
Exploitatierekening en balans 2020 van de Stichting Opvang Oude 
Manegepaarden en –Pony’s in Friesland met een toelichting 
 
 
Exploitatievergelijking 2017 – 2020 : kosten 

 
 
Helaas sluiten we 2020 af met een heel groot verlies voor onze kleine stichting: € 8.630,=. Dat verlies 
heeft maar een oorzaak: de juridische kosten die we moesten maken voor de erfgrenskwestie met de 
ene buurman en het kort geding over de afwatering met de andere buurman. Gelukkig ontvingen we 
van Stichting Abri een bijdrage van € 3.000,= voor deze kosten. Anders was het verlies nog groter 
geweest. Veel dierenbeschermingsfondsen kunnen hier geen schenkingen voor doen omdat het niet 
past in hun doelstellingen. In het verleden hebben we eens geïnformeerd naar de kosten van een 
rechtsbijstands-verzekering. Maar die is voor stichtingen en bedrijven heel veel hoger dan voor een 
particulier. De € 800,= per jaar waarop je dan moet rekenen betekent voor ons vijf maanden opvang 
van een oud manegedier….Wij hopen weinig of geen verdere juridische kosten meer te krijgen gezien 
de uitkomst van beide zaken. In deze toelichting komen die posten aan de orde die afwijken van 
voorgaande jaren. Allereerst de medische kosten, die waren ruim € 700,= hoger dan in 2019. Het 
betrof visites, medicijnen en behandeling van Halinda die helaas geëuthanaseerd moest worden en 
voor Snuitje (ziekte van Cushing) en No Limit (oogbehandeling). Standaard zijn er altijd de kosten van 
de jaarlijkse injecties tegen tetanus/influenza, de behandeling van de gebitten, mestonderzoek en een 
wormkuur. De pensionkosten stegen met een kleine € 500,=. De kuil werd € 4,50 per baal duurder en 
de strokosten zijn altijd afhankelijk van de maand waarin we stro kopen. In augustus is dat goedkoper 
dan bijvoorbeeld in december. Bankieren is duurder geworden en er waren extra bankhandelingen. 
De juridische kosten ad € 7.566,= zijn al toegelicht. In de kosten onderhoud stal is opgenomen de 
betaling in januari 2020 van ruim € 1.200,= die de revisie van onze mestkar heeft gekost. Daar hebben 
we al in 2019 een schenking voor gekregen. De post afschrijvingen is gedaald van jarenlang € 921,= 
naar € 546,= , de termijn waarop afschrijving plaatsvindt is voor een deel van die kosten verlopen. 
 
Baten 
Giften van particulieren wisselen ieder jaar. We kregen een kleine € 700,= minder dan voorgaand jaar. 
Voor ons spaarplan deed de Stichting Van der Voort van Zijp € 1.000,= cadeau. Die gift is te vinden op 
onze balans. De donateursinkomsten stegen met ruim € 1.100,=, een goede ontwikkeling! De 
donateurs die eind 2019 voor Rolinda werden geworven zijn in de cijfers zichtbaar, net als de 
donateurs die voor Lizzy in 2020 er bij kwamen. Ook de inkomsten van acties zijn gestegen. Die acties 
waren en zijn de kledinginzamelingsactie en verkoop van tweedehands paardenspullen via 
Marktplaats. 



 
Balansvergelijking 2017 - 2020 

 
 
Activa 
Op het saldo van de banken per 31-12-2020 is het verlies van de post juridische kosten te zien t.o.v. 
2019. Op land wordt niet afgeschreven. Bij de posten stal en inrichtingskosten stal is de jaarlijkse 
afschrijving te zien. De post ‘’te vorderen bedragen’’ betreft de premie van Unive voor de 
opstal/inboedel en voorraadverzekeringen die in december 2020 al is geïncasseerd voor 2021. 
 
Passiva 
Ons vermogen is gedaald met het geleden verlies van € 8.630,=. De te betalen kosten zijn de 
bankkosten laatste kwartaal 2020 die in januari 2021 worden geïnd. 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. Bij de post sparen aankoop weidegrond ad € 32.500,= is de € 1.000,= 
gekomen die de Stichting van der Voort van Zijp ons schonk in 2020. Het totale spaarbedrag is € 
86.500,=. Op onze rekening staat wat door fondsen is overgemaakt. Het overige bedrag is bij de 
fondsen gereserveerd voor onze stichting voor dit doel. Op de balans staat tevens de post reserve 
pensioen nieuw dier ad € 6.750,=. Dat bedrag, gereserveerd uit de erfenis van mevrouw Zwart-
Procee, hebben we in kas voor als er een nieuw dier bij komt waar geen donateurs genoeg voor zijn. 
Wij zijn er in de eerste plaats voor het oude manegedier en willen alles doen om het pensioen van een 
nieuwe gegadigde mogelijk te maken. Uit die erfenis hadden we – noodgedwongen – ook een 
reservering gemaakt voor juridische kosten. Dat bedrag is dus al helemaal besteed…Zonder de 
schenking van de Stichting Abri waren we op meer dan € 10.000,= uitgekomen. De jaarcijfers 
werden weer opgesteld door onze financiële adviseur Jan Roorda. Met heel veel dank voor zijn snelle 
en kundige werk! 
 
 


