
 
 

 
Jaarverslag en jaarrekening 2019 en de begroting voor 2020 
 

Samenvatting 
Dankzij uw giften, een grote erfenis en een aantal éénmalige grote giften heeft Stichting AAI in 2019 
veel goed werk kunnen doen voor de zwerfhonden en de buitenlandse zwerfhonden organisaties, 
waarmee Stichting AAI al jaren samenwerkt.  
 

Inkomsten 
Jaarlijks terugkerende inkomsten  
In totaal hebben wij € 112.000 aan inkomsten ontvangen. De hoogste inkomsten, € 44.386, komen 
van de giften, donaties. In 2019 hebben 94 zwerfdieren een nieuw gouden mandje in Nederland 
gekregen, waarvoor € 24.935 aan een  plaatsingskosten bijdrage is ontvangen.  
 
De kosten voor adoptie bedraagt al een aantal jaren € 275 per hond en € 250. Dat is aanzienlijk lager 
dan de werkelijke kosten, die door AAI gemaakt moeten worden om een buitenlandse zwerfhond te 
laten vaccineren en te vervoeren naar Nederland. Dit tekort wordt gedekt uit de giften van de 
donateurs, voor het AAI magazine. Door de sterk gestegen kosten, o.a. voor vervoer, zijn wij 
genoodzaakt om de bijdrage in de plaatsingskosten van een buitenlandse zwerfhond het komende 
jaar en in 2021 in twee stappen te verhogen naar € 300 in 2020 en naar € 350 per hond in 2021. De 
jaarlijkse AAI donatie voor o.a. het blad AAI magazine hebben wij moeten verhogen naar € 25,00 per 
jaar.  
 
Niet alle zwerfhonden zijn dusdanig gesocialiseerd en geschikt om in Nederland geplaatst te worden. 
Een aantal zwerfhonden moeten in het asiel verblijven met alle kosten van dien. Via een financiële 
adoptie kunnen deze zwerfhonden op afstand geadopteerd worden. Dit jaar is een record aantal 
zwerfhonden financieel geadopteerd voor € 150 per jaar. In totaal werden 37 honden financieel 
geadopteerd voor een totaal bedrag van € 5.600. Alle buitenlandse asielen waren echt blij en 
dankbaar voor deze steun in de dagelijkse kosten van deze honden.  
 
Speciale eenmalige donaties  
Vorig jaar heeft AAI een legaat van € 25.000 uit een erfenis ontvangen. Op deze wijze heeft mevr. 
Maria Beukers na haar overlijden in haar nalatenschap AAI een bedrag geschonken om zwerfhonden 
te helpen een beter bestaan op te bouwen. Het AAI bestuur heeft besloten om buitenlandse asielen 
een bedrag te geven om een fysiek aanwijsbaar project mee te realiseren. Zo zijn in Göcek nieuwe 
kennels met stabilisatie stellages aangeschaft voor een nieuwe afdeling in het steeds groter 
wordende asiel, in Goa werden voor medisch behandelde honden nieuwe grote dag en nacht 
verblijven gemaakt en in Athene werd onze bijdrage gebruikt voor de kosten van het realiseren van 
elektriciteit in het zwerfhonden asiel. Het asiel ligt nabij de vuilopslag van Athene en dank zij 
politieke lobby werd het asiel op het elektriciteit netwerk van de vuil opslag aangesloten. Ook aan de 
Italiaanse contactpersoon Sara in Napels is een bedrag geschonken wat zij gebruikt om geredde 
honden uit de dodingsstations een tijdelijk onderdak te kunnen verschaffen.    
 
Dit jaar ontving AAI een aantal grote eenmalige donaties. Een bedrag van € 5.000 en € 2.000 voor 
renovaties in het asiel in Göcek. Ook voor de meerdere operaties van de Roemeense zwerfhond 
Found, die met twee gebroken achterpoten 2-3 maanden in het struikgewas bij een parkeerplaats op 
het platte land leefde, zijn een grote en vele reguliere donaties gedaan. Dank zij deze gulle giften 
loopt Found, na in totaal 5 operaties in Roemenië en Utrecht, weer heel vrolijk en blij in het rond; hij 
kan zelfs weer rennen. 
     
 



 
 

 

Kosten 
Wij zijn erg blij met onze vele trouwe vrijwilligers, die belangenloos en vaak op eigen kosten, AAI 
helpen in het proces om de zwerfhonden een nieuw gouden mandje te geven in Nederland. Aan 
medische kosten hebben wij € 5.282 uitgegeven. In de druk- en verzendkosten van het AAI magazine 
bevatten ook de kosten voor de december 2018 uitgave, die éénmalig in 2018 een sterk uitgebreide 
verspreiding had naar donateurs die ons in het verleden hadden ondersteund. Door het benaderen 
van deze donateurs hopen wij dat alle AAI honden baasjes ons ieder jaar met een bijdrage gaan 
steunen. Met deze jaarlijkse gift kunnen wij net als uw hond, zwerfhonden helpen een nieuw bestaan 
te geven in Nederland.  De algemene beheerskosten zijn met € 1.330 wederom in bedrag lager dan 
vorig jaar en, exclusief de éénmalige giften, slechts 1,8% van de totale reguliere inkosten. 
 
Donaties aan buitenlandse asielen 
Door de hogere eenmalige inkomsten hebben we in 2019 een record aan van € 77.394 aan donaties 
kunnen geven aan de buitenlandse asielen en opvangadressen in Turkije, Griekenland, Italië en India 
voor de opvang, voer, sterilisatie, vaccinatie en medische behandelingen aan de zwerfhonden.  
 

Begroting 2020 
In de begroting voor 2020 plannen wij lagere inkomsten aan reguliere donaties dan in 2019 als een 
gevolg van de Corona virus crisis. Donaties liepen ten tijde van de Corona maatregelen aankondiging 
gelijk terug. Dit is een ongelukkige omstandigheid, omdat de kosten bij de buitenlandse asielen die 
AAI steunt juist nu hoger worden. Honden verlaten het asiel niet meer door het vliegverbod. En door 
de lente worden veel jong geboren nestjes met pups gevonden. Ook worden er meer honden op 
straat gezet. Kortom het is een grotere drukte in de zwerfhonden asielen met de daarbij horende 
hogere medische kosten en verbruik van hondenvoer.  
 
Wij verwachten dat door de crisis wij niet, zoals gebruikelijk 100 zwerfhonden een nieuw gouden 
mandje in Nederland kunnen gaan geven, maar slechts 60 honden. Daarnaast zijn reis- en 
plaatsingskosten per zwerfhond in 2020 hoger.  
 
De kosten voor adoptie van een zwerfhond, die al een aantal jaren € 275 bedroeg, zijn ongeveer de 
helft van de werkelijke kosten, die gemaakt worden om een zwerfhond te vaccineren, steriliseren en 
naar Nederland over te brengen voor adoptie. Door gestegen kosten zijn wij genoodzaakt om de 
bijdrage in de plaatsingskosten van een buitenlandse zwerfhond in twee stappen te verhogen naar 
een bedrag van € 300 in 2020 en naar € 350 vanaf 1 januari 2021.  
 
Ook uw jaarlijkse AAI donatie voor o.a. de 3 AAI magazines hebben wij wegens de gestegen druk- en 
verzendkosten moeten verhogen van € 20,00 naar € 25,00 per jaar. Maar uw jaarlijkse bijdrage wordt 
vooral ook gebruikt om kosten dekken om nieuwe zwerfhonden, net als uw eigen hond, een gouden 
mandje te geven. Zonder uw jaarlijkse bijdrage van € 25,00 zouden wij minder zwerfhonden, die het 
al zo moeilijk hebben, helpen.  
 
De kosten van het AAI magazine zijn dit jaar verlaagd ten opzichte van vorig jaar, omdat er in 2019 
ook kosten voor december 2018 betaald zijn.  
 
De algemene kosten voor het beheer van Stichting zijn, zoals ieder jaar, erg laag met maar 1,2% of 
€1.330 dankzij een hoog kostenbewustzijn en de vele activiteiten die ons vrijwilligers pro deo voor de 
zwerfhonden uitvoeren.  
 
Een uitgebreide begroting 2020 vindt u op onze website onder de kop “Diversen” --> “beleidsplan en 
jaarrekeningen” 



 
 

 
Het AAI bestuur wil al zijn vrijwilligers bedanken voor de vele hulp en werkzaamheden in 2019. Onze 
grote dank gaat, mede namens de zwerfhonden, uit naar alle donateurs voor de ontvangen giften. 
Zonder uw jaarlijkse bijdrage zouden wij zwerfhonden, die het al zo moeilijk hebben, niet kunnen 
helpen. Wij vertrouwen erop dat wij ook in het moeilijke jaar 2020 op uw voor ons zo belangrijke 
jaarlijkse financiële steun mogen rekenen.     
 
 
Namens het AAI bestuur     Kascommissie 
 
 
 
 
Rob C.J. Janssen – Penningmeester    Marjon en Math van Rhee 



 
 

Staat van Inkomsten en Bestedingen 2019

Jaar 2019 Jaar 2018 Begroting 2019

Omschrijving Bedrag % Bedrag % Bedrag %

Inkomsten

Giften en donatie 44.386€          39,6% 43.978€          59,9% 48.500€          63,8%

Financiele adopties 5.600€            5,0% 2.750€            3,7% 3.350€            4,4%

Opbrengst plaatsingen zwerfdieren 24.935€          22,3% 21.485€          29,3% 24.000€          31,6%

Verkopen via de webshop 74€                  0,1% 166€                0,2% 150€                0,2%

Rente opbrengst 5€                     0,0% 11€                  0,0% -€                 0,0%

Reguliere inkomsten 75.000€          67,0% 68.390€          93,2% 76.000€          100,0%

Speciale eenmalige donaties 37.000€          33,0% 5.000€            6,8% -€                 0,0%

Totale inkomsten 112.000€        100,0% 73.390€          100,0% 76.000€          100,0%

Bestedingen

Kosten

Reis en plaatsingskosten zwerfdieren 4.688€            4,2% 3.770€            5,1% 8.550€            11,3%

Voer en transponders 335€                0,3% 639€                0,9% 1.200€            1,6%

Medische kosten 5.282€            4,7% 4.208€            5,7% 5.500€            7,2%

Algemene beheerkosten 1.330€            1,2% 1.369€            1,9% 1.500€            2,0%

Aankopen webshop 20€                  0,0% 107€                0,1% -€                 0,0%

Druk en verzendkosten AAI Magazine 8.367€            7,5% 5.219€            7,1% 7.250€            9,5%

Totale kosten 20.022€          17,9% 15.313€          20,9% 24.000€          31,6%

Donaties

Turkije 39.100€          34,9% 33.318€          45,4% 24.000€          31,6%

Athene / Kefalonia 11.800€          10,5% 8.485€            11,6% 8.000€            10,5%

Totaal Griekenland 11.800€          10,5% 8.635€            11,8% 8.000€            10,5%

India 17.919€          16,0% 13.699€          18,7% 12.000€          15,8%

Italie 6.150€            5,5% 4.288€            5,8% 5.000€            6,6%

Spanje / Bali / Sri Lanka / Other 20€                  0,0% 820€                1,1% 1.000€            1,3%

Roemenie 2.405€            2,1% 1.154€            1,6% 2.000€            2,6%

Totaal donaties 77.394€          69,1% 61.763€          84,2% 52.000€          68,4%

Totale bestedingen 97.416€          87,0% 77.076€          105,0% 76.000€          100,0%

Toevoeging / (vermindering) spaarbank saldo 14.584€          13,0% -3.686€           -5,0% -€                 0,0%

Totaal 112.000€        100,0% 73.390€          100,0% 76.000€          100,0%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Begroting Inkomsten en Bestedingen 2020

Omschrijving Bedrag % Bedrag % Bedrag %

Inkomsten

Giften en donateurs 50.350€          67,1% 44.386€          39,6% 43.978€          59,9%

Financiele adoptie 4.050€            5,4% 5.600€            5,0% 2.750€            3,7%

Opbrengst plaatsingen zwerfdieren 20.600€          27,5% 24.935€          22,3% 21.485€          29,3%

Verkopen via de webshop -€                 0,0% 74€                  0,1% 166€                0,2%

Rente opbrengst -€                 0,0% 5€                     0,0% 11€                  0,0%

Reguliere inkomsten 75.000€          100,0% 75.000€          67,0% 68.390€          93,2%

Speciale eenmalige donaties -€                 0,0% 37.000€          33,0% 5.000€            6,8%

Totale inkomsten 75.000€          100,0% 112.000€        100,0% 73.390€          100,0%

Bestedingen

Kosten

Reis, plaatsing en invoerskosten zwerfdieren 3.750€            5,0% 4.688€            4,2% 3.770€            5,1%

Voer en transponders 700€                0,9% 335€                0,3% 639€                0,9%

Medische kosten 6.000€            8,0% 5.282€            4,7% 4.208€            5,7%

Algemene beheerkosten 1.500€            2,0% 1.330€            1,2% 1.369€            1,9%

Aankopen webshop -€                 0,0% 20€                  0,0% 108€                0,1%

Druk en verzendkosten AAI Magazine 5.600€            7,5% 8.367€            7,5% 5.219€            7,1%

Totale kosten 17.550€          23,4% 20.022€          17,9% 15.313€          20,9%

Donaties

Turkije 31.950€          42,6% 39.100€          34,9% 33.317€          45,4%

Athene / Kefalonia 11.000€          14,7% 11.800€          10,5% 8.485€            11,6%

India 16.000€          21,3% 17.919€          16,0% 13.699€          18,7%

Italie 2.000€            2,7% 6.150€            5,5% 4.288€            5,8%

Kefelonia / Other 3.000€            4,0% 20€                  0,0% 820€                1,1%

Roemenie 1.000€            1,3% 2.405€            2,1% 1.154€            1,6%

Totaal donaties 64.950€          86,6% 77.394€          69,1% 61.763€          84,2%

Totale bestedingen 82.500€          110,0% 97.416€          87,0% 77.076€          105,0%

Toevoeging / (vermindering) spaarbank saldo -7.500€           -10,0% 14.584€          13,0% -3.686€           -5,0%

Totaal 75.000€          100,0% 112.000€        100,0% 73.390€          100,0%

Begroting 2020 Jaar 2019 Jaar 2018

 


