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Voorwoord. 

Moon’s Yorkshire Terriërs Stichting is een kleine stichting, opgericht op 31 Augustus 2012. 
Het jaarverslag is duidelijk geschreven zodat iedereen het kan lezen. Dit is het negende jaar 
dat wij de stichting leiden. En op 31 augustus 2022 bestaan wij 10 jaar. Onze stichting staat 
voor het opvangen, herplaatsen en heropvoeden van de Yorkshire Terriërs, maar inmiddels 
doet het ras er niet meer toe. Onze activiteiten bestaan uit hondjes een nieuw baasje te 
geven en bij ziekte blijven zij in de opvang tot zij beter worden, zo niet dan blijven zij 
permanent. Inmiddels zijn er al 26 (waarvan 20 op het hoofdadres) niet herplaatsbaar 
wegens ziekte en dus permanent in opvang teneinde hen een verzorgde oude dag te geven. 
Alle opvang is in huiselijke kring. 
In principe specialiseren wij ons in het kleine ras, omdat onze opvanggezinnen hierop 
ingesteld zijn. Ook richten wij ons meer op honden met een ziekte of beperking en wij zien 
toch dat niet iedereen deze honden wil opvangen. Dit neemt niet weg dat er ook zo nu en 
dan een ras van groter formaat wordt opgevangen als deze in nood verkeert. 
Mensen kunnen ook terecht bij ons voor het afstand doen van hun hondje. Daarnaast 
bemiddelen wij tussen het oude en het nieuwe baasje. Ook geven wij informatie lessen op 
scholen over het omgaan met en het aanschaffen van een hond.  
Wij helpen ook honden in nood met hun baasje. In het jaar 2020 hebben wij een huisdier 
testament ontworpen. Oudere mensen kunnen een contract met ons aangaan voor als er 
geen opvang is voor de hond na overlijden van het baasje, zodat de hond bij ons kan komen 
en het baasje weet, dat de hond goed verzorgd wordt. Zo bieden wij de mensen veiligheid 
en geborgenheid, mocht hen iets overkomen, omdat wij de zorg dragen voor hun hondje(s). 
Ons hart gaat uit naar ook honden te herplaatsen bij de senioren onder ons. Zij kunnen zo 
moeilijk een hondje aanschaffen en wij zullen altijd als vangnet fungeren, ook financieel. 
Daarnaast zijn wij er ook voor gezinnen en alleenstaanden met een autistische of andere 
aandoening om daar een passende viervoeter te plaatsen. Deze mensen worden vaak 
uitgesloten en wij proberen dan altijd mee te denken en te realiseren dat zij een hondje in 
hun leven kunnen verwelkomen. Maar het hondje staat altijd voorop. 
Wij werken geheel belangeloos met vrijwilligers die alleen een kilometervergoeding krijgen. 
Opvanggezinnen worden ook onderhouden door de stichting m.b.t. voer, dierenartskosten 
en kilometervergoeding etc. 
Daarnaast hebben wij een stelregel dat wij nimmer geld over de rug van een hond zullen 
verdienen. Daarom zijn de reguliere donaties erg welkom en noodzakelijk voor het 
voortbestaan van de stichting. 
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 grotere plaats in bij de stichting. Mensen weten ons inmiddels te vinden en in de 
afgelopen jaren hebben veel honden een nieuw baasje gekregen. 
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1. Verslag Bestuur. 

Negen jaar zijn wij nu met de stichting aan het werk en we kunnen zeggen dat we al heel 
veel hondjes een nieuw thuis hebben gegeven. Niet alleen door herplaatsing maar ook door 
bemiddelen, mensen aan elkaar te koppelen en naar andere stichtingen te verwijzen. 
Honden uit de fok, die daar jaren verbleven, hebben de weg naar ons gevonden. Hetzelfde 
geldt voor honden waarvan afstand is gedaan. Maar ook vanuit het asiel uit binnen en buiten 
Nederland worden wij benaderd als daar een oud en of ziek hondje verblijft. Deze honden 
hebben veel verzorging en medische behandelingen nodig, waaronder gebit reinigen, 
steriliseren en inentingen. Alles wat verder door een dierenarts geconstateerd wordt, laten 
wij behandelen. Wij als Stichting staan echt voor het helpen van hondjes die een beperking 
hebben of oud zijn. We zullen doen wat in onze macht ligt om hen een zo comfortabel 
mogelijk leven te geven. Daarbij zullen we alles aanwenden wat de dierenartsen ons 
aanraden om hen weer op de beentjes te helpen. Daarnaast verblijven er in onze 
permanente “ziekenopvang” 22 hondjes die niet meer plaatsbaar zijn. Zij blijven daar wonen 
tot hun leven eindigt. 
Opvanggezinnen die zich hebben aangemeld, hebben wij gebleken geschiktheid 
aangenomen. Inmiddels hebben wij 17 opvanggezinnen die actief zijn voor ons; dit kan 
variëren van structureel opvangen tot enkele keren per jaar. 
Daarnaast hebben wij veel hulp van vrijwilligers die voor ons blijven rijden, zij het tegen 
kilometervergoeding, huisbezoeken afleggen of voer voor ons ophalen. 
Donaties/Giften komen binnen en dat is nu hard nodig geweest. Het adoptiebedrag is een 
vast bedrag geworden van 385 euro. Voor hondjes van 10 jaar of ouder wordt een ander 
adoptiebedrag berekend. Oudere hondjes en hondjes met een beperking gaan soms ook 
zonder een herplaatsing bedrag naar de nieuwe verzorger zodat er plaats blijft in de 
permanente opvang voor hondjes die door hun intensieve verzorging niet plaatsbaar zijn. De 
donaties worden aangewend voor de operaties en medicatie van de honden. 
Onze prioriteit gaat uit naar de medische behandelingen en verzorging van de hondjes. 
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2. Activiteiten. 

Hier volgt een nadere bespreking en toelichting op onze activiteiten. 
Wij geven Photonic therapie. Dat is lichttherapie op acupunctuur plaatsen speciaal voor 
honden. Zo komt het regelmatig voor dat knieën, zeker bij het kleine ras, geopereerd 
moeten worden. Alvorens hen te laten opereren krijgen de hondjes Photonic therapie. Vaak 
komen er honden binnen met oogproblemen. Honden die aangeboren cataract vertonen 
proberen wij zeker weer te laten “zien” en veelal ook honden met bovenbeenbreuken 
worden geholpen. Hiervoor hebben wij een overeenkomst gesloten met De Graafschap 
Dierenartsen te Vorden en daar zijn wij erg blij mee. Voor de sterilisaties, castraties, 
entingen werken wij samen met De Rijdende Dierendokter te Doetinchem. Daarnaast 
werken wij samen met De Wagenrenk te Ede en de SDU Utrecht voor de operaties aan de 
trachea (luchtpijp). Dit alles kan alleen door de donaties die wij krijgen met het herplaatsen 
van gezonde hondjes. Aanvullende donaties werven wij alleen als het ook daadwerkelijk 
nodig is. Via social media maken wij dit bekend en dan is het zo fijn dat mensen meeleven en 
ons steunen. 
Het zal kleinschalig blijven zodat iedereen dit vol kan blijven houden. Desondanks hebben 
wij geconstateerd dat er in 2021 een groei heeft plaatsgevonden die zich naar verwachting in 
2022 zal voortzetten. 
Een aantal vrijwilligers heeft 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, verzorgen en 
naar dierenartsen gaan. Opvanggezinnen worden voorzien van voer, mandjes, tuigjes, 
plasmatjes etc. Opvanggezinnen die met een opvanghondje naar de dierenarts moeten 
krijgen een kilometervergoeding. Wij kunnen niet zonder opvanggezinnen en wij zijn dan 
ook erg blij met hen. Alles gaat altijd in overleg en als er een hondje aangemeld wordt voor 
nood is er altijd plaats. 
Wij hebben als doelstelling dat elk hondje dat aangemeld wordt en binnen onze richtlijnen 
valt, opgevangen wordt. En dat is redelijk tot goed gelukt. 
Wij hebben soms ook mensen moeten doorverwijzen naar andere stichtingen o.a. als de 
hond van groter formaat niet in onze opvanggezinnen past of gewoonweg omdat alle 
opvanggezinnen al een hondje in de opvang hebben. Onze opvanggezinnen zijn ingericht op 
een klein tot middel formaat hondje. 
Verder blijven wij beschikbaar voor scholen om informatie te verstrekken over de hond in 
het ruimste zin van het woord.  
Bij het herplaatsen van een hondje hebben de senioren onder ons enige voorrang, dit heeft 
een sociale functie. 
Daarnaast is gedragstherapie ook een bron van inkomsten.  
Wat donatie van voer betreft zijn wij door Jumper Zaandam en Doetinchem, Faunaland 
Doesburg en Pets Place te Doetinchem, rijkelijk voorzien. Er worden ook veel pakketten 
gedoneerd door particulieren, waar wij erg blij mee zijn. 
In december hebben wij deelgenomen aan de Christmas Challenge van Stichting Dierenlot. 
The Christmas Challenge is een Fundraiser om zoveel mogelijk geld op te halen voor dieren 
in nood in Nederland. Tijdens The Christmas Challenge hebben we zelf een bijzondere actie 
bedacht om onze Stichting te steunen. Het van tevoren gestelde doel aan donaties is ruim 
behaald en als bonus heeft Stichting Dierenlot het doelbedrag verdubbeld. 
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3. Toekomst. 

De toekomst hangt af van welke hondjes er worden aangemeld. Ons hart gaat uit naar elk 
hondje dat hulp nodig heeft. Deze hondjes verblijven al gauw enkele maanden in een 
opvanggezin. Dit doen wij bewust omdat wij het liever goed doen. Tijd is bij ons niet de focus 
maar wel wanneer het hondje klaar is om te gaan. Wij zullen ook nimmer een oordeel geven 
waarom er afstand gedaan wordt. We proberen veel informatie te vergaren en te geven en 
door de jaren heen weten mensen ons te vinden. Wij merken echt dat het helpt, want 
mensen komen 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 waardoor deze honden niet lijden omdat hen dit wordt ontzegd. Ook willen 
wij particulieren ervan bewust maken om tot een goede keuze te komen en te helpen, door 
hen voor te lichten, waar men een hond kan aanschaffen. Ook herplaatsen wij onze honden 
bij gezinnen waar binnen het gezin een gezinslid beperkt is, hieraan kunt u denken aan een 
lichamelijk en geestelijke beperking.  
Donaties werven zal blijven gebeuren naar vraag en aanbod van de hondjes maar dit gaat nu 
veel soepeler door Facebook en natuurlijk streven wij ernaar om vaste donateurs aan ons te 
binden. Zo waarborgen wij de continuïteit van het betalen van de dierenartskosten en 
kunnen wij hondjes blijven aannemen. Voor honden die volledig geopereerd zijn, vragen wij 
385 euro. Onze kosten zijn vele malen hoger. Voor oudere honden wordt een aangepast 
herplaats bedrag gevraagd en soms wordt er ook helemaal geen bedrag gevraagd. Dan is het 
beste huis het beste. 

4. Communicatie. 

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 
nieuwe kansen en een nieuw leven te bieden. 
Daarnaast helpen wij mensen geheel gratis met het vinden van een nieuwe baas omdat wij 
via social media veel mensen kunnen bereiken en omdat ons netwerk groot is. Je dient 
zodoende een groter doel als het hondje dan een nieuw thuis vindt. 
Daarnaast is er het Fosterplan, wat inhoudt dat de hondjes die permanent in de opvang 
verblijven, op afstand ondersteunt worden. Door het actualiseren van de Facebook pagina 
van het Fosterplan, worden de donateurs op de hoogte gehouden over het wel en wee van 
“hun” hondje. 
Er is een loterij en webwinkel op facebook en verkoop op Marktplaats.  
De stichting beheert een eigen website. 
Zo kunnen wij onze honden blijven helpen. 
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5. 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 ABNANL2A  

6. Bestuur. 

Voorzitter:  S.H.J. Slooten 

Penningmeester: Z. de Koning 

Secretaris:  D. Nederlof 

Niemand van het bestuur krijgt loon. Alleen kilometervergoeding en 
telefoonkostenvergoeding.  
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7. WINST- EN VERLIESREKENING 2021 

 

Moon's Yorkshire Terriers Heropvoeding 

Winst- en Verliesrekening 2021 

         
         
  2021 2020      

         
Inkomsten € 74.908 € 64.265      

         
 Donaties/ giften 0% € 54.357 € 48.614      

 Adoptie 21% € 20.551 € 15.651      

         
Uitgaven        

         
Kostprijs van de omzet € 49.294 € 54.375      

 Dierenarts en kosten € 44.700 € 48.600      

 Inkopen laag € 653 € 43      

 Inkopen hoog € 2.856 € 4.067      

 Inkopen import binnen EU € 1.085 € 1.665      

         
Huisvestingskosten € 5.308 € 1.953      

 Opvangkosten € 1.763 € 1.296      

 Onderhoud € 3.545 € 657      
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Kantoorkosten € 2.560 € 1.464      

 Telefoonkosten/ porti € 1.214 € 931      

 Contributies en abonnementen € 537 € 421      

 Kantoorbenodigdheden € 809 € 112      

         
Verkoopkosten € 3.363 € 2.340      

 Reis- en verblijfkosten € 2.504 € 2.056      

 Representatiekosten € 859 € 284      

         
Autokosten € 3.861 € 2.976      

 Onderhoud € 1.142 € -      

 Brandstof € 1.818 € 1.056      

 Belastingen € 382 € 360      

 Verzekeringen € 519 € 1.560      

 Bekeuringen € - € -      

 Overige kosten € - € -      

         
Algemene kosten € 1.000 € 1.396      

 Accountantskosten € 700 € 1.096      

 Externe adviseurs € - € -      

 Assurantiekosten € 300 € 300      

         

Financiële lasten € 714 € 910      

 Rente en kosten bank € 714 € 639      

 Rente lening € - € 271      
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Afschrijvingen € 1.921 € 1.777      

 Inventaris € 470 € 326      

 Vervoermiddelen € 1.451 € 1.451      

         
Totale kosten/inkopen € 68.021 € 67.191      

         
         
Resultaat € 6.887 € -2.926      

 

7.1  Toelichting Winst- & Verliesrekening. 

Winst- en Verliesrekening. 

Inkomsten: 
Donaties en Giften: donaties en giften afkomstig van donateurs en adoptanten worden 
alleen gebruikt voor de kosten om een hondje te laten opereren en in het opvanggezin te 
laten herstellen. Daarnaast hebben wij een Fosterplan, waar Fosters op afstand een hondje 
kunnen ondersteunen door een vast bedrag per maand. 
Adoptie: dit zijn de individuele tegemoetkomingen die een adoptant betaalt bij het 
adopteren van een hondje. Dit wordt gelijk aangewend om de dierenarts rekeningen te 
betalen. 

Uitgaven: 
Dierenarts en kosten: alles wat direct met de verzorging en de operaties van de honden te 
maken heeft. 
Import binnen EU: dierenartsen in België die de hondjes de rabiës-enting geven en opereren. 
Huisvestingskosten: hondjes die bij de opvanggezinnen wonen en hondjes die in de 
permanente opvang verblijven. Hierbij moet u denken aan voer en alle kosten die een 
hondje opvangen met zich meebrengt. 
Kantoorkosten: daaronder vallen de NDG-registraties, contributie D&G voor het UBN-
nummer. Portokosten voor het versturen van pakketten naar opvanggezinnen. 
Telefoonkosten worden door stichting betaald maar door S. Holweg bijgestort. 
Verkoopkosten: reis-, verblijf- en representatiekosten zijn de kilometervergoedingen die 
vrijwilligers voor ons rijden. 
Autokosten: worden betaald door de stichting maar geheel aangevuld door S. Holweg. 
Algemene en Financiële kosten: onze boekhouder en bankkosten. Afschrijvingen: van 
computer en auto. 
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8. BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

 

Moon's Yorkshire Terriërs Heropvoeding 

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

    

 

    

  31-12-2021 31-12-2020   31-12-2021 31-12-2020 

ACTIVA   PASSIVA   

        

Materiele vaste activa € 9.313 € 6.476 Eigen Vermogen € 2.701 € -4.187 

 Inventaris € 6.389 € 1.631  Kapitaal € 2.701 € -4.187 

 Af: Afschrijving € 1.244 € 774     

 Vervoermiddelen € 8.705 € 8.705 Vreemd Vermogen Lang € 17.742 € 16.204 

 Af: Afschrijving € 4.537 € 3.086  Lening S. Holweg € 17.742 € 11.423 

     Lening € - € 4.781 

Vlottende activa € 10.095 € 6.339     

 Voorraad honden € 4.850 € 2.800 Vreemd Vermogen Kort € 800 € 800 

 

Voorraad 

hondenbenodigheden € 1.104 € 750  Bank € - € - 

 

Voorraad 

medicatiemiddelen € 620 € 250  Handelscrediteuren € - € - 

 Omzetbelasting € 3.521 € 2.539  Accountantskosten € 800 € 800 

        

Liquide middelen € 1.835 € 2     

 Bank ABN Amro € 1.835 € 2     

        

   € -     

        

  € 21.243 € 12.817   € 21.243 € 12.817 

 
  



12 
 

8.1  Toelichting Balans 

Activa 
Inventaris 
Computer en Auto met hun afschrijving. 
Vlottende activa. 
Voorraad, zijn de hondjes die nog bij de opvanggezinnen zijn. Honden Benodigdheden zoals 
voer in de breedste zin, plasmatjes en alles wat men nodig heeft voor het verzorgen van 
honden. 
Medicatie Middelen 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 
Eigen Vermogen, Kapitaal wat de stichting bezit. 
Vreemd vermogen lang. 
Lening S. Holweg wordt terugbetaald als daar een mogelijkheid voor is. 
Lening waarvan elk jaar een deel wordt kwijtgescholden door degene die de lening heeft 
verstrekt. 
Vreemd vermogen kort. 
Handelscrediteuren rekening die nog open staat. Accountantskosten is de boekhouder.  

  



13 
 

9.Begroting jaar 2022. 

 

Donaties € 55.000 

Overige inkomsten € 30.000 

Totaal Inkomsten € 85.000 

Kostprijs van de omzet € 60.000 

Huisvestingskosten € 5.500 

Verkoopkosten  € 2.500 

Autokosten € 4.000 

Algemene kosten € 10.000 

Financiële lasten € 800 

Afschrijving € 2.200 

Totaal uitgaven € 85.000 

 

9.1 Toelichting begroting. 

Deze begroting is gezien het voorafgaande jaar en de hondjes die in de opvang zijn erg 
gestegen, omdat er meer hondjes in de permanente opvang zijn bijgekomen, maar ook meer 
vraag is naar afstand doen van honden. Wij verwachten daarom ook voor het komende jaar 
weer een stijging in de uitgaven door de sterk stijgende inflatie en een toename van de 
medische kosten. 
Wij streven ernaar niet nog groter te worden maar willen zo door blijven gaan met de 
aandacht voor elk hondje.  

 

9. Bestuursverklaring 

Gezien en akkoord bevonden op 23-06-2022 te Angerlo. 

S.H.J. Holweg- Slooten 

ZM. de Koning 

D.E. Nederlof - Groenewout 

 

 


