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Voorwoord. 
  
  

Moon’s Yorkshire terriërs stichting is een kleine stichting begonnen op 31 Augustus 2012. 

Het jaarverslag is duidelijk geschreven zodat iedereen het kan lezen.  Dit is ons zevende  jaar 

dat wij de Stichting leiden. 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 ook 

zullen wij ons meer gaan richten op honden met een ziekte of beperking wij zien toch dat 

niet iedereen deze honden willen opvangen. 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 scholen 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 ook honden in nood met hun 

baasje  ook oudere mensen kunnen een contract met ons aangaan voor als er geen opvang is 

voor de hond na overlijden baas. Daarnaast hebben wij een stelregel dat wij nimmer geld 

over de rug van een hond  zullen verdienen. Daarom zijn de donaties erg welkom. Onze 

activiteiten bestaan 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. Bemiddelen neemt ook steeds 

een grote plaatst in de stichting. Mensen weten ons inmiddels te vinden dit jaar hebben veel 

honden een nieuw baasje gekregen.   

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  



Verslag Bestuur.   
     

Zes 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 en hebben wij aangenomen en daarnaast hebben wij veel hulp van de.  

vrijwilligers, die voor ons  blijven rijden, zij het tegen kilometervergoeding. Donaties/Giften 

komen  binnen en dat is nu hard nodig geweest. Het adoptiebedrag is een vast bedrag 

geworden van 295 euro.  Hondjes van 10+ wordt ook anders berekend voor het 

adoptiebedrag. Oudere hondjes en hondjes met een beperking gaan soms ook zonder een 

adoptiebedrag weg. De donaties worden aangewend voor de operaties van de honden en 

verzorging daar gaat onze prioriteit naar uit.  Daarnaast is Mevr. H Berkelder afgetreden en 

Mevr D. Nederlof toegetreden op 14 -11-2019 dit is notarieel vastgelegd en gewijzigd bij 

Kamer van Koophandel. 

Activiteiten.  
  

Hierbij zal ik onze activiteiten nader bespreken. Wij geven Photonic therapie dat is licht 

therapie op accupunctuurplaatsen speciaal voor honden. 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 werken wij samen met de dierenarts Stella Klein de 

rijdende dierendokter te Doetinchem. Dit alles kan alleen door de donaties de wij krijgen en 

de adoptiebedragen. Donaties werven wij alleen als het ook daadwerkelijk nodig is. 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 en binnen onze richtlijnen 

vallen, kunnen opvangen dat is redelijk gelukt.   

Wij hebben ook mensen moeten doorverwijzen naar andere stichtingen.  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.   



Wat donatie van voer betreft zijn wij door Jumper Zaandam en Doetinchem rijkelijk voorzien, 

Faunaland Doesburg .Er worden ook veel pakketten gedoneerd door particulieren waar wij 

erg blij mee zijn.  

  

  

  

  

  

Toekomst.  
  

De toekomst hangt zo af van welke hondjes er worden aangemeld, ons hart gaat uit naar 

hondjes die uit de fokkerijen komen met een beperking , deze hondjes verblijven gauw 

enkele maanden in een opvanggezin dit doen wij ook bewust omdat wij liever goed doen 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 maar dit gaat nu veel soepeler door 

Facebook 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 nu gaan toepassen bij de 

honden die volledig geopereerd zijn zullen wij 295 euro gaan vragen onze kosten zijn vele 

malen hoger. Honden die ouder zijn wordt een aangepast adoptiebedrag gevraagd worden 

en soms wordt er ook helemaal geen adoptiebedrag gevraagd worden, dan is het beste huis 

het beste.  

  

Activiteit.  
  
De stichting heeft regelmatig vergaderingen en ook contact met de opvanggezinnen en 

andere vrijwilligers. Wij doen dit allemaal samen omdat wij het leuk vinden een hondje een 

nieuw leven te bieden, het zal op kleine schaal blijven zodat iedereen die vol kan blijven 

houden. Veel vrijwilligers hebben zelf ook een beperking en op deze manier dragen zij ook 

bij in de maatschappij.  De activiteiten zijn voornamelijk ook Social media updaten, hondjes 

ophalen en verzorgen, naar dierenartsen gaan. Opvanggezinnen worden voorzien van voer, 

mandjes, tuigjes, plasmatjes. Opvanggezinnen die met opvanghondje naar de dierenarts 

moeten, hier worden ook de kilometers vergoed  

  

Organisatie.  
  

  

Moon’s Yorkshire terriërs stichting bestaat uit een bestuur en vrijwilligers niemand ontvangt 

loon alleen vergoeding voor gereden kilometers..  

  



Kamer van Koophandel nummer 55945244  

BTW nummer NL8519B01  

RSIN nummer 851917963  

UBN nummer  6530639  

EG nummer: 317971   

Bank gegevens : ABN Amro Bank NL50ABNA0401020843 BIC 

ABNANLL2A  

  

  

  

  

Bestuur.  
  

Voorzitter            S.H.J. Slooten  

Penningmeester F.H.J. Holweg  

Secretaris            D.Nederlof  

   

Niemand van het bestuur krijgt loon alleen kilometergeld, telefoonkosten vergoed.  

 

Jaarrekening 2019. 
 

 

  

  
 
  



Moon's Yorkshire Terriers Heropvoeding 

Winst- en Verliesrekening 2019 

         

         

  2019 2018      

         

Inkomsten  € 54.033  € 39.123       

         

 Donaties / giften 0% € 40.318  € 29.738       

 Adoptie 21% € 13.715  € 9.385       

         

Uitgaven         

         

Kostprijs van de omzet  € 37.217  € 34.380       

 Dierenarts en kosten € 31.756  € 29.297       

 Inkopen laag € 150  € 1.015       

 Inkopen hoog € 5.206  € 3.293       

 Inkopen import binnen EU € 105  € 775       

         

Huisvestingskosten  € 4.267  € 1.924       

 Opvangkosten € 1.681  € 930       

 onderhoud € 2.586  € 994       

         

Kantoorkosten  € 1.589  € 1.183       

 Telefoonkosten / porti € 569  € 575       

 Contributies en abonnementen € 391  € 495       

 Kantoorbenodigheden € 629  € 113       

         

Verkoopkosten  € 2.602  € 447       

 Reis- en verblijfkosten € 2.405  € 440       

 Representatiekosten € 197  € 7       

         

Autokosten  € 5.199  € 2.379       

 Onderhoud € 1.061  € 602       

 Brandstof € 1.940  € 1.315       

 Belastingen € 348  € 87       

 Verzekeringen € 1.850  € 282       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting Winst & verliesrekening .  

 
 

  
Winst en Verliesrekening.  

Inkomsten   

Donaties en Giften: donaties en de giften afkomstig  van donateurs en adoptanten. Wordt 

alleen gebruikt voor de kosten om een hondje te opereren en in het opvanggezin te laten 

herstellen.  

Adoptie : dit zijn de individuele tegemoetkomingen die een adoptant betaald bij het  

adopteren van een hondje. Dit wordt gelijk aangewend om de dierenartsrekeningen te 

betalen.  

  

Uitgaven:  

Dierenarts en kosten : alles wat direct de verzorging en operaties van de honden te maken 

heeft.   

Import innen EU : dierenartsen in België die de hondjes de rabiës enting geven en opereren. 

Huisvestingkosten: hondjes die in de opvanggezinnen en in de permanente opvang 

verblijven dan moet u denken aan voer en alle kosten die een hondje opvangen met zich 

meebrengt  

 Bekeuringen € -  € 92       

 Overige kosten € -  € 1       

         

Algemene kosten  € 2.254  € 771       

 Accountantskosten € 1.514  € 500       

 Externe adviseurs € 528  € -       

 Assurantiekosten € 212  € 271       

         

Financiele lasten  € 484  € 228       

 Rente en kosten bank € 115  € 108       

 Rente lening € 369  € 120       

         

Afschrijvingen  € 1.607  € 476       

 Inventaris € 247  € 201       

 Vervoermiddelen € 1.360  € 275       

         

Totale kosten/inkopen  € 55.219  € 41.788       

         

         

Resultaat  € -1.186  € -2.665       



Kantoorkosten : daaronder vallen de NDG registraties , contributie D&G voor het UBN 

nummer. En portokosten voor het versturen va pakketten naar opvanggezinnen.  

Telefoonkosten worden door stichting betaald maar door S.Holweg bijgestort.  

Verkoopkosten : reis en verblijf en representatiekosten zijn de kilometervergoedingen die 

vrijwilligers voor ons rijden.  

Autokosten : worden betaald door stichting maar geheel aangevuld wordt door S.Holweg.  

Algemene en Financiële kosten spreken voor zich dat is onze boekouder en bankkosten.  

Afschrijvingen : van computer en auto.  

  
  

Toelichting Balans  
  

Activa   

Inventaris  

Computer en Auto met hun afschrijving .  

Vlottende activa .  

Voorraad, zijn  de hondjes die nog bij de opvanggezinnen zijn.  Hondenbenodigdheden zoals 

voer in het breedste zin, plasmatjes, alles wat men nodig heeft voor het verzorgen van 

honden.  

Medicatiemiddelen zijn vlo pipetten, ontwormen, oor reiniging en oog reiniging, 

Omzetbelasting spreekt voor zich.  

Liquide middelen is het geld wat op de bankrekening staat.  

Vorderingen , BTW en debiteuren.  

  

Passiva  

Eigenvermogen, Kapitaal wat de stichting bezit.  

Vreemd vermogen lang.  

Lening S.Holweg terug betaald wordt als daar een mogelijkheid voor is.  

Lening die elk jaar een deel wordt kwijtgescholden door degene die de lening heeft 

verstrekt.  

Vreemd vermogen kort.  

Handelsrediteuren rekening die nog open staat. Accountantskosten 

is de boekhouder .  

  

  

  

Begroting jaar 2020.  
  

Donaties   30000.00  

Overige inkomsten   9000.00  

inkomsten  39000.00  

Kostprijs van de omzet  31725.00  

Huisvestingkosten    2000.00  



Kantoorkosten      700.00  

verkoopkosten   1100.00  

autokosten  2000.00  

Algemene kosten     771.00  

Financiële lasten     228.00  

Afschrijvingen      476.00  

Uitgaven    39000.00  

  

Toelichting begroting.  
  
Deze begroting is gezien het voorafgaande jaar en de hondjes die in de opvang zijn redelijk 

stabiel en verwachten wij ongeveer hetzelfde. Juist omdat wij niet groter willen worden 

maar zo door willen blijven gaan met de aandacht voor elk hondje.  

  

  

Gezien en akkoord bevonden op 10-10-2020 

S.H.J.Slooten  
D.Nederlof.  
F.H.J.Holweg  

  

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


