
Beste allemaal,  

Hieronder vindt u de financiële verantwoording over 2021 van stichting Faunavisie. 

Tegen alle verwachting in is het met giften en donaties extreem goed gegaan dit jaar. 

Uitspringers waren de studenten vereniging uit Groningen (17.500 euro) en de dierenlot 
dontieverdubbelaar (19.500 euro), ook het aantal donateurs en eenmalige schenkers is significant 
gestegen. Voor ons een ongekende luxe om het volgende jaar te beginnen zonder geldzorgen! 

De stijgende kosten en inflatie waren debet aan hogere dierenverzorging en autokosten, toch 
hebben we de bijna tweeduizend dieren kunnen opvangen en verzorgen voor 42.348 euro (in 2020 
37.340 euro), via de bank en donaties contant is er 90.593 euro binnen gekomen(!!), ons beste jaar 
ooit. Waaraan is dit te danken, is het onze deelname in de dierenlot commercial of is het de inzet van 
de medewerkers van faunavisie die dag en nacht klaar staan om gewonde inheemse dieren direct bij 
binnenkomst de juiste zorg en aandacht te geven? In ieder geval werpt het vruchten af en voelt 
vooral als waardering!! 

Financieel verslag 2021 

ABN-AMRO bank stichting faunavisie 2021; saldo op 1-1-2021;     50.173,03 euro 

ABN-AMRO bank stichting faunavisie 2021; saldo op 31-12-2021; 96.693,86 euro 

In 2021 is er op de ABN-bank bijgeschreven; 86.510,01 euro. 

In 2021 is er op de ABN-bank afgeschreven; 39.987,18 euro 

Uitgaven bank 2021                                        Inkomsten bank 2021 

Diervoer en verzorging;  12.369,79 euro.             Donaties en giften; 84.414,01 
Dierenarts/medicijnen;       620,77 euro.             Belasting terug;      918,00  

Auto kosten;                        5423,44 euro.             Verkopen/prep.;          450.00 

Afval verw./ destructie;      852,87 euro.              Kruisposten (2 x);        728,00 

Vrijwilligers/stagiere’s;     1769,94 euro.                               Totaal inkomsten;    86.510,01 

Huishoudelijk;                      1056,39 euro.                              Contant donaties;        4144,00                 

Kantoor; tel, internet enz. 1702,65 euro.                               Totaal generaal;  90.654,01 

Nuts voorz. Essent;              2631,13 euro. 

Bankkosten (ABN-AMRO);   154,45 euro. 

Huisvesting/huur;                9900,00 euro. 

Diversen; (reparaties,         2215,75 euro.                                                                                                                      
onderhoud, contributies enz.).   

Totaal uitgaven bank; 39.987,18 euro. 



Uitgaven kas;               Donaties contant 21 kas; 

Meelwormen (levend) 12 kg. a 7.50 euro per maand; 1080,00        in kas op 1/1/21; 60,21 

Diversen klein materiaal (onderhoud verblijven, enz.;  377,02        Donaties kas;  4144,00 

Brandstof vergoedingen lange afstand vrijwilligers;      750,00                                   4204,21 

Brandstoffen tuingereedschappen (zaag, maaier enz.)  154,00        

                                                                                                 2361,02 

Totaal uitgaven bank en kas; 42.348,20 euro, totaal inkomsten bank en kas; 90.593,80 euro                                                                    
Contant In kas op 31 december 2021; 1843,19 euro 

Resultaat 2021; positief 48.245,60 euro. 

In reservering 2020; 25.000 euro (droomcheque Maarten Roosendaal dierenlot) .
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Wat gaat Faunavisie in 2022 doen? 

Het vervangen van verblijven is er in 2021 bij in geschoten (corona), begin 2022 is er een begin 
gemaakt aan het realiseren van 9 nieuwe verblijven voor kleine zoogdieren, roofvogels en uilen, 
futen en zeevogel verblijf, en verblijven voor kleine zangvogels e.d., inmiddels zijn deze optijd voor 
het voorjaar gereed gekomen. Een nieuw reeen verblijf voor de eerste opvang en ziekenboeg wordt 
de volgende missie voor het najaar van 2022. Welicht kunnen we hiervoor de droomcheque van 
Dierenlot gebruiken t.w.v. 25.000 euro die als reservering te boek staat. 

Omdat Mieke en Pim de 65 al weer voorbij zijn en de gezondheid van Pim te wensen overlaat (COPD) 
gaan we in 2022 zoeken naar een manier om de huidige beheerders te ontlasten, al tien jaar werken 
ze prodeo 3 FTE’s per persoon per week, dit is niet meer vol te houden. Wellicht is er met de 
toegezegde subsidie van de provincie ruimte om een deskundige(n) in te huren voor 2023, mocht dit 
niet lukken dan zullen er taken afsestoten moeten worden tot er een oplossing komt.                                                                                                           
In het najaar zal er door Pim contact gezocht worden met de provincie Groningen. Ook gaan we 
onderzoeken of er mogelijkheden zijn om in het oostelijk deel van de provincie om daar een wildlife 
opvang te beginnen onder de vlag van stichting faunavisie, we gaan dan zoeken naar een passende 
locatie en gekwaliviseerde medewerkers. 

We hopen op het beste! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


