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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

1 Algemene gegevens instelling

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.

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 (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

mw. W. van den Heuvel-Keus

dhr. H. Broekhuijsen

dhr. A. van den Heuvel

mw. M. Link

Nederland

3

8 5

Dieren en planten - Dierenrechten en -welzijn

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

mw. E. Allart

mw. M. de Boer

Wildopvang Zuid-Holland

www.wildopvangzuidholland.nl

Linnaeuspad 5

contact@wildopvangzh.nl

4 1 1 4 5 8 8 5
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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?

De stichting heeft ten doel het tijdelijk opvangen, verzorgen en revalideren van 
beschermde inheemse dieren die door ziekte, verwonding of verwezing, welke direct of 
indirect is veroorzaakt door menselijk handelen of nalaten, niet zelfstandig in de vrije 
natuur kunnen overleven. De opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer 
van de dieren naar de natuur. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat dieren 
stress ondervinden of letsel oplopen. De opvang is zodanig dat een dier zoveel 
mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na terugkeer in de natuur. De 
stichting geeft waar mogelijk voorlichting over de wilde flora en fauna en draagt dit 
actief uit, in het bijzonder aan personen die een dier ter opvang aanbrengen. De 
stichting beoogt niet het maken van winst.

De opvang vangt 7 dagen per week dieren op die worden aangeboden om deze te 
verzorgen met als doel ze weer gezond en veilig vrij te kunnen laten. Dit wordt gedaan 
met een klein team vaste medewerkers en veel vrijwilligers en stagiairs. We werken 
hierbij nauw samen met verschillende collega opvangen, dierenambulances, 
dierenartsen en andere natuurpartijen. Kennis overdracht en delen is hierbij zeer 
belangrijk. Wij delen onze kennis o.a. door informatie te verstrekken aan de deur en 
telefoon aan brengers van dieren, via social media, via de website en op scholen. 

Fondsenwerving, subsidies, nalatenschappen en giften van bedrijven en particulieren. 
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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).

Het bestuur werkt op vrijwillige basis en krijgt alleen een onkostenvergoeding indien 
van toepassing. Onze vaste medewerkers ontvangen een salaris volgens ons 
personeelsreglement en salarishuis. 

Door Corona hebben we weinig activiteiten kunnen ontplooien voor fondsenwerving. 
Wel hebben we een online loterij gehouden, sturen we regelmatig tikkies voor extra 
inkomsten voor bijv. een nieuwe koelkast of voeding voor dieren, vragen we 
projectondersteuning aan bij stichtingen als Dierenlot, etc. Het jaarverslag over 2021 is 
nog in ontwikkeling. 

Alle inkomsten zijn voor het (medisch) verzorgen van de dieren: het gediplomeerde 
personeel wat wij in dienst hebben, kosten voor dierenarts en medicatie, voeding, 
huisvesting (kooien, ons gebouw en onderhoud hieraan). 

https://www.wildopvangzuidholland.nl/beleidsplan/

https://www.wildopvangzuidholland.nl/jaarverslag-2019/

Open

Open
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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.

1.489

67.423 35.184
5.276

6.172 8.119

165.988

99.158 126.4451.489

172.753 169.748

171.264

99.158 126.445

172.753

1.955

4.415

163.378

1.955

167.793

169.748

3 1 1 2 2 0 2 1

31-12-2021 31-12-2020 (*) 31-12-2021 31-12-2020 (*)

https://www.wildopvangzuidholland.nl/wp-content/uploads/2022/04/Jaarverslag-2021-Publ.pdf
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+

15.000 0

118.347 144.470

133.347 144.470

41.187 28.952

9.000

64.440 17.765

238.974 200.187

2.170 3.284

5.777 19.083

246.921 222.554

2021 2020 (*)
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3 Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten 
een bedrag meegenomen van:

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €
+ +

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop en beheer

Voorlichting en bewustwording

Recreatie, sport en wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie en zending

Educatie, opleidingen en cursussen

Lobby en belangenbehartiging

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

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.

4.889

219.208

152.302

6.199

190.718

114.216

214.319

214.319

184.519

184.519

2021 2020 (*)

https://www.wildopvangzuidholland.nl/wp-content/uploads/202
2/04/Jaarverslag-2021-Publ.pdf

Open

https://www.wildopvangzuidholland.nl/wp-content/uploads/2022/04/Jaarverslag-2021-P
ubl.pdf

27.713 31.836


