saldo  

Zoals blijkt uit artikel 11, lid 3 van de statuten zal een batig saldo moeten worden besteed ten 

behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die 

uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling 

heeft. 

Gang van zaken in 2018 

Stichting Flappus ving in 2018 ongeveer 950 dieren per jaar op. De werkzaamheden werden met 

name verricht door vrijwilligers. Het bestuur ontving geen beloning voor hun werkzaamheden. 

In 2018 is een toezegging voor een donatie van € 60.000 ontvangen. De daadwerkelijke donatie is 

afhankelijk van een transactie, waarbij het geld voor de schenkers vrijkomt. De vordering uit hoofde 

van deze toezegging is reeds in de balans per 31 december 2018 opgenomen. 

Voor de aanschaf van nieuwe huisvesting, waar ook Flappus gebruik van maakt, is er aan 

Dierenopvang Brutus een achtergestelde lening verstrekt van € 60.000. Deze lening wordt met 

ingang van 1 januari 2019 afgelost in een periode van vijf jaar en de rente bedraagt 2,5%.  

Vooruitlopend op de ontvangst van de hiervoor genoemde donatie van € 60.000 en ter financiering 

van de achtergestelde vordering is van een persoon een bedrag ter grootte van € 41.500 geleend.  

Vanwege de toegenomen activiteiten van Flappus wordt er voor de dierverzorging structureel 

personeel ingehuurd van Dierenopvang Brutus. Hiervoor zijn dit jaar afspraken gemaakt en worden 

sinds 1 januari 2018 periodiek en volgens een vaste verdeelsleutel personeelskosten doorbelast. In 

2018 bedroeg deze doorbelasting (voor het eerst) € 32.641. Het resultaat in 2018 was verlies en de 

algemene reserve is daarmee negatiever geworden. Met het doorbelasten van de kosten voor 

dierverzorging wordt ook duidelijk dat Flappus structureel hogere inkomsten nodig heeft. Voor het 

stichtingsbestuur is dit het belangrijkste agendapunt voor 2019. 
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FINANCIEEL OVERZICHT: 

Een overzicht van de financiële resultaten 2018 in vergelijking met 2017  ziet er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

Fiscale positie: 

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

ANBI: 

De ANBI status is in 2017 toegekend. 

 

 

 

 

 

€ € € € 

Netto omzet 46.613 27.268

Bedrijfskosten 64.951 28.941

Huisvestingskosten 462 1.262

Kantoorkosten 138 728

Algemene kosten 0 20

Totale kosten 65.551 30.951

Toevoeging bestemmingsreserve -9.913

Exploitatie resultaat -28.851 -3.683

2018 2017
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2017

€ € 

Vaste activa Mutatie:

Inventarissen 0 0 0

Achtergestelde lening Brutus 60.000 0 60.000

Te vorderen donatie 60.000 0 60.000

Vlottende activa

Liquide middelen

Kas 240 65 175

ING rekening lopend 1.633 1.137 496

ING spaarrekening 9.915 8 9.906

Totale activa 131.787 1.210

Eigen vermogen

Algemene Reserve -30.767 -1.916

Bestemmingsreserve verhuizing 9.913 0 -9.913

Passiva

Crediteuren 0 3.126 3.126

Lening privépersoon 41.500 0 -41.500

Schuld aan Brutus 51.141 0 -51.141

Toegezegde donaties 60.000 0 -60.000

Totale passiva 131.787 1.210 -28.851
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EXPLOITATIEREKENING 2018 

 

 

 

2018 2017

€ € 

Netto omzet

Donaties 14.777 7.187

Bemiddeling herplaatsing 19.251 17.162

Afstandgelden 1.990 2.146

Financiele adoptie 0 98

Pension 682 676

36.700 27.268

Bedrijfskosten

Afschr. Inventarissen 0 658

Bankkosten 289 221

Dierenartskosten 24.471 23.034

Dierbenodigheden 7.525 4.378

Dierverzorging 32.666 650

ICT kosten 0 0

64.951 28.941

Huisvestingskosten

Afvalverwerking 268 1.142

Onderhoudskosten 193 120

462 1.262

Kantoorkosten

Boekhoudpakket 138 115

Kantoorbenodigdheden 0 0

Drukwerk, porti en vrachten 0 0

Overige kantoorkosten 0 613

138 728

Algemene kosten

Representatie en verteer 0 20

0 20


