Financieel verslag 2020
ABN-bank in 2020 totaal bijgeschreven; 69.163,98 euro.
ABN- bank in 2020 totaal afgeschreven; 37.237,22 euro.
Saldo op 01-01-2020; 18.041,40 en op 31-12-2020; 49.968,16 euro.
In tegenstelling tot 2019 is er over 2020 een positief resultaat van 31.926,76 euro waarvan 25.000 euro in
reserve wordt weggezet voor nieuwbouw intake gebouw (droomcheque Maarten Stopendaal). In
werkelijkheid is het resultaat 6876,76 en beginnen we 2021 met een, voor de dieren, beschikbaar saldo
van 24.968 euro (saldo 1 jan. min 25.000), dit is bijna voldoende om de dieren in 2021 de nodige
verzorging te kunnen geven. Sinds de oprichting hebben we er nog niet zo goed voor gestaan in het begin
van het jaar, dit geeft ons een gerust gevoel!
Dank aan de vrijwilligers, de donateurs maar vooral de orthodontisten praktijk en dierenlot! Ook door het
plaatsen van 36 zonnepanelendoor de verhuurder, zijn de energie kosten met 60% gedaald, daar komt de
teruggaaf van 1000 euro energiebelasting nog bij, 2020 wordt in 2021 uitbetaald.

Uitgaven 2020
Diervoer; ;

Inkomsten 2020
11.690,87

{Kiezebrink, Aves, Melk voor dieren, Fokkens}.
Diversen;

Donaties via website;

2.852,69

Donateurs individueel; 20.210,29
2858,42

Praxis, bouwmat., onderhoud, Makro enz.

Dierenlot (reservering); 25.000,00
Dierenlot;

101,00

Huishoudelijk;

1666,80

Prov. Groningen (sub.); 12.000,00

Kantoor;
(Website, Telefoon, internet enz.)

1326,18

Sportvis fed. Gr./Dr.;

2.000,00

127,00

D.A. Westerkwartier;
Prepareren N.D.E. Gr.;

1.000,00
5.000,00

Bank kosten;
Essent;
Huisvesting;
Autokosten;
(Brandstof, onderhoud, verzekering)

2959,68

Bel. Sub. Pellet-kachels; 1.000,00

11.700,00

Totaal ontvangen ABN; 69.163,98

1816,14

Veterinaire diensten;

714.07

Afval verwijdering (NNRD);

572,52

Contributies; (SOVON, Aviornis)
Vrijwilligers;
Ondersteuning dep. Blijham;
Totaal afgeschreven kosten ABN

Totaal kas contant;
Totaal bij in 2020;

2474,71
71.638,69

70,00
235,54
1500,00
37.237.22

Totaal in spaarvarken/kas in 2020; 2774,71 (waarvan 1350 euro contant uit legaat Bettie Pieterburen voor nieuwe aanhang
wagen). Totaal kas uit; 2408,50 euro (Kas betalingen levering levende meelwormen 937.50 euro, kaartjes openbaar vervoer
vrijwilligers uit kas; 121 euro en aanschaf nieuwe aanhangwagen 1350,00 euro).
In kas/ spaarvarken 1 jan. 2021 contant; 366,21 euro.

Wat gaat faunavisie doen in 2021?
Om te beginnen willen we Corona buiten de deur houden en gezond blijven, dit is noodzakelijk want Pim, de
beheerder, behoort als COPD-patiënt tot de risicogroep, ook de gezondheid van alle anderen hebben prioriteit!
Om ook de stichting gezond te houden gaan we werken aan de toekomst, zo zijn er begin dit jaar gesprekken
geweest met de provincie (gedeputeerde) en de provinciale politiek om structureel geld voor onze stichting te
realiseren in de provinciale begroting voor 2022, we hebben goede hoop want de gedeputeerde erkent de noodzaak
van een wilde fauna opvang in Groningen, dit gaf hij aan in een 2 uur durend gesprek.
Als er structureel geld kan komen is er ruimte voor anderhalve FTE en misschien zelfs wel nieuwbouw op de grond
naast de huidige opvang.
Het accent wordt ook gelegd op naamsbekendheid en fondsenwerving en willen het ijzer smeden nu het heet is
dankzij de spots van dierenlot waar wij heel graag onze medewerking aan hebben verleend, de spot was veelvuldig
te zien op de nationale televisiezenders in het voorjaar van 2021.
Het streven is om zelf te zorgen dat er aan het einde van 2021 anderhalf keer de jaarlijkse financiële behoefte
(60.000 euro) op de stichting rekening staat, dat zou veel kopzorgen besparen en zeker 2 jaar bestaansrecht geven.
Veel werk is er aan de winkel, zo moeten er 20 Elzen en 20 wilgen worden geknot, 150 meter slootwal beschoeid,
het marterverblijf vervangen en de eerste opvang/ ziekenboeg voor reeen worden aangepakt.
De faciliteiten voor de 1e opvang voor wolven zijn bruikbaar hoewel er nog het een en ander beter kan, je kunt er
maar klaar voor zijn. “Gelukkig” was onze eerste aangereden wolf al dood bij aankomst maar we zijn wel wakker
geschud.
Last but not least, willen we graag een winter schuur voor de Damherten en Reeen bouwen (kosten 10.000 euro), dit
geld is er even niet dus moeten ze het deze winter nog een keer met de kalveriglo’s doen.
De oprichters/beheerders (Pim en Mieke) zijn over drie jaar aan het pensioen toe, ze zijn dan bijna 70, een afscheid
zal er niet komen, vervanging wel, hoe en wie moet nog worden uitgedokterd het zal allemaal afhangen van de
provincie vrees ik. Hier geld het spreekwoord; “komt tijd, komt raad”, maar gezond blijven staat voorop.
Jaarlijks ontvangen we meer dan 150 stageverzoeken van MBO, HBO, WO, er kunnen zo’n 20 gehonoreerd worden.
Opvallend is dat er steeds meer belangstelling komt uit de veterinaire hoek/opleiding. Ook studenten uit het
buitenland weten ons steeds vaker te vinden, deze komen vaak intern, om de verblijfskosten niet ten laste van de
stichting te laten komen gaan we vanaf 2021 een vergoeding vragen van 10 euro per dag.
Tot zover het verslag ter verantwoording van de financiën over 2020 en de plannen voor 2021.
Voor geïnteresseerden liggen alle stukken ter inzage klaar ter onderbouwing van de cijfers.
Op de laatste 2 pagina’s staan de cijfers in de grafieken vermeld in euro’s en percentages.

Groet van Mieke en Pim Lollinga
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