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Stichting Red Een Dier

Boylestraat 13

2563 EH te Den Haag

Fiscaalnr. :856980997
KvK: 67421938

1. Voorwoord

Oprichting, doelstelling en missie

De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 2 december 2016 en gevestigd in Den Haag.

De activiteiten, zowel financieel als operationeel, zijn aangevangen per l januari 20L7.

Stichting Red Een Dier is opgericht door vrijwilligers vanuit de visie om noodlijdende
dierenasielen wereldwijd financieel te ondersteunen.

Motivatie
Onze keuze voor het ondersteunen van dierenasielen wereldwijd, stoelt op de overtuiging dat we mensen,

daar waar nodig, financieel willen ondersteunen, zodat ze het goede, levensreddende werk voor dieren
voort kunnen zetten.

Aanpak, activiteiten en werkzaamheden.
De aanpak, activiteiten en werkzaamheden zijn gebaseerd op de doelstelling en wijze van het werven van gelden.

Zoals notarieel vastgelegd tracht de stichting de doelstelling te bereiken door onderstaande aanpak,

activiteiten en werving van gelden:

Collecteren, het werven van fondsen, het organiseren van benefietmiddagen en avonden en het

benaderen van bedrijven
Alle andere wettige middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn

Het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover

dat voor de Stichting nuttig kan zijn.
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Boylestraat 13

2563 EH te Den Haag
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2. Grondslagen

Vestigingsadres:
Stichting Red Een Dier

Boylestraat 13

2563 EH Den Haag

Bestuur
Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

mevrouw C.K. Harland-Noort
: mevrouw D. Zorge

mevrouw L.J. Nólkes

Regime balans en staat van baten en lasten
De balans en staat van baten en lasten is overeenkomstig kleine organisaties zonder winstgevend streven opgesteld

Algemene Grondslagen

Baten en Lasten worden toegerekend op het moment dat zij ontvangen dan wel betaald zijn. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden verwerkt als zij voor het opmaken van

de balans en staat van baten en lasten bekend zijn geworden. Het resultaat is gelijk aan het eigen vermogen

en dient als reserve voor het toekomstige boekjaar.

Vorderingen
De stichting heeft geen leden en er zijn geen vorderingen

Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit het kas en banksaldo en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gerealiseerd tegen de nominale waarde.

G ro nd sl o g e n voo r res u lta atbe pa Ii ng
Baten en kosten worden verantwoord in het jaar dat zij ontvangen dan wel gemaakt zijn.

Bested i ng e n d o e I stel I i ng e n
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of voor zover

dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld.
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3. Balans per 31 december

Vaste activa

lnvesteringen

Vlottende Activa

Debiteuren
Voorraad

ïe ontvangen BTW

Liquide middelen

Kas

Bank

Totaal activa

Passiva

Reserve

Algemeen reserve

Vreemd lange termijn vermogen

Vreemd korte termijnvermogen
ïe betalen kosten

Te betalen btw

Totaal passiva

20L8

610

610

2017

Activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

610

0

1.004

1.004

610 1.004

1.004

00

0

0

0

0

0
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2553 EH te Den Haag
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KvK:67421938

4. Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

De Stichting heeft in het boekjaar 2018 geen vaste activa aangeschaft en/of verkocht,
per 31-12-2018 is het balanssaldo € 0,-

lnvesteringen

De stichting heeft in het boekjaar 2018 geen investeringen gedaan,

per 31-12-2018 is het balanssaldo € 0,-

Vlottende Activa

De stichting heeft in het boekjaar 2018 geen vlottende activa,

Pet 3L-72-20L8 is het balanssaldo € 0,-

liquide middelen
De Iiquide middelen zijn als volBt:

Liquide middelen

Banksaldo per 01-01

Afschrijvi ngen

Bijschrijvingen

Banksaldo per 31-12

Passiva

ReseNe

Het algemeen reserve is gelijk aan het banksaldo per 31-12-2018

Vreemd lange termijn vermogen

De stichting is in het jaar 2018 geen verplichtingen betreffende vreemd lange

termijn vermogen aangegaan, het balanssaldo is per 31-12-2018 € 0,-

Vreemd korte teÍmiin veÍmogen

De stichting is in het jaar 2018 geen verplichtingen betreffende vreemd kort

termi.in vermogen aangegaan, het balanssaldo is per 31-12-2018 € 0,-

2014 20L7

€€

1.004

7.368

0

-4.325

-6.354

6.973

-4.32s

5.330

510 1.004
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5. Staat van Baten en Lasten

Ontvangsten

Ontvangsten

lnkopen

Financiele lasten

Huur

Goede doelen
Dierenasiels

Kosten Website

Mijn Domein.nl

20L8

6.973
-678

20L7

s.330
-562

6.295

-261,

4.768

-26t
754

-25-29

-25-29

0

-L54

-6.243 -3.58s

-6.243

-]-57

-3.585

-L57 0

Totaal -395 1,004

Fiscale correcties : zijn niet van toepassing
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Stichting Red Een Dier

Boylestraat 13

2563 EH te Den Haag

Fiscaalnr. :856980997
KvK :67421938

6. Toelichting op de staatvan baten en lasten

lnkomsten
Donaties

Overige (Benefietmiddag/collecte)

Verkopen kalenders en kerstkaarten

lnkopen
lnkopen (benefietmiddagen, kerstkaarten, posters, drukwerk)

Financiele lasten

Ba nkkosten

Huur
Kraamhuur braderie

Goede doelen

Warin te Thailand

Michael Chours

Associatie Nobody Dogs Roemenie

Stichting Project Street Dogs

Stichting Soi Dogs

Tierhilfe Grenslos Deutschland

Stichting Dierennood

Stichting Dierennood

J. De Raat Roemeense Honden

A.J. Velthuis stieren

A.J. Velthuis stieren

C. D. Wienstra hondenvoer

Rescani Belgie asiel Roemenie

A. Baar

c.d. Wienstra Roemenie

Catruna Sofia Gabriela

Geld voor Bomen

Stichting Dierennood

Totaal

Kosten website

Mijn Domijn

6.973

-678

-678

-26r
-26L

-6.243

2017

2.501

2.829

0

5.330

-562

-s62

-154

-LS4

-2.250

0

-935

-300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-50

-50

-3.585

2018

4.r54
t.465
L.354

_29

-29

-4.190

-900

-315

-50

-50

-315

-50

-50

-25

-50

50

-50

-50
_10

_13

-100

-50
_25

-25

-25

r57 0

-L57 0
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7. Algemeen reserve

Vermogen per l januari 2018

Bankmutaties 2018

Reserve per 31,-L2-2078

1.004

-395

610
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8. Toelichting en akkoordbevinding bestuur

Voorstel resultaatbestemming
Het bestuur stelt voor om het resultaat te bestemmen als algemeen reserve.

Vooruitlopend op de vaststelling is dit voorstel reeds in de balans en staat van baten en lasten verwerkt.

Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring
De stichting is vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant.

Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt.

Akkoordverklaring bestuur
De bestuursleden van de Stichting Red Een Dierverklaren door middel van ondestaande ondertekening

de balans, staat van baten en lasten, de toelichting op de balans en staat van baten en lasten alsmede

de omschreven grondslagen en benoeming van het banksaldo per 31-12-2018 tot algemeen reservere

gezien te hebben en tekenen hierbij voor akkoord:

zaterdag 22juni2Ol9

Voor akkoord:

X

X

(,\l,
Mevrouw iiandH

Voorzitter

Voor akkoord:

D. rqe

Voor akkoord

Mevrouw L.J. Nólkes

Penninqmeester


