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1.  Verslag van het bestuur 
 

1.1  Algemeen 
 
Hierbij presenteren wij u het jaarverslag van Stichting VEHRA. Het jaarverslag begint met een 
bestuursverslag waarin wij in de eerste plaats kort terugkijken op het jaar 2020 en in de 
tweede plaats vooruitblikken naar het reeds begonnen jaar 2021. 
 
In hoofdstuk twee worden de organisatiegegevens weergegeven.  
 
Hoofdstuk drie betreft de jaarrekening 2020, waarin de financiële cijfers over het jaar 2020 
zijn opgenomen met daarbij een toelichting. De financiële cijfers zijn opgesteld door de 
penningmeester van het bestuur van de stichting en goedgekeurd door het bestuur op 25 
april 2021. 
 
Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom 
ontbreekt een controleverklaring van de onafhankelijke accountant. 
 
In hoofdstuk vier is een begroting voor 2021 opgenomen. 
 

1.2  Activiteiten en resultaat 
 
Activiteiten in 2020 
In 2020 hebben er geen activiteiten plaatsgevonden in verband met het Corona virus. 
 
 
Het resultaat is verdeeld in overeenstemming met de resultaatbestemming die onder de 
toelichting van baten en lasten is opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming 
bepaald. Het bestuur keurt de resultaatbestemming goed door het vaststellen van de 
jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opgenomen. 

1.4  Verwachtingen en plannen 
Door moeizame samenwerking met het asiel in Spanje zullen we in 2021 op zoek 
gaan naar alternatieve locaties om ons werk te kunnen doen. Daartoe zal er contact 
gezocht worden met andere dierenopvangen in Spanje of andere landen. Uiteindelijk 
zal er een verkennend bezoek gebracht moeten worden om te beoordelen of dat de 
locatie geschikt is voor de werkzaamheden welke wij uit willen voeren. Er zijn nog 
steeds Covid19 restricties zijn op het gebied van reizen zullen we af moeten 
wachten of er in 2021 nog projecten plaats kunnen vinden.  
  





6 

 Stichting VEHRA 

 

 

2.  Organisatie 
 
De stichting heeft tot doel: 
- Asiel- en zwerfdieren een betere toekomst te geven door deze medisch bij te staan, met 
name door castratie of sterilisatie. 
- al hetgeen met een of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 
 
Vestigingsadres 
Orpheuslaan 29 
5631BR Eindhoven 
 
RSIN nummer: 858366654 
KvK nummer: 70540918 

2.1  Bestuur 
 
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel 
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
 
 
Bestuursleden per 31 december 2020: 
Voorzitter:   mevr. P.B.M.H. Heesakkers 
Penningmeester: mevr. C.A.B.C. Nouwens 
Secretaris:   mevr. G.M. Traa 
Bestuurslid:  mevr. J.M. van de Wiel 
Bestuurslid:  dhr. A.H.J.M. Heesakkers 
 

2.2  Werknemers 
 
Gedurende het boekjaar is bij Stichting VEHRA geen personeel in dienst geweest  
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3.  Jaarrekening 
 

3.1  Balans per 31 december 
 
 

    2020  2019 

Activa      
Vorderingen en overlopende activa    €                  -      €                  -    

Liquide middelen    €     6.461,18   €       5.619,09 

Totale activa     €     6.461,18   €       5.676,09  

      
Passiva      
Reserves en fondsen    €    6.461,18     €       5.619,09 

Kortlopende schulden    €                  -      €                  -    

Totale passiva     €    6.461,18     €       5.619,09 
 
 
 

3.2  Staat van baten en lasten 
 
 

    2020  2019 

Baten      
Inkomsten particuliere donaties    €     1.064,00   €     1.420,23  

Inkomsten zakelijke donaties    €                 -   €     1.080,00  

Deelname vrijwilligers    €                 -   €     2.700,00  

Totale inkomsten     €     1.064,00   €     5.200,23 

      
      
Lasten      
Kosten beheer en administratie    €        222,91        €        520,80  

Besteed aan doelstelling    €                 -   €        701,07  

Kosten vrijwilligers    €                 -   €     3.540,38  
Toevoeging aan reserves    €        841,09   €        437,98  

Onttrekking aan reserves    €                  -      €                  -    

Totale kosten/bestedingen     €     1.064,00    €     5.200,23 
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3.3  Grondslagen van waardering en voor resultaatbepaling 
 
ALGEMEEN 
Bij het opstellen van de jaarrekening zijn eigen gekozen grondslagen gehanteerd. 
Het doel van deze jaarrekening is om inzicht te geven in de kosten en besteding van de 
gelden in relatie tot het doel waarvoor die gelden bijeengebracht zijn. 
 
Vergelijkende cijfers 
De rankschikking van de vergelijkende cijfers over het voorgaande boekjaar worden voor 
zover noodzakelijk aangepast.  
 
 
BALANS 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt 
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 
 
Voor administratieve lastenverlichting heeft het bestuur besloten overlopende activa en 
passiva kleiner dan €1.000 niet in de balans op te nemen, maar te boeken in jaar van uitgave 
of ontvangst (kasstelsel). 
 
Vorderingen 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor zover noodzakelijk onder 
aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. 
 
Liquide middelen en schulden 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Reserves en fondsen 
Het bedrag van de reserves en fondsen laat het verschil zien tussen de bezittingen en de 
schulden. Dit bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de 
doelstelling worden besteed. 
 
 
BATEN EN LASTEN 
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. 
De bedragen zijn opgenomen tegen nominale waarde. 
 
Bedragen kleiner dan €1.000: de baten en lasten worden opgenomen in het jaar waar de 
werkelijke ontvangst of betaling heeft plaatsgevonden (kasstelsel). 
Bedragen groter dan €1.000: de baten worden toegerekend aan het jaar waar de bate 
betrekking op heeft (realisatie principe) en de lasten worden toegerekend in het jaar van de 
bate (matching principe). 
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3.4  Toelichting op de balans 
De som van de vorderingen en overlopende activa op balansdatum is kleiner dan €1.000 en 
derhalve niet geactiveerd. 
 
De liquide middelen bevat het banksaldo per 31 december van het boekjaar en staan ter vrije 
beschikking aan de stichting.  
 
Reserves en fondsen betreft het vrij besteedbare vermogen. 
 
De som van de kortlopende schulden op balansdatum is kleiner dan €1.000 en derhalve niet 
geactiveerd. 
 

3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten 
Staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. 
 
Baten  
De baten in 2020 zijn geheel bijeengebracht door particuliere donaties.  
Het 17,2% is ontvangen via eenmalige overboekingen, 82,8% is ontvangen via Teaming. Dit 
betreft een maandelijkse bijdrage.  

Lasten  
In 2020 zijn er alleen kosten voor beheer en administratie gemaakt. 
 
In 2020 wordt er €841 aan de reserves en fondsen toegevoegd. Deze reserve zal in de 
toekomst weer worden aangewend voor nieuwe projecten. 
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4.  Begroting 
 
De begroting voor 2021 zal voornamelijk besteed worden voor het zoeken naar en het 
bezoeken van alternatieve asielen. Helaas verwachten wij ook dit jaar geen team op pad te 
kunnen sturen.  

Cijfermatig: 

    2021    
Baten       
Inkomsten particuliere donaties    €       100,00    
Inkomsten zakelijke donaties    €            -    
Deelname vrijwilligers    €            -  
Totale inkomsten     €        100,00    

  

       
  

       
  

Lasten       
  

Kosten beheer en administratie    €        200,00      
  

Besteed aan doelstelling    €              -  
Kosten vrijwilligers    €              -   
Toevoeging aan reserves    €               -       

  

Onttrekking aan reserves    €        100,00       
  

Totale kosten/bestedingen     €        100,00    
  

 


