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Voorwoord.
Moon’s Yorkshire terriërs stichting is begonnen op 31 Augustus 2012. Het jaarverslag is
duidelijk geschreven zodat iedereen hem kan lezen. Dit is ons vierde jaar dat wij de
Stichting leiding geven. Wij staan voor het opvangen, herplaatsen en heropvoeden van de
Yorkshire terriërs maar inmiddels doet het ras er niet meer toe. In principe is het kleine ras
waar wij ons toe specialiseren omdat onze opvanggezinnen hier op ingesteld zijn. Dit neemt
niet weg dat er ook zo nu en dan een ras van groter formaat ook wordt opgevangen als deze
in nood verkeerd.
Mensen kunnen ook terecht bij ons voor afstand van hun hondje en daarnaast doen wij
bemiddelen tussen oude en nieuwe baas. Ook geven wij informatielessen op basisscholen
over het omgaan en aanschaffen van een hond.
Wij werken geheel belangeloos met vrijwilligers die kilometervergoeding krijgen.
Opvanggezinnen worden ook onderhouden door de stichting m.b.t. tot voer,
dierenartskosten en kilometervergoeding ed. Wij helpen honden in nood met hun baasje dat
betekent dat wij niet van een standaard adoptiebedrag uitgaan. Zo komt het voor dat een
hondje gewoon zonder vergoeding herplaatst wordt omdat wij een stelregel hebben dat wij
nimmer geld over de rug van een hond zullen verdienen. Daarom zijn de donaties erg
welkom. Onze activiteiten bestaat uit hondjes een nieuw baasje te geven en bij ziekte blijven
zij dus in de opvang tot zij beter worden zo niet dan blijven zij permanent. Mensen weten
ons inmiddels te vinden dit jaar hebben veel honden een nieuw baasje gekregen en 2 zijn er
permanent gebleven 1 is er helaas overleden zo zijn er 15 hondjes bij ons en 83 hebben door
en middels ons een nieuw baasje gekregen. En voor de toekomst hoop ik dat mensen ons
blijven benaderen. Ook omdat er leuke contacten uit voortvloeien. Je door Social media de
hondjes die herplaatst zijn kunt blijven volgen.

Verslag Bestuur.
Vier jaar zijn wij nu met de Stichting aan het werk en ik mag zeggen dat wij al heel veel
hondjes een nieuw thuis hebben gegeven. Niet alleen door adoptie maar ook door
bemiddelen. Mensen aan elkaar koppelen maar ook naar een andere stichting verwijzen.
Honden uit de fok die jaren daar verbleven hebben de weg naar ons gevonden en honden
waar afstand is van gedaan. Maar ook uit het asiel worden wij benaderd als er een oud
hondje daar verblijft.Deze honden hebben veel verzorging en medische behandelingen
nodig, waaronder gebit reinigen, steriliseren, inentingen en alles wat verder door een
dierenarts geconstateerd wordt laten wij behandelen. Opvanggezinnen blijven zich
aanmelden. Vrijwilligers blijven voor ons rijden zij het tegen kilometervergoeding. Donaties
komen binnen. En adoptiebedrag die nog steeds flexibel zijn omdat je hondjes binnen krijgt
waar je misschien alleen een enting hoeft te zetten dan gaan wij geen vol adoptiebedrag
vragen. Oudere hondjes gaan soms geheel gratis weg. De donaties worden aangewend voor
de operaties van de honden en verzorging daar gaat onze prioriteit naar uit. De begroting die
wij voor dit jaar hadden gemaakt waren wij iets te enthousiast. Je bent afhankelijk van
donaties en wij als stichting gaan alleen donaties werven als het ook echt nodig is.

Activiteiten.
Hierbij zal ik onze activiteiten nader bespreken. Wij geven Photonic therapie dat is licht
therapie op accupunctuurplaatsen speciaal voor honden. Mevr S. Slooten is hier
gekwalificeerd voor. Zo komt het regelmatig voor dat knieën zeker bij het kleine ras
geopereerd moeten worden en eerst hiermee behandeld worden alvorens hen te laten
opereren. Honden die aangeboren cataract vertonen proberen wij zeker weer te laten
“zien”. Hiervoor hebben wij een overeenkomst gesloten met De Graafschapkliniek te Vorden
en daar zijn wij erg blij mee. Voor de sterilisatie en castraties en entingen en overige
behandelingen hebben wij sinds kort Stella Klein de rijdende dierendokter te Doetinchem als
dierenarts. Dit alles kan alleen door de donaties de wij krijgen en de adoptiebedragen.
Donaties werven wij alleen als het ook daadwerkelijk nodig is en niet het gehele jaar door
zoals eerder vermeld. Via social media maken wij dit bekent en dan is het zo fijn als mensen
meeleven en ons steunen. Zonder opvanggezinnen kunnen wij niet en zijn daarom ook erg
blij mee. Alles gaat altijd in overleg als er een hondje aangemeld wordt voor nood is er altijd
plaats. Daarnaast helpen wij mensen geheel gratis met het vinden van een nieuwe baas.
Omdat via social media je veel mensen kunt bereiken en ons netwerk groot is waarom zou je
dit voor jezelf houden? Je dient een groter doel als het hondje een nieuw thuis vindt.
Wij hebben als doelstelling dat elke hondje dat aangemeld wordt, kunnen opvangen dat is
redelijk gelukt.
Wij hebben ook mensen moeten doorverwijzen omdat onze opvanggezinnen vol zaten. In de
opvang hebben wij een maximum van 15 hondjes daar zitten de noodplaatsen bij in
gerekend. Qua ruimte kunnen hier echt meer hondjes wonen maar daar worden de hondjes
zelf niet gelukkig van. En natuurlijk gebeurt het ook als er hondjes aangemeld worden zij
geopereerd moeten worden hier enkele dagen verblijven en daarna pas doorgaan naar een
opvanggezin. In de opvang verblijven momenteel 15 hondjes die elke dag worden uitgelaten.
En die medische zorg nodig hebben. Dan zijn er in totaal bij ons 83 hondjes die een nieuw

baasje hebben gekregen middels door adoptie, bemiddeling en waar wij aan mee geholpen
hebben door hen door te verwijzen.
Verder blijven wij beschikbaar voor scholen om informatie te verstrekken over de hond in
het ruimste zin van het woord.

Toekomst.
De toekomst hangt zo af van welke hondjes er worden aangemeld. Dit fluctueert maar het
bemiddelen en mensen helpen een baasje te zoeken neemt toe. Wij merken echt dat het
helpt mensen gaan eerder naar ons dan hun hond op marktplaats te zetten. Particulieren en
fokkers mogen hun hond in nood aan ons afstaan zodat wij hen die medische behandelingen
kunnen geven en deze honden niet lijden doordat hen dit wordt ontnomen. Ook willen wij
particulieren bewust ervan maken om tot een goede keuze, te helpen door hen voor te
lichten waar je een hond kan aanschaffen. Donaties werven zal blijven gebeuren naar vraag
en aanbod van de hondjes die komen en natuurlijk streven wij er naar om vaste donateurs
aan ons te binden zo waarborgen wij de continuïteit van het betalen van de
dierenartskosten en dat wij hondjes kunnen blijven aannemen. Daarmee willen wij de
adoptiebedragen vaker gaan toepassen bij de honden die volledig geopereerd zijn.

Activiteit.
Hoe willen wij dit in de toekomst verwezenlijken, door veel op social media berichten te
posten en kenbaar te maken dat er een hondje bij ons aangemeld is. Wij ook korting krijgen
bij de dierenartsen waar wij mee samenwerken. Donateurs krijgen via social media inzicht in
de te betalen en betaalden rekeningen. Maar ook naar het saldo op dat moment.

Organisatie.
Moon’s yorkshire terriërs stichting bestaat uit een bestuur en vrijwilligers niemand ontvangt
loon alleen vergoeding voor gereden kilometers. Opvanggezinnen worden voorzien van voer
die wij moeten inkopen en mandjes, tuigjes, plasmatjes. Opvanggezinnen die met
opvanghondje naar de dierenarts moeten, hier worden ook de kilometers vergoed.
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Bestuur.
Voorzitter
S.H.J. Slooten
Penningmeester F.H.J. Holweg
Secretaris
K.T.B. Holweg
Niemand van het bestuur krijgt loon alleen kilometergeld, telefoonkosten.

Jaarrekening 2015.
Balans
31-12-2015
Activa
Vlottende activa
voorraad
Liquide middelen
Vorderingen
Totaal activa

3878.10
57.86
1955.60
5891.56

ABN Amro
Baten en Lasten
Baten
Donaties/ Giften
Overige inkomsten
Inkomsten

2482.40
1955.60
4438.00

Lasten
Vervoer kosten
Dierenarts kosten
Opvang kosten
NDG
Bank/administratiekosten
Uitgaven

319.46
4470.20
519.84
29.50
136.80
5475.80

01-01-2015
Passiva
Vermogen stichting
Lening
af verlies
Totaal passiva

162.45
5729.11

5891.56

Toelichting Balans.
Activa
Voorraad, zijn de hondjes die ter adoptie zijn maar ook het voer en alle
verzorgingsproducten die met de hondjes in de opvang te maken hebben.
Liquide middelen ,het geld wat op de bankrekening staat.
Vorderingen, BTW en debiteuren.
Passiva
Eigenvermogen, wat ingebracht is in de stichting
Lening, het tekort is bijgestort door privé inbreng onder een lening aan de stichting en wat
terug betaald wordt als daar een mogelijkheid voor is

Toelichting.
ABN Amro daar is onze zakelijke rekening ondergebracht.
Baten zijn opbrengsten van de stichting.
Donaties/Giften zijn de inkomsten die wij vrijwillig gestort krijgen van donateurs.
Overige inkomsten zijn eventuele tegemoetkoming als een hondje wordt geadopteerd en
teruggaaf btw. Prive storting.
Inkomsten zijn alle opbrengsten opgeteld.
Lasten zijn de uitgaven die je voor de stichting doet.
Vervoerskosten zijn kilometervergoeding vrijwilligers en brandstof.
Wij betalen de kilometer gedeeld door 1:15 wat de auto verbruikt maal de huidige
brandstofprijs.
Dierenarts kosten zijn operaties, medicatie, pipetten, ontwormmiddel, speciale shampoo en
speciaal voer.
Opvangkosten zijn alle overige kosten die betrekking hebben op het verzorgen van de
hondjes en alles wat daarvoor nodig is, denk hierbij aan voer, mandjes, medische truitjes
voor na een operatie, tuigjes , riemen etc.
NDG is het registreren van honden.
Bank/administratiekosten zijn kosten van de ABN naar ons toe, postzegels
Uitgaven is alles bij elkaar opgeteld wat je betaald hebt.

Winst is als je de baten en de lasten berekent en je een positief saldo overhoudt.
Verlies is als je de baten en de lasten berekent en er een negatief saldo overblijft

Begroting jaar 2016.
Donaties
Overige inkomsten
inkomsten
Vervoerkosten
dierenartskosten
Opvangkosten
Uitgaven

3700.00
1300.00
5000.00
500.00
4300.00
700.00
5000.00

Toelichting begroting.
De begroting is bijgesteld. Deels omdat hondjes langer in de opvang verblijven. Wij zijn toch
weer blij dat wij dit jaar weer een aantal honden een thuis hebben kunnen geven.

Gezien en akkoord bevonden op 18-03-2016
S.H.J.Slooten
K.T.B.holweg
F.H.J.Holweg

