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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.



05 van 06

3 Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.
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	1: 
	0: Moon's Yorkshire terrier stichting
	13: S.H.J.holweg Slooten
	5: www.stichtingyorkies.nl
	15: Z de Koning
	2: dorpsstraat 16
	4_EM: mytsyorkies@gmail.com
	14: D.E Nederlof Groenewout
	16: 
	17: 
	10: Nederland
	1_KVK: 55945244
	11_A4: 0
	12_A4: 28
	7: [Dieren en planten - Dierenrechten en -welzijn]
	8: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	6_RSIN: 851917963
	3_TEL: 0628803741
	20: Algemeen publiek
	21: Off
	22: Off
	23: Chronisch zieken
	24: Off
	25: Dieren
	26: Off
	27: Off
	28: Off
	29: Off
	30: Off
	31: Off
	32: Mensen met een beperking
	33: Off
	34: Off
	35: Minima
	36: Off
	37: Off
	38: Ouderen
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Off
	45: Off
	46: Off
	47: Off
	48: Off
	49: Off
	50: Overig
	18_ML: 
	51_ML: Is het helpen van kleine tot middelgrote honden met een beperking en of oud en ziek. 

wij streven er naar om deze honden via onze dierenartsen weer kwaliteit van leven te 

geven. vaak dmv operaties. Bij ons komen de hondjes via afstand van particulieren als

mede van een asiel dat kan uit geheel Europa zijn. Dit jaar bestaan wij 10 jaar en 

hebben wij onze naam gevestigd en een groot netwerk opgebouwd. Daarnaast 

herplaatsen wij gezonde honden, bij ernstige zorg en of ziekte blijven de hondjes in de 

permanente opvang.Hierin hanteren wij wel een maximuum omdat wij vinden dat 

honden gelukkig moeten zijn, wij doen aan educatie op scholen en geven gedragtherapie en phontic therapie. 
	53_ML: Herplaatsen van honden gaat via gastgezinnen. Zij gaan altijd naar de dierenarts ,

wij steriliseren alle honden die binnenkomen. Daarnaast worden zij volledig ingeent .

het gebit wordt gesaneerd. In de permanente opvang worden zij intesndief verzorgd,

Doordat de gastgezinnen opvangen krijgen de honden weer een nieuwe kans.

Wij helpen ook met bemiddelen van oude naar nieuwe baasje zonder op te vangen.

Geven les op scholen om kinderen bewust te maken dat een hond echt verzorging

nodig heeft , bespreken ziekten en hoe om te gaan met een hond en naar de 

signalen te kijken en te leren wat een hond daarmee bedoeld.
	54_ML: Onze inkomsten komen voornamelijk uit donaties, giften , herplaatsingkosten.

Loterij waarvan de prijzen niet boven de 150 euro uitkomen.

Verkopen van gedoneerde hondenartikelen op social media en markten en braderie.

Fosterplan dat is het ondersteunen van een hondje die permanent verbijft in onze 

opvang. Voor een vast bedrag per maand kan men dus een hondje supporten. 
	56_ML: Er wordt geen loon uitgekeerd aan leden van het bestuur en vrijwlligers.
	57_ML: Wij hebben via Stichting Dierenlot The christmas challenge deelgenomen , zo kregen 

wij een donatie. daarnaast is er een digitale collectebys op de pagina van Stichting

dierenlot, deze hebben wij zeer actief gedeeld en gepromoot. Via social Media 

waaronder Instagram zijn wij erg actief om onze verhalen te delen waardoor er ook 

dan donaties geworven worden.

Behandelen van honden met een gedragprobleem en en met Photonic therapie honden

behandeld, gastgezinnen verzorgen en voeden de hondjes op voor zij naar een nieuwe

baas gaan. 

onze activiteiten bestaan hoofdzakelijk aan het verzorgen van honden die geopereerd

zijn, en in de permanente opvang is het dagelijks een intensieve verzorging.
	55_ML: Onze inkomsten worden hoofdzakelijk aangewend om dierenartsrekeningen te betalen.

Het Fosterplan onderhoudt deels de permanente opvang .

Een resterend deel is voor de kilometer vergoeding voor de vrijwilligers

Administratie kosten zoals telefoonkosten,  inkt papier en porto , ndg kosten. 

Dan wordt er speciaal dieetvoer voor de zieke honden ervan betaald,
	56: 
	_MLT: 
	knop: 

	57: 
	_MLT: 
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 0
	2_GT: 9313
	6_GT: 3521
	7_GT: 0
	5_GT: 6574
	3_GT: 0
	8_GT: 1835
	4_GT: 9313
	9_GT: 11930
	10_GT: 21243

	3: 
	7_GT: 0
	6_GT: 0
	8_GT: 17742
	2_GT: 0
	3_GT: 0
	1_GT: 0
	9_GT: 800
	4_GT: 2701
	10_GT: 21243
	5_GT: 2701

	4: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 16204
	2_GT: 0
	3_GT: 0
	1_GT: 0
	9_GT: 800
	4_GT: -4187
	10_GT: 12817
	5_GT: -4187

	2: 
	1_GT: 0
	2_GT: 6476
	6_GT: 2539
	7_GT: 0
	5_GT: 3800
	3_GT: 0
	8_GT: 2
	4_GT: 6476
	9_GT: 6341
	10_GT: 12817

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: Het jaar 2021 is een stijgende lijn in het opvangen van honden , zeker met een ziekte en of ouderdom, de permanente opvang is uitgebreidt naar 22 

hondjes waardoor de kosten ook gestegen zijn. de voorraad vermeerderd is. Maar ook door de inflatie zijn de kosten gestegen. Als mede doordat er meer

hondjes zijn opgenomen is dat inherent aan de dierenartskosten en verzorging en voerkosten.

wij verwachten dat dit dus ook in stijgende lijn naar het jaar 2022.  Er is actief gereageerd hierop door de loterij elke week te organiseren en door Social 

media onze belevenissen te delen wordt dan ook donaties en giften gegeven.  Er zijn ook gezonde hondjes herplaatst dit tegen een vaste vergoeding.

	3: 
	1: 
	1_A7: 0
	2_A7: 0
	3_A7: 0
	4_A7: 0
	5_A7: 0
	6_A7: 0
	7_A7: 54357
	8_A7: 0
	9_A7: 7809
	10_A7: 12742
	11_A7: 74908
	12_A7: 0
	13_A7: 0
	14_A7: 74908
	15_A7: 49294
	16_A7: 0
	17_A7: 0
	18_A7: 3363
	19_A7: 0
	20_A7: 5308
	21_A7: 1921
	22_A7: 714
	25_A7: 6887
	23_A7: 7421
	24_A7: 68021

	2: 
	1_A7: 0
	2_A7: 0
	3_A7: 0
	4_A7: 0
	5_A7: 0
	6_A7: 0
	7_A7: 48614
	8_A7: 0
	9_A7: 3024
	10_A7: 12627
	11_A7: 64265
	12_A7: 0
	13_A7: 0
	14_A7: 64265
	15_A7:       54375
	16_A7: 0
	17_A7: 0
	18_A7: 2340
	19_A7: 0
	20_A7: 1953
	21_A7: 1777
	22_A7: 910
	25_A7: -2926
	23_A7: 5836
	24_A7: 67191

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	3_ML: Onze donaties, giften en andere bron van inkomsten zijn duidelijk verhoogd waar wij 

zeer blij mee zijn. maar ook onze dierenartskosten zijn gestegen dit doordar wij meer 

honden hebben kunnen opnemen en van medische zorg hebben kunnen voorzien.

De permanente opvang is gegroeid naar 22 honden wat inhoudt dat de 

verzorgingkosten zoals oa voer , gas en elektra , en dierenartskosten zijn gestegen.
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