
Jaarverslag en jaarrekening 2021 en de begroting voor 2022 
Dankzij uw steun hebben Stichting AAI en de vele vrijwilligers weer veel goed 

werk kunnen doen. We bedanken op de eerste plaats dan ook alle vrijwilligers 

voor hun inzet. En namens de zwerfhonden en de buitenlandse asielen/opvang 

die we financieel steunen zijn wij alle donateurs dankbaar voor de ontvangen 

giften. We vertrouwen erop dat u Stichting AAI – en daarmee de zwerfhonden 

en buitenlandse asielen/opvang die zich over hen ontfermen – de komende 

jaren blijft steunen. 

Hieronder doen we verslag van de inkomsten en bestedingen in 2021. Vervolgens nemen we u mee 

in de begroting voor 2022. 

Jaarverslag 2021 
Vanwege corona maar ook vanwege veranderende regelgeving was 2021 een lastig jaar. Gelukkig 

hebben we toch wat meer honden een gouden mandje kunnen bezorgen dan waarop we hadden 

gerekend. In 2021 hebben we 62 honden geplaatst, we hadden gerekend op 44 plaatsingen. Het 

aantal plaatsingen loopt terug. Ter vergelijking: in 2020, in verband met corona ook een moeilijk jaar, 

plaatsten we 80 honden. 

Financieel hebben we het jaar positief afgesloten. Dankzij twee grote donaties en een nalatenschap, 

is het eigen vermogen tegen de verwachting in zelfs wat gegroeid. 

Inkomsten 
De totale inkomsten bedroegen € 96.075. Een kwart hiervan, € 23.833, komt uit twee grote donaties, 

een nalatenschap en enkele gerichte acties. 

De gerichte acties hebben € 4.195 opgeleverd, 

waaronder € 1.245 ten behoeve van noodhulp in 

verband met een cycloon in Goa. De projecten die we 

onder de aandacht brachten in het AAI Magazine van 

december hebben bij elkaar € 1.657 opgeleverd. Deze 

extra steun in de rug is zeer gewaardeerd door de 

buitenlandse asielen/opvang. 

De hulpactie die we in 2020 startten om Chekov, die 

is opgevangen in een asiel in de buurt van Athene, 

weer op de been te helpen heeft in 2021 nog eens € 

233 opgeleverd. Bij elkaar is er voldoende geld 

opgehaald om Chekov aan beide heupen te helpen. 

In april vroegen we aandacht voor Shy die in 

Roemenië voor haar leven vocht. De actie om Shy er 

bovenop te helpen leverde maar liefst € 1.060 op. 

Mihaela, onze contactpersoon ter plaatse, was 

daardoor in staat Shy te redden. Shy is uiteindelijk 

geplaatst in Nederland. 

We hebben 62 honden uit Griekenland, Roemenië, 

Italië en India kunnen plaatsen. Vanwege lokale regelgeving zijn plaatsingen vanuit Turkije praktisch 

Chekov 



niet meer mogelijk. De inkomsten uit plaatsingen bedroegen € 19.925. Omdat we uitgingen van 44 

plaatsingen is dit meer dan begroot. 

Daarnaast zijn 43 honden en een kat die niet geschikt zijn om in Nederland te worden geplaatst en in 

een buitenlandse opvang verblijven financieel geadopteerd. De inkomsten uit financiële adoptie 

bedroegen € 9.850. Een adoptant heeft drie jaar vooruit. Daardoor zijn de inkomsten uit financiële 

adoptie in 2021 meer dan begroot. 

Bestedingen 
Het totaal aan bestedingen bedroeg € 78.451. Daarvan hebben we € 67.099, circa 70% van de totale 

inkomsten, gedoneerd aan asielen/opvang ten behoeve van opvang, sterilisatie, vaccinatie en 

medische behandeling van zwerfhonden in Turkije (Göcek Animal Rescue), Griekenland (ZEIL Athene 

en Stepping Stones Kefalonia), Italië, Roemenië en India (Stray Assist in Goa). Vanwege de inkomsten 

die hoger uitvielen dan verwacht, hebben we meer gedoneerd dan begroot en hebben zo het totaal 

aan donaties ten opzichte van 2020 op peil kunnen houden. 

Dankzij de inzet van onze vrijwilligers 

zijn we weer in staat geweest de 

kosten zoveel mogelijk te beperken. 

De totale kosten bedroegen € 11.352, 

iets minder dan 12% van de totale 

inkomsten. € 5.132 is besteed aan reis- 

en plaatsingskosten en medische 

kosten (waaronder de operatie van 

Chekov) en komt daarmee direct ten 

goede aan de zwerfhonden. Het 

drukken en verspreiden van AAI 

Magazine kostte € 4.675. De algemene 

beheerskosten (zoals bankkosten en 

verzendkosten) bedragen slechts € 

1.235 (1,3% van de totale inkomsten). 

Het voornemen was om het eigen vermogen in 3 jaar tijd af te bouwen naar structureel 20% van de 

jaarlijks te verwachten reguliere inkomsten. Daarvoor was een nader te bepalen project in de 

begroting opgenomen. Er zijn, na daartoe een oproep in het AAI Magazine te hebben gedaan, geen 

concrete ideeën aangedragen. Het bestuur heeft daarom besloten in plaats daarvan een extra 

kerstdonatie te verstrekken aan de buitenlandse asielen/opvang. 

Mede als gevolg van een aantal meevallers, twee grote donaties en een nalatenschap, van in totaal 

€ 19.638, is het eigen vermogen in tegenstelling tot het voornemen toegenomen met € 17.624. Het 

banksaldo bedroeg op 1 januari 2021 € 32.709; ultimo 2021 € 50.333. 

Voor 2022 en 2023 hebben we een bestemmingsreserve getroffen van € 3.750 in verband met de 

vooruitbetaling van financiële adopties (€ 2.850) en een tweede heupoperatie voor Chekov (€ 900) 

en een voorziening ten behoeve van verzendkosten AAI Magazine december (€ 1.000). De reële 

toename van het eigen vermogen bedraagt daarmee € 12.874. 

In de bijlage treft u de jaarrekening van 2021 aan. 



Wat we hier in 2021 zoal mee hebben bereikt 

• Het aantal financiële adopties is gelijk gebleven. Liever hadden we dit verder uitgebreid. Omdat er 

minder honden fysiek worden geplaatst, hebben de buitenlandse asielen het extra druk. Daardoor 

is er helaas minder tijd voor de organisatie van extra financiële adopties. 

• We hebben 62 honden een gouden mandje bezorgd. 

• In verband met toegenomen transportkosten, is de onkostenvergoeding voor een hond met € 25 

verhoogd van € 300 naar € 325. 

• De donaties aan de buitenlandse asielen/opvang hebben we op peil gehouden door in december 

een extra kerstdonatie te geven. 

• 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. 

• Een nieuwe vrijwilliger ondersteunt en adviseert het bestuur op het gebied van communicatie. 

• We hebben enkele verbeteringen doorgevoerd naar aanleiding van een adviesrapport digitale 

marketing opgesteld in het kader van een studieopdracht van een groepje HBO-studenten. 

• De hulpactie die we in 2020 startten om Chekov, die is opgevangen in een asiel in de buurt van 

Athene, weer op de been te helpen heeft ertoe geleid dat begin 2021 de eerste heupoperatie met 

succes heeft plaats gehad. De tweede operatie staat gepland in 2022. 

• De hulpactie voor Shy die in Roemenië vocht voor zijn leven heeft veel geld en hartverwarmende 

reacties opgeleverd. 

• Dankzij de noodhulpactie in verband met een cycloon die Goa (India) hard heeft getroffen, heeft 

Stray Assist heel veel zwerfhonden kunnen voorzien van schoon water, voedsel en medicatie. 

• Om een vuist te maken tegen de regelgeving die het praktisch onmogelijk maakt om op legale en 

diervriendelijke wijze buitenlandse honden naar Nederland te halen, is Stichting AAI actief 

betrokken bij de oprichting van Stray Animal Association Netherlands (SAAN). SAAN is een 

initiatief van vrijwilligers van stichtingen die zich inzetten voor buitenlandse zwerfdieren. 

• Het bestuur heeft een compliance-check gedaan, mede naar aanleiding de Wet bestuur en 

toezicht rechtspersonen (WBTR) en Europese regelgeving met betrekking tot Traces NT. 

Begroting 2022 
Het bestuur handhaaft het besluit om het eigen vermogen in de komende 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 € 15.000 begroot voor nog nader te bepalen projecten. 

Hoewel we in 2021 wat meer honden hebben geplaatst dan verwacht, houdt het bestuur er rekening 

mee dat in 2022, als gevolg van de aangescherpte regelgeving, niet meer dan 44 honden kunnen 

worden geplaatst. Het bestuur onderzoekt nog welke mogelijkheden er zijn om (meer) zwerfhonden 

op legale en diervriendelijke wijze vanuit het buitenland te plaatsen. 

Verder rekenen we op 43 financiële adopties. 



Sinds twee jaar zien we een lichte daling van de reguliere giften en donaties. In de begroting gaan we 

er dan ook vanuit dat deze trend zich voortzet. Speciale eenmalige donaties (zoals een nalatenschap 

of een verhoudingsgewijs grote donatie) zijn een onzekere factor. Daarin is in de begroting dan ook 

niet voorzien. Gezien het eigen vermogen dat we willen we afbouwen staat dit continuering van de 

donaties aan de buitenlandse asielen/opvang niet in de weg. 

Hoewel de webshop in 2021 is gesloten, worden incidenteel nog tuigjes verkocht bij een plaatsing. 

De inkomsten hiervan zien we in de begroting terug in de categorie verkopen via de webshop. 

In de bijlage staat de volledige begroting voor 2022. 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 2022 zoveel 

mogelijk zwerfhonden een beter leven te geven. 

Jeroen Kusters 

Penningmeester Stichting AAI 

 



 

  

Jaar 2021 Jaar 2020 Begroting 2021

Omschrijving Bedrag % Bedrag % Bedrag %

Inkomsten

Giften en donaties 42.385€       44,1% 45.936€       50,3% 40.200€       58,8%

Financiele adopties 9.850€         10,3% 7.500€         8,2% 6.150€         9,0%

Opbrengst plaatsingen zwerfdieren 19.925€       20,7% 21.645€       23,7% 12.100€       17,7%

Verkopen via de webshop 82€               0,1% 158€             0,2% 150€             0,2%

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

Reguliere inkomsten 72.243€       75,2% 75.239€       82,3% 58.600€       85,7%

Speciale eenmalige donaties 23.833€       24,8% 16.174€       17,7% 9.800€         14,3%

Totale inkomsten 96.075€       100,0% 91.413€       100,0% 68.400€       100,0%

Bestedingen

Kosten

Reis en plaatsingskosten zwerfdieren 3.903€         4,1% 4.509€         4,9% 4.750€         6,9%

Voer 109€             0,1% 41€               0,0% 300€             0,4%

Medische kosten 1.228€         1,3% 4.596€         5,0% 5.000€         7,3%

Algemene beheerkosten 1.235€         1,3% 1.137€         1,2% 1.350€         2,0%

Aankopen webshop 200€             0,2% -€              0,0% 50€               0,1%

Druk en verzendkosten AAI Magazine 4.675€         4,9% 4.960€         5,4% 5.500€         8,0%

Totale kosten 11.352€       11,8% 15.243€       16,7% 16.950€       24,8%

Donaties

Göcek, Turkije 29.127€       30,3% 33.450€       36,6% 25.918€       37,9%

Athene, Griekenland 7.363€         7,7% 8.750€         9,6% 6.405€         9,4%

Kefalonia, Griekenland 4.789€         5,0% 3.150€         3.635€         5,3%

Goa, India 18.335€       19,1% 16.605€       18,2% 14.740€       21,5%

Napels, Italie 5.400€         5,6% 4.075€         4,5% 4.180€         6,1%

Roemenie 2.085€         2,2% 875€             1,0% 1.750€         2,6%

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

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

Totaal donaties 67.099€       69,8% 67.805€       74,2% 61.978€       90,6%

Totale bestedingen 78.451€       81,7% 83.048€       90,8% 78.928€       115,4%

Toevoeging / vermindering spaarbank saldo 17.624€       18,3% 8.365€         9,2% -10.528€      -15,4%

Totaal 96.075€       100,0% 91.413€       100,0% 68.400€       100,0%

Staat van Inkomsten en Bestedingen 2021



 

 

Omschrijving Bedrag % Bedrag % Bedrag %

Inkomsten

Giften en donaties 40.900€       66,2% 42.385€       44,1% 45.936€       50,3%

Financiele adopties 6.450€         10,4% 9.850€         10,3% 7.500€         8,2%

Opbrengst plaatsingen zwerfdieren 14.300€       23,2% 19.925€       20,7% 21.645€       23,7%

Verkopen via de webshop 100€             0,2% 82€               0,1% 158€             0,2%

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

Reguliere inkomsten 61.750€       100,0% 72.243€       75,2% 75.239€       82,3%

Speciale eenmalige donaties -€              0,0% 23.833€       24,8% 16.174€       17,7%

Totale inkomsten 61.750€       100,0% 96.075€       100,0% 91.413€       100,0%

Bestedingen

Kosten

Reis en plaatsingskosten zwerfdieren 4.250€         6,9% 3.903€         4,1% 4.509€         4,9%

Voer 200€             0,3% 109€             0,1% 41€               0,0%

Medische kosten 2.500€         4,0% 1.228€         1,3% 4.596€         5,0%

Algemene beheerkosten 1.300€         2,1% 1.235€         1,3% 1.137€         1,2%

Aankopen webshop -€              0,0% 200€             0,2% -€              0,0%

Druk en verzendkosten AAI Magazine 5.500€         8,9% 4.675€         4,9% 4.960€         5,4%

Totale kosten 13.750€       22,3% 11.352€       11,8% 15.243€       16,7%

Donaties

Göcek, Turkije 25.460€       41,2% 29.127€       30,3% 33.450€       36,6%

Athene, Griekenland 7.455€         12,1% 7.363€         7,7% 8.750€         9,6%

Kefalonia, Griekenland 5.334€         8,6% 4.789€         5,0% 3.150€         3,4%

Goa, India 16.863€       27,3% 18.335€       19,1% 16.605€       18,2%

Napels, Italie 5.216€         8,4% 5.400€         5,6% 4.075€         4,5%

Roemenie 1.200€         1,9% 2.085€         2,2% 875€             1,0%

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

Nader te bepalen 15.000€       24,3% -€              0,0% -€              0,0%

Totaal donaties 76.528€       123,9% 67.099€       69,8% 67.805€       74,2%

Totale bestedingen 90.278€       146,2% 78.451€       81,7% 83.048€       90,8%

Toevoeging / vermindering spaarbank saldo -28.528€      -46,2% 17.624€       18,3% 8.365€         9,2%

Totaal 61.750€       100,0% 96.075€       100,0% 91.413€       100,0%

Begroting 2022 Jaar 2021 Jaar 2020

Begroting Inkomsten en Bestedingen 2022


