Jaarcijfers 2019, met toelichting
Exploitatievergelijking: kosten

We sloten het jaar af met een klein positief saldo van € 161,35 . Met de drie oude manegedieren die
er in 2019 bijkwamen een goed resultaat. De goede gezondheid van onze paarden en pony’s speelde
daar duidelijk een rol in. De dierenartskosten bleven met € 1.668,03 bijna gelijk aan die van 2018.
2017 Was een heel droevig jaar met binnen 11 maanden vier paarden die overleden en met hele hoge
kosten voor de ziektes van twee van hen. De pensionkosten en dat zijn de directe kosten van alle
dieren, dus stro, kuil, hooi, het speciale oude paardenvoer Subli, aanvullende ponybrok en/of
luzernebrok plus de vrijwilligersvergoedingen voor de vaste verzorgsters stegen met bijna € 1.000,=.
Een logische verklaring met drie oude manegedieren erbij. De post verzekeringen (en daar hoort ook
de post ‘’diversen’’ bij) is lager omdat in 2018 ook de kosten die toen gemaakt zijn voor de werving
van paardenverzorgers daaronder geboekt zijn. Onder die post valt ook de OZB-aanslag van de
gemeente Waadhoeke.
De post verzorging paarden waar zaken als voerbakken en likstenen onder vallen, was eenmalig
hoger door de aanschaf van regendekens voor de beide pony’s, speciale messensets voor het
scheren van Snuitje’s hele dikke vacht en overschrijvingen van paardenpaspoorten op onze naam. De
post onderhoud stal is € 1.700,= hoger dan in 2018. Maar onder deze post valt de opknapbeurt van de
paddock deze zomer door het bijvullen met 23 m3 zand, het losmaken van de bodem en het
doorspuiten van de drainagebuizen. In totaal bijna € 1.400,=. De Stichting Abri schonk ons dat bedrag,
dat is terug te vinden bij de giften voor land en stal aan de inkomstenkant (in totaal € 2.300,=). Extra
kosten waren er ook door een reparatie van onze rondpompinstallatie in december 2019. Met een
harde knal schoot het verwarmingselement uit de pomp en moest er een grondige revisie plaats
vinden. Voor die kosten ad € 726,21 loopt er een aanvraag voor een schenking bij een van de
dierenbeschermingsfondsen. We hopen graag dat we dat bedrag in 2020 weer bij onze inkomsten
kunnen voegen. Verdere kosten bij deze post zijn zaken als de aanleg van het verlaagde drinkbakje in
de stallen van de pony’s, ieder jaar benodigde materialen als reparatiebetonmortel en snelcement
voor het dichten van lekkages in de stalwanden. Plus schroeven, spijkers, planken etc. die onze
vrijwilliger Wim Meijer nodig heeft voor klussen in de stallen. Ook de 120 m2 graszoden die we in het
najaar legden op de kale plekken in onze wei zijn hier geboekt. We kozen voor een nieuwe oplossing
voor de kale plekken in de wei, want het inzaaien van nieuw gras was telkens tevergeefs. Het nieuwe
gras bleek te teer om de druk van de zware hoeven te doorstaan. . Onder de post elektra/water vallen
naast de kosten van het waterverbruik (Vitens nota’s) ook de Zuiveringsheffing en de bijdrage aan het
Waterschap via het Noordelijk Belastingkantoor. Onze zonnepanelen zorgen voor gratis elektriciteit.
We leveren stroom terug, dus een deel van onze waterkosten wordt afgedekt door die zonne-energie.
baten
De gewone giften zijn € ruim 1.100,= lager dan in 2018. Maar voldoende om dierenarts- en overige
kosten te dekken. De giften Land en Stal zijn gedaan door de Stichting DierenLot: € 800,= voor de
revisie van onze mestkar. En € 1.500,= door de Stichting Abri voor Dieren voor de renovatie van onze
paddock. De uitgave daarvoor is al vermeld bij de exploitatiekosten.
De donateursinkomsten ad € 18.039,50 bleven nagenoeg gelijk aan die van 2019. Het effect van
donateurs voor Rolinda die er in oktober 2019 bij kwamen zien we, als het goed is en we niet veel
donateurs verliezen, in 2020. De inkomsten uit acties ad € 306,05 betroffen voornamelijk de verkoop
van tweedehands paardenspullen die we niet nodig hebben via Marktplaats en een actie voor Rolinda.

Balans

Activa
Op de banken kwam in december het volledige bedrag van de erfenis die we ontvingen, van ruim
€ 33.600,= er bij. Plus de door dierenbeschermingsfondsen aan ons overgemaakte bedragen voor het
Spaarplan Aankoop Weidegrond. De post Land laat jaarlijks hetzelfde bedrag zien:op land wordt niet
afgeschreven. Dat gebeurt wel op de posten Stal, Inrichtingskosten Stal en Damwand/ramen. De
afschrijving van de laatste post is na 10 jaar volledig.Het te vorderen bedrag ad € 327,53 heeft
betrekking op de verzekeringspremie van Univé die al in december 2019 is afgeschreven voor 2020.
Passiva
De te betalen kosten zijn bovengenoemde verzekeringskosten voor 2020. Bij de post bestemmingsreserves is de vrijval 2019 in mindering gebracht van alle schenkingen die in 2010 zijn gedaan voor
aankoop van stallen en land. De bestemmingsreserves betreffen het totale bedrag waarvoor stallen en
land destijds zijn gekocht. Dat bedrag is dus in 2010 al uitgegeven, maar jaarlijks wordt een
percentage van dat bedrag afgeschreven op de balans. Die afschrijving heet de vrijval. Op de
bankrekening van de stichting staat in totaal € 31.500,= gereserveerd voor het Spaarplan Aankoop
Weidegrond. Eind 2019 konden wij uit de ontvangen erfenis zelf € 20.000,= toevoegen aan het plan.
In totaal zit er nu € 85.500,= in ‘’de spaarpot’’. De resterende € 54.000,= staat gereserveerd in de
boeken van de dierenbeschermingsfondsen die ons sinds 2017 steunen in het plan. Voor de kosten
van een nieuw pensioendier hebben we uit de erfenis een reserve uitgetrokken van in totaal € 6.750,=.
En – helaas – door de erfgrenskwestie moesten we uit die erfenis ook een bedrag bestemmen voor de
uitgaven aan juridische kosten. Het bedrag ad € 7.335,04 is bij die post opgevoerd als reservering.
De jaarcijfers werden door onze financieel adviseur Jan Roorda weer snel, grondig en vakkundig
opgemaakt. Hierbij veel dank voor zijn werk.

