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BESTUURSVERSLAG  

 

Statutaire doelstelling  

De doelstelling van Stichting Flappus is opgenomen in artikel 2, lid 1 van de statuten en luidt 

als volgt:  

De stichting heeft ten doel:  

a. het uitoefenen van een opvangcentrum voor zowel gezelschapsdieren als inheemse 

dieren die door afstand, ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk 

handelen of nalaten tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven met het oog 

om de dieren tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren, mede gericht een 

spoedige terugkeer van de inheemse dieren naar de natuur en herplaatsing van 

gezelschapsdieren, waarbij wordt getracht te voorkomen dat dieren onnodige stress ervaren 

of letsel oplopen, waarbij de opvang zodanig is ingericht dat dieren zoveel mogelijk hun 

soorteigen gedrag kunnen blijven vertonen;  

b. het geven van voorlichtingen, instructies en adviezen over de verzorging van 

gezelschapsdieren en de inheemse soorten en het soorteigen gedrag van de dieren, 

alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn.  

 

Afwezigheid winstoogmerk 

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

geen winstoogmerk heeft.  

 

Bestemming liquidatiesaldo 

Zoals blijkt uit artikel 11, lid 3 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo 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. 

 

Fiscale positie 

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

 

ANBI 

De ANBI status is in 2017 toegekend. 
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GANG VAN ZAKEN IN 2020  

Groei 

Stichting Flappus ving in 2020 ongeveer  2400 dieren op. Dit is een enorme groei ten 

opzichte van 2019, waarin 1350 dieren werden opgevangen. Met name door de Coronacrisis 

bleven de groepen dieren maar binnenstromen. Gelukkig heeft de nieuwe huisvesting 

bewezen dat we deze sterke groei aan kunnen voor wat betreft de ruimte.  

De groei in het aantal dieren is ook meteen terug te zien in de baten (afstandsvergoeding en 

de inkomsten bemiddeling) en de kosten (dierenarts en voer).  

Daarnaast wordt er nu gewerkt aan een verbouwingsplan fase 3 omdat we toch nog een 

groei in het aantal dieren verwachten. 

 

Medewerkers  

Veel werkzaamheden worden nog steeds verricht door vrijwilligers en stagiaires. Zowel de 

vrijwilligers voor de dierverzorging als de mensen voor de PR en klussen vangen net als het 

bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden.  

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

personeel ingehuurd van Brutus. Hiervoor zijn afspraken gemaakt en worden sinds 1 januari 

2018 periodiek en volgens een vaste verdeelsleutel personeelskosten doorbelast. In 2020 

bedroeg deze doorbelasting € 45.811. Dit is bijna gelijk aan 2019 terwijl er veel meer dieren 

zijn binnen gekomen. Dit komt omdat er veel vrijwilligers en stagiaires zijn en de reeds 

gedane verbouwingen ook veel rust en tijd geven op de locatie. Iedere diersoort heeft nu zijn 

vaste plek.  

 

Donaties en leningen 

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

donatie was afhankelijk van een transactie, waarbij het geld voor de schenkers vrijkwam. De 

vordering uit hoofde van deze toezegging was in de balans opgenomen. De donatie van        

€ 60.000 is op 23 maart 2020 ontvangen en verwerkt in de jaarrekening. 

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

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 werd er van een persoon een bedrag ter grootte 

van € 41.500 geleend. Door de storting van de donatie van € 60.000 die dus op 23 maart 

2020 is ontvangen is deze lening afgelost.  

Voor de verbouwing van de locatie waren al diverse fondsen ontvangen en ook in 2020 zijn 

er nog fondsaanvragen gehonoreerd. Vandaar dat een groot deel van de 

bestemmingsreserve van de verbouwing in 2020 is ingezet.  
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Door de Coronacrisis vielen de donaties van particulieren en bedrijven erg tegen. Echter 

hebben we een gift ontvangen van € 30.000 van een Stichting die is geliquideerd. 

 

Financieel op orde, maar blijvende uitdagingen 

De weg die door het nieuwe stichtingsbestuur is ingezet om financieel op orde te komen in 

combinatie met de ondersteuning van fondsen, de subsidie van gemeente Zwolle en de 

giften maakt dat Stichting Flappus weer een positief eigen vermogen heeft.  Een gegeven 

waar we trots op zijn.  

Echter zal de groei in het aantal dieren nog steeds vragen om een duidelijk financieel beleid 

voor de komende jaren.  

Hetzelfde geldt voor thema’s als:  

1. Verbouwing fase 3;  

2. Gemeenten waarvoor wij dieren opvangen die geen bijdrage geven;  

3. Een veranderende regelgeving voor afvalbeleid waardoor de kosten enorm zijn 

gestegen.  
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TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2019 mutatie

Vaste activa

Inventarissen -€                -€                

Achtergestelde lening Brutus 36.000€            48.000€            -12.000€             

Te vorderen donatie -€                60.000€            -60.000€             

Vlottende activa

Liquide middelen

Kas 253€                70€                 183€                  

ING rekening lopend 39.866€            21.299€            18.567€              

ING spaarrekening 2.863€             2.863€             

Tussenrekening PIN-betalingen 370€                129€                241€                  

Totale activa 79.352€             132.361€          -53.009€              

Eigen vermorgen

Algemene reserve 36.597€            -30.295€          66.892€              

Bestemmingsreserve verhuizing 5.000€             19.595€            -14.595€             

Passiva

Crediteuren -€                -€                

Lening privépersoon -€                41.500€            -41.500€             

Schuld aan Brutus 37.755€            41.561€            -3.806€              

Toegzegde donatie -€                60.000€            -60.000€             

Totale passiva 79.352€             132.361€          -53.009€              
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TOELICHTING OP EXPLOITATIEREKENING 2020 en begroting 2021 

 

2020 2019 Begroting 2021

Netto omzet

Inzet reservering verbouwing 5.000€              

Donaties 151.357€     67.039€      66.000€             

Bemiddeling herplaatsing 35.068€      33.763€      29.000€             

Afstandsgelden 5.035€        4.469€        4.500€              

Financiele adoptie -€           -€           

Pension 3.641€        2.037€        3.500€              

Subsidie 21.522€      3.331€        27.500€             

Rente achtergestelde lening 1.050€        1.350€        600€                 

Overige diensten 539€          85€            1.000€              

Opbrengsten totaal 218.212€    112.074€    137.100€            

Kosten 

Bedrijfskosten 

Afschrijving inventaris -€           -€           

Bankkosten 798€          834€          900€                 

Dierenartskosten 37.144€      32.655€      36.000€             

Dierbenodigdheden 11.970€      13.666€      12.000€             

Dierverzorging 45.811€      45.471€      47.000€             

ICT kosten 770€          203€          700€                 

96.493€      92.829€      96.600€             

Huisvestigskosten

Afvalverwerking 3.569€        1.162€        5.000€              

Verbouwing/onderhoud 35.368€      4.203€        21.000€             

Huurkosten 12.000€      12.000€      12.000€             

50.937€      17.365€      38.000€             

Kantoorkosten

Boekhoudpakket -€           138€          

Kantoorbenodigdheden -€           -€           

Drukwerk 1.313€        408€          1.750€              

1.313€        546€          1.750€              

Algemene kosten 2.577€        862€          750€                 

Kosten totaal 151.320€    111.602€    137.100€            

Resultaat (verrrekening EV) 66.892€      472€          -€                 


