Jaarverslag en jaarrekening 2017 en de begroting voor 2018
Samenvatting
Dankzij uw giften en donaties hebben wij in 2017 weer veel goed werk kunnen doen voor de
zwerfhonden in de diverse landen. Graag wil het bestuur en alle AAI-vrijwilligers u allen hartelijk
danken voor uw financiële ondersteuning in 2017. Wij hopen ook op uw steun in het komende jaar.
In 2017 zijn er 112 zwerfdieren in Nederland geadopteerd. Dit zijn 81 honden minder dan in 2016. In
totaal is er in 2017 voor € 7.531 minder aan giften en donaties ontvangen. Maar de totale kosten zijn
ook sterk gedaald met € 9.465 door vooral € 6.463 aan lagere medische en dierenartskosten.
Ook alle andere kostenposten zijn gedaald. De algemene beheerkosten bedragen € 1.736 of maar
2,4%! Hierdoor komen zoveel mogelijk giften ten gunste van de zwerfdieren.
In 2016 zijn alle bestaande financiële reserves (spaargeld) gebruikt ten behoeve van de bouw en
inrichting van het nieuwe asiel in Gocek en aan hoge medische en dierenartskosten. In 2017 hebben
we de financiële spaarreserve weer terug opgebouwd. Hierdoor is er nu een gezonde reserve om
eventuele lagere financiële inkomsten gedurende het jaar op te vangen zonder dat dit de toegezegde
donaties aan de buitenlandse asielen aantast. Of dat er door minder zwerfdieren naar Nederland te
halen reiskosten bespaard moeten worden.
In de begroting voor 2018 plannen wij dezelfde hoogte aan donaties en giften als in 2017. Wij
plannen dat 110 zwerfhonden in 2018 een nieuw gouden mandje in Nederland zullen gaan krijgen.
Verder houden wij rekening met hogere kosten voor de invoer van honden van buiten de EU via
Schiphol. Voor de honden uit Gocek is de gevraagde onkostenbijdrage lang niet toereikend.
Financieel jaar 2017
Inkomsten
De totale ontvangsten aan giften en donaties bedroegen € 41.759 (2016: € 49.290).
In 2017 bestond Stichting AAI officieel alweer 20 jaar. Daarmee zijn wij een van de oudste stichtingen
van Nederland. Ter gelegenheid van het jubileum werd voor vier speciale projecten een extra
jubileum donatie gevraagd. Voor deze vier projecten werd tot nu toe voor € 6.162 in totaal
gedoneerd, waarvan € 2.130 in 2017 is geschonken:
2017
Totale opbrengst
Project quarantaine ruimte voor honden in Gocek
€ 610
€ 3.605
Project Sterilisaties Fionna in Goa
€ 1.100
€ 1.342
Project Sterilisaties en bloedtesten Sara in Napels
€ 285
€ 830
Project Sterilisaties Nafsika in Athene
€ 135
€ 385
U kunt nog steeds, onder vermelding in de omschrijving van project Gocek, Goa, Napels of Athene,
extra donaties doen voor deze AAI 20 jaar jubileum projecten!
In 2017 werd voor € 28.495 aan onkostenbijdragen ontvangen voor de 112 geplaatste honden. U
kunt ook een specifieke zwerfhond financieel te adopteren. Niet voor alle zwerfhonden is een nieuw
huisje in Nederland de beste oplossing. Voor een financiële adoptie bedrag van € 150 per jaar stelt u
een buitenlands asiel in staat een zwerfhond een jaar te verzorgen en te laten genieten in zijn
bestaande omgeving. In 2017 werd voor € 975 aan financiële adopties ontvangen.
De totale inkomsten bedragen in 2017 € 71.395 ten opzichte van € 93.256 in 2016.
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Kosten
De reiskosten voor het transport van honden naar Nederland bedragen € 8.287. Door nieuwe
wetgeving, en de daarbij behorende administratieve en dierenartskosten bij de invoer van honden
van buiten de EU, zorgen voor Gocek honden voor een extra kostenpost van € 555 per transport.
De algemene beheerskosten bedragen in 2017 slechts € 1.736 of 2,4%. Onder algemene
beheerskosten vallen o.a. bank en telefoonkosten, postzegels, acceptgiroformulieren en
kantoorartikelen. De druk en verzendkosten voor het geheel vernieuwde AAI-magazine zijn niet
gestegen.
De totale kosten bedroegen in totaal € 18.885 (2016: € 28.350) of 26,5% van de totale inkomsten.
Door een sterk kostenbewustzijn en de minimale algemene beheerskosten streven wij als stichting
ernaar dat uw giften maximaal ten goede komen aan de zwerfhonden.
Donaties buitenlandse asielen
Uw donaties en giften stelden ons in staat zwerfhonden en hulpverleners in de buitenlandse asielen
financieel te steunen met een totale donatie van € 39.265. Daarnaast is in 2017 € 13.245 gebruikt
voor het weer opnieuw opbouwen van de vorige jaar geheel gebruikte spaarreserve.
Om duurzame financiële hulp aan de zwerfdieren en aan de buitenlandse asiel hulpverleners te
kunnen geven zijn uw giften een zeer belangrijke inkomstenbron voor ons.
Een volledig overzicht van de inkomsten en uitgaven in het jaar 2017, met een vergelijking voor het
jaar 2016 en de begroting van 2017, treft u hierbij aan.
Begroting 2017
Stichting AAI maakt ieder jaar een begroting, een schatting van de inkomsten en de uitgaven, om de
hoogte van kwartaal donaties aan de buitenlandse asielen te kunnen bepalen. Zekerheid in de
hoogte van de komende vier kwartaal donaties is erg belangrijk voor de buitenlandse asielen om hun
eigen financiële planning hierop in te kunnen richten.
In de begroting voor 2018 wordt uitgegaan van € 45.000 aan donaties (2017: € 39.265) aan de
diverse buitenlandse asielen. In 2018 verwachten wij 110 honden te kunnen gaan plaatsen hetgeen
een bijdrage in de onkosten oplevert van € 30.250. De totale inkomsten voor 2018 worden begroot
op € 70.000. (2017: € 71.105)
Voor 2018 verwachten wij dat de reiskosten en medische en dierenartskosten stijgen naar € 16.675
(2017: € 12.172). De totale kosten stijgen naar een begroot bedrag van € 25.000 (2017: € 18.595).
In het voorjaar van 2018 zal een geheel vernieuwde website live gaan. De werkzaamheden daarvoor
zijn al in volle gang.
Dit financieel overzicht treft u ook aan op onze website www.stichtingaai.nl onder de kop “Diversen”.

Rob C.J. Janssen
Penningmeester Stichting AAI
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