
Jaarverslag en jaarrekening 2020 en de begroting voor 2021 
Dankzij uw giften hebben Stichting AAI en de vele vrijwilligers in 2020 weer veel 

goed werk kunnen doen voor de zwerfhonden. Het bestuur bedankt daarom alle 

vrijwilligers voor de vele hulp en werkzaamheden en mede namens de zwerfhonden 

zijn wij alle donateurs dankbaar voor de ontvangen giften. We rekenen erop dat u 

Stichting AAI in 2021 blijft steunen.  

Hieronder doen we verslag van de inkomsten en bestedingen in 2020. Vervolgens nemen we u mee 

in de begroting voor 2021. 

Jaarverslag 2020 
Als gevolg van de coronacrisis is de vraag naar adoptiehonden flink toegenomen. Maar de crisis had 

ook tot gevolg dat het een stuk moeilijker werd om zwerfhonden naar Nederland te halen. 

Desondanks hebben we in 2020 toch nog 80 honden kunnen plaatsen. Ook financieel hebben we het 

jaar met een positief resultaat afgesloten. 

Inkomsten 
Dankzij onze noodoproep voor een extra donatie in verband met de coronacrisis, waren de 

inkomsten bijna 22% hoger dan de reguliere inkomsten in 2019. De totale inkomsten bedroegen 

€ 91.413. De extra donaties hebben maar liefst € 13.728 opgeleverd, waarmee we extra steun 

hebben kunnen geven aan de buitenlandse asielen/opvang, waarvoor zij zeer dankbaar zijn. 

Vanwege het hoge aantal honden in de opvang en de beperkte transportmogelijkheden liepen de 

kosten voor medische verzorging en voer namelijk snel op. 

Begin van het jaar is Found, voor wie we in 2019 een actie zijn gestart, met succes geopereerd. Voor 

de operatie van Dumbo is € 630 gedoneerd. En met het restant van de donaties voor Found is Dumbo 

aan zijn beide poten geopereerd. Hij loopt inmiddels weer goed en is een energieke hond geworden. 

De hulpactie die we in november startten om Chekhov, die is opgevangen in een asiel in de buurt van 

Athene, weer op de been te helpen heeft € 1.816 opgeleverd. In januari verwachten we dat Chekhov 

de eerste heupoperatie krijgt. 
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We hebben 80 zwerfhonden uit Turkije, Griekenland, Roemenië, Italië, India en Bonaire in Nederland 

kunnen plaatsen. De inkomsten uit plaatsingen bedroegen € 21.645. Daarnaast zijn 43 honden die 

niet geschikt zijn om in Nederland te worden geplaatst en in een buitenlandse opvang verblijven 

financieel geadopteerd. De inkomsten uit financiële adoptie bedroegen € 7.500. 

Bestedingen 
Het totaal aan bestedingen bedroeg € 83.048. Daarvan hebben we € 67.805, ruim 74% van de totale 

inkomsten, gedoneerd  voor opvang, sterilisatie, vaccinatie en medische behandeling van 

zwerfhonden in Turkije, Griekenland, Italië, Roemenië en India. 

Dankzij de inzet van onze vrijwilligers zijn we weer in 

staat geweest de kosten zoveel mogelijk te beperken. 

De totale kosten bedroegen € 15.243, iets minder dan 

17% van de inkomsten. Het drukken en verspreiden 

van AAI Magazine kostte € 4.960 wat gelijk staat aan 

5,4% van de inkomsten. € 9.105 of 10% van de 

inkomsten, is besteed aan reis- en plaatsingskosten en 

medische kosten (waaronder de operaties van Found 

en Dumbo) en komt daarmee direct ten goede aan de 

zwerfhonden. De algemene beheerskosten (zoals 

bankkosten en verzendkosten) bedragen slechts 1,2% 

van de inkomsten. 

Het eigen vermogen van de stichting is in 2020 

toegenomen met € 8.365. Een deel daarvan is 

gereserveerd voor de heupoperaties van Chekhov. Dat het vermogen is toegenomen is mede te 

danken aan het feit dat we in december veel incidentele donaties hebben ontvangen. 

In de bijlage treft u de jaarrekening van 2020 aan.  

Wat we hier in 2020 zoal mee hebben bereikt 

• De financiële adoptie is uitgebreid. Drie van onze samenwerkingspartners hebben honden 

aangeboden voor financiële adoptie. Deze honden kunnen om medische of sociale redenen niet 

worden geplaatst in Nederland en zullen de rest van hun leven in de opvang moeten blijven. 

• De vaste donaties aan onze buitenlandse partners hebben wij op peil kunnen houden en wij 

hebben extra donaties kunnen geven door de hulpactie in coronatijd en van het resterende 

bedrag dat wij uit een erfenis hadden ontvangen. 

• Er zijn diverse medische middelen ingezameld, w.o. sterilisatiemateriaal voor verspreiding in de 

opvanglocaties. 

• Er is een groot aantal sterilisaties gedaan bij honden die in het land van herkomst zullen moeten 

blijven. Voor deze honden is waar mogelijk voor opvang gezorgd, op zijn minst zijn er vrijwilligers 

geregeld die voederplekken hebben georganiseerd. Nieuwe honden die daar verschijnen worden 

opgepikt, gevaccineerd en gesteriliseerd voordat zij weer terug gezet worden. 

• Er werd door de dierenbeschermers ter plekke voorlichting gegeven aan de lokale bevolking over 

sterilisatie en verzorging van honden. 

• Studenten van de opleiding Diermanagement van Hogeschool van Hall Larenstein hebben in het 

kader van toekomstbestendig innoveren in de dierensector een plan opgesteld om tot een gericht 

advies te komen voor Stichting AAI voor het verbeteren van de online marketing. Het advies zal 

eind januari 2021 gereed zijn. 

• Er zijn nieuwe logo’s ontworpen te gebruiken voor publiciteitsmateriaal. 



• Er zijn twee nieuwe bestuursleden aangetrokken met veel kennis op het gebied van dierenwelzijn. 

Begroting 2021 
Het bestuur heeft besloten het eigen vermogen in de komende 2 of 3 jaren af te bouwen naar 

structureel 20% van de jaarlijks te verwachten reguliere inkomsten. Op deze manier kan Stichting AAI 

de opvang en asielen met wie we samenwerken enige garantie 

geven op continuïteit in de donaties. 

Naast de verzorging van de dieren is er ook geld nodig voor 

verbetering van de opvang, zoals de reparatie van hekken, 

bescherming tegen regen en kou en vernieuwing van 

vloerdelen. In dat kader hebben we € 5.000 begroot voor een 

nog nader te bepalen project, waar we de donateurs en 

vrijwilligers actief bij zullen betrekken. 

Vanwege beperkingen van de transportmogelijkheden als 

gevolg van de aanhoudende coronamaatregelen én wijzigingen 

in de regelgeving, houden we er rekening mee dat we 

substantieel minder honden kunnen plaatsen. We verwachten 

in 2021 slechts 44 honden te kunnen plaatsen, maar we hopen 

natuurlijk op meer. Verder rekenen we op 41 financiële 

adopties. 

Helaas zien we dat de reguliere giften en donaties ook iets teruglopen. Hoewel we ernaar streven de 

donaties aan de buitenlandse asielen/opvang zoveel mogelijk te continueren, moeten we daarom 

noodgedwongen onze bijdrages enigszins naar beneden bijstellen. 

In de bijlage staat de volledige begroting voor 2021. Onze beleidsvoornemens leest u in ons 

meerjarenbeleidsplan. 

Dan rest ons alle vrijwilligers en donateurs nogmaals hartelijk te danken voor hun steun en inzet voor 

de zwerfhonden. We hopen met u en onze samenwerkingspartners in het buitenland in 2021 nog 

meer zwerfdieren een beter leven te geven. 

Jeroen Kusters 

Penningmeester Stichting AAI 

  



 

  

Jaar 2020 Jaar 2019 Begroting 2020

Omschrijving Bedrag % Bedrag % Bedrag %

Inkomsten

Giften en donaties 45.936€       50,3% 44.386€       39,6% 50.350€       67,1%

Financiele adopties 7.500€         8,2% 5.600€         5,0% 4.050€         5,4%

Opbrengst plaatsingen zwerfdieren 21.645€       23,7% 24.935€       22,3% 20.600€       27,5%

Verkopen via de webshop 158€             0,2% 74€               0,1% -€              0,0%

Rente opbrengst -€              0,0% 5€                  0,0% -€              0,0%

Reguliere inkomsten 75.239€       82,3% 75.000€       67,0% 75.000€       100,0%

Speciale eenmalige donaties 16.174€       17,7% 37.000€       33,0% -€              0,0%

Totale inkomsten 91.413€       100,0% 112.000€     100,0% 75.000€       100,0%

Bestedingen

Kosten

Reis en plaatsingskosten zwerfdieren 4.509€         4,9% 4.688€         4,2% 3.750€         5,0%

Voer 41€               0,0% 335€             0,3% 700€             0,9%

Medische kosten 4.596€         5,0% 5.282€         4,7% 6.000€         8,0%

Algemene beheerkosten 1.137€         1,2% 1.330€         1,2% 1.500€         2,0%

Aankopen webshop -€              0,0% 20€               0,0% -€              0,0%

Druk en verzendkosten AAI Magazine 4.960€         5,4% 8.367€         7,5% 5.600€         7,5%

Totale kosten 15.243€       16,7% 20.022€       17,9% 17.550€       23,4%

Donaties

Göcek, Turkije 33.450€       36,6% 39.100€       34,9% 31.950€       42,6%

Athene, Griekenland 8.750€         9,6% 10.300€       9,2% 11.000€       14,7%

Kefalonia, Griekenland 3.150€         3,4% 1.500€         1,3% 3.000€         4,0%

Goa, India 16.605€       18,2% 17.919€       16,0% 16.000€       21,3%

Napels, Italie 4.075€         4,5% 6.150€         5,5% 2.000€         2,7%

Roemenie 875€             1,0% 2.405€         2,1% 1.000€         1,3%

Overige 900€             1,0% 20€               0,0% -€              0,0%

Totaal donaties 67.805€       74,2% 77.394€       69,1% 64.950€       86,6%

Totale bestedingen 83.048€       90,8% 97.416€       87,0% 82.500€       110,0%

Toevoeging / vermindering spaarbank saldo 8.365€         9,2% 14.584€       13,0% -7.500€        -10,0%

Totaal 91.413€       100,0% 112.000€     100,0% 75.000€       100,0%

Staat van Inkomsten en Bestedingen 2020



 

 

Omschrijving Bedrag % Bedrag % Bedrag %

Inkomsten

Giften en donaties 40.200€       58,8% 45.936€       50,3% 44.386€       39,6%

Financiele adopties 6.150€         9,0% 7.500€         8,2% 5.600€         5,0%

Opbrengst plaatsingen zwerfdieren 12.100€       17,7% 21.645€       23,7% 24.935€       22,3%

Verkopen via de webshop 150€             0,2% 158€             0,2% 74€               0,1%

Rente opbrengst -€              0,0% -€              0,0% 5€                  0,0%

Reguliere inkomsten 58.600€       85,7% 75.239€       82,3% 75.000€       67,0%

Speciale eenmalige donaties 9.800€         14,3% 16.174€       17,7% 37.000€       33,0%

Totale inkomsten 68.400€       100,0% 91.413€       100,0% 112.000€     100,0%

Bestedingen

Kosten

Reis en plaatsingskosten zwerfdieren 4.750€         6,9% 4.509€         4,9% 4.688€         4,2%

Voer 300€             0,4% 41€               0,0% 335€             0,3%

Medische kosten 5.000€         7,3% 4.596€         5,0% 5.282€         4,7%

Algemene beheerkosten 1.350€         2,0% 1.137€         1,2% 1.330€         1,2%

Aankopen webshop 50€               0,1% -€              0,0% 20€               0,0%

Druk en verzendkosten AAI Magazine 5.500€         8,0% 4.960€         5,4% 8.367€         7,5%

Totale kosten 16.950€       24,8% 15.243€       16,7% 20.022€       17,9%

Donaties

Göcek, Turkije 25.918€       37,9% 33.450€       36,6% 39.100€       34,9%

Athene, Griekenland 6.405€         9,4% 8.750€         9,6% 10.300€       9,2%

Kefalonia, Griekenland 3.635€         5,3% 3.150€         3,4% 1.500€         1,3%

Goa, India 14.740€       21,5% 16.605€       18,2% 17.919€       16,0%

Napels, Italie 4.180€         6,1% 4.075€         4,5% 6.150€         5,5%

Roemenie 1.750€         2,6% 875€             1,0% 2.405€         2,1%

Overige 350€             0,5% 900€             1,0% 20€               0,0%

Nader te bepalen 5.000€         7,3% -€              0,0% -€              0,0%

Totaal donaties 61.978€       90,6% 67.805€       74,2% 77.394€       69,1%

Totale bestedingen 78.928€       115,4% 83.048€       90,8% 97.416€       87,0%

Toevoeging / vermindering spaarbank saldo -10.528€      -15,4% 8.365€         9,2% 14.584€       13,0%

Totaal 68.400€       100,0% 91.413€       100,0% 112.000€     100,0%

Begroting 2021 Jaar 2020 Jaar 2019

Begroting Inkomsten en Bestedingen 2021


