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Stichting Wildopvang Delft
Ter attentie van mevrouw Koerselman
Linnaeuspad 5
2616LT  Delft

Zoetermeer, 18 januari 2021 

Geachte mevrouw Koerselman,

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Wildopvang Delft te Delft is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de
staat van baten en lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is
onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de
voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze
standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de
jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve
verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u
ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming
met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan
deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het
lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met
onze kennis van Stichting Wildopvang Delft.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Van Hek & Lelieveld B.V.
Finance & HR

R.W. Lelieveld RA
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1.2 ALGEMEEN

Vergelijkende cijfers

De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2018 zijn ontleend aan de intern
opgestelde jaarrekening.

Oprichting stichting

De stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 24 december 1984. De stichting is ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 4114 5885. 

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Wildopvang Delft bestaan voornamelijk uit de opvang van niet-
gedomectiseerde Nederlandse (inheemse) diersoorten met als doel het opnieuw vrijlaten.

De Stichting heeft geen winstoogmerk. 

Zoetermeer, 18 januari 2021
Van Hek & Lelieveld B.V.
Finance & HR 

R.W. Lelieveld RA A.A. van Hek
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2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
(vóór resultaatverdeling)

2019 2018
€ € € €

Activa

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 1 

Gebouwen en verbouwingen - 4.603

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen 2 99.558 83.351

Totaal activazijde 99.558 87.954
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2019 2018
€ € € €

Passiva

STICHTINGSVERMOGEN 3 

Stichtingskapitaal 33.529 153.066
Resultaat boekjaar 61.079 (119.537)

94.608 33.529

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden ter zake van belastingen en
premies sociale verzekeringen

4 

1.707 2.030
Overige schulden en overlopende
passiva

5 

3.243 52.395

4.950 54.425

Totaal passivazijde 99.558 87.954
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

2019 2018
€ € € €

Baten
Subsidie personeel 6 82.370 20.081
Sponsorbijdragen 7 115.194 20.571
Opbrenst advertenties 8 - 110

197.564 40.762

Lasten
Lasten uit hoofde van personeelsbe-
loningen

9 

97.373 114.193
Afschrijvingen op immateriële,
materiële vaste activa en vastgoed-
beleggingen

10 

4.603 4.000
Overige lasten 11 33.321 40.509

Totaal van som der kosten 135.297 158.702

Totaal van bedrijfsresultaat 62.267 (117.940)

Rentelasten en soortgelijke kosten 12 (1.188) (1.597)

Totaal van netto resultaat 61.079 (119.537)
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2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Wildopvang Delft is feitelijk en statutair gevestigd op Linnaeuspad 5, 2616LT te Delft
en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41145885.

Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

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 ook 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 locatie van de feitelijke activiteiten 

Stichting Wildopvang Delft is feitelijk gevestigd op Linnaeuspad 5, 2616LT te Delft.

Informatieverschaffing over schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de
leiding van Stichting Wildopvang Delft zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in
artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de
desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is samengesteld met inachtneming van de door de Stichting gekozen
waarderingsgrondslagen. Hierbij is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de wettelijke
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en
kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
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Grondslagen 

Materiële vaste activa 

Gebouwen
Alle panden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Over de panden wordt lineair afgeschreven.
De economische levensduur bedraagt 20 jaar.

Kooien
De kooien zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Deze zijn reeds volledig afgeschreven.

Apparatuur en Inventaris
De apparatuur en de inventaris zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Deze zijn reeds volledig
afgeschreven. 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde en staan ter vrije besteding van de stichting.

Vlottende activa 

Vlottende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen wegens
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
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2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

Vaste activa

1  Materiële vaste activa

Gebouwen
en ver-

bouwingen

Kooien Apparatuur
en inventaris

Totaal

€ € € €

Stand per 1 januari 2019

Verkrijgings- of vervaardi-
gingsprijs 90.858 10.581 6.866 108.305
Cumulatieve afschrijvingen (86.255) (10.581) (6.866) (103.702)

Boekwaarde per
1 januari 2019 4.603 - - 4.603

Mutaties 

Afschrijvingen (4.603) - - (4.603)

Saldo mutaties (4.603) - - (4.603)

Stand per 31 december 2019

Verkrijgings- of vervaardi-
gingsprijs 90.858 10.581 6.866 108.305
Cumulatieve afschrijvingen (90.858) (10.581) (6.866) (108.305)

Boekwaarde per
31 december 2019 - - - -

De gebouwen worden afgeschreven in 20 jaar. De aparatuur en inventaris worden afgeschreven in
5 jaar.

Vlottende activa

2019 2018
€ €

2  Liquide middelen

Kas - 214
ING 99.558 38.085
Diverse banken - 45.052

99.558 83.351
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3  Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven: 

Stichtings-
kapitaal

Resultaat
boekjaar

Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2019
153.066 (119.537) 33.529

Nog toe te wijzen - (2) (2)
Mutatie uit resultaatverdeling - 119.539 119.539
Resultaat boekjaar - 61.079 61.079
Resultaatverdeling (119.537) - (119.537)

Stand per 31 december 2019 33.529 61.079 94.608

Stichtingsvermogen

Het stichtingsvermogen bestaat uit het stichtingskapitaal en de algemene reserves. Tot en met het
boekjaar 2017 werd de algemene reserve gesplitst in bestemmingsreserves voor respectievelijk
kapitaalgoederen, risico personeel en groot onderhoud. Met ingang van 2018 wordt deze
splitsing niet meer toegepast en zijn de bestemmingsreserves toegevoegd aan het
stichtingsvermogen.

Kortlopende schulden

2019 2018
€ €

4  Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 1.707 2.030

5  Overige schulden en overlopende passiva

Vakantiegeld 2.973 2.395
Vooruitontvangen subsidies - 50.000
Overlopende passiva en nog te betalen kosten 270 -

3.243 52.395
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Gebeurtenissen na Balansdatum

COVID-19

Als gevolg van het uitbreken van de Coronacrisis is een onzekere situatie ontstaan. Deze
onzekerheid wordt mede veroorzaakt door maatregelen die door de overheid worden ingesteld
om de verspreiding van het Coronavirus te beperken. Het effect op Stichting Wildopvang Delft en
de vraag of dit op termijn kan leiden tot continuïteitsproblemen is onduidelijk. De overheid heeft
steunmaatregelen aangekondigd, echter de exacte uitvoering en uiteindelijke afwikkeling hiervan
is ook nog onduidelijk. Hierdoor bestaat er een onzekerheid van materieel belang op grond
waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel van de
werkzaamheden van Stichting Wildopvang Delft. Vooralsnog lijken de gevolgen voor Stichting
Wildopvang Delft beperkt. Er is dan ook geen gebruik gemaakt van een van de steunmaatregelen. 
Het bestuur verwacht dan ook geen continuïteitsissue op deze grond voorStichting Wildopvang
Delft. Wij zijn dan ook van mening dat de waarderingsgrondslagen op basis van continuïteit
kunnen worden gehandhaafd. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van
waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit
van Stichting Wildopvang Delft.
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2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2019 2018
€ €

Baten

Subsidie personeel 82.370 20.081
Sponsorbijdragen 115.194 20.571
Opbrenst advertenties - 110

197.564 40.762

6  Subsidie personeel

Gemeente Delft en UWV 82.370 20.081

7  Sponsorbijdragen

Donateurs 17.920 11.839
Donaties organisaties 52.000 4.615
Giften particulieren 45.274 4.117

115.194 20.571

8  Opbrenst advertenties

Opbrengst advertenties - 110

9  Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

Lonen 75.746 89.149
Sociale lasten en pensioenlasten 14.724 17.263
Overige personeelsbeloningen 6.903 7.781

97.373 114.193

Overige personeelsbeloningen

Onkostenvergoedingen 3.591 4.565
Kosten vrijwilligers 1.870 1.868
Overige personeelskosten 1.442 1.348

6.903 7.781

10  Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen

Afschrijvingen materiële vaste activa 4.603 4.000

Afschrijvingen materiële vaste activa

Gebouwen en -terreinen 4.603 4.000
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2019 2018
€ €

11  Overige lasten

Huisvestingskosten 8.214 3.892
Verzorgingskosten dieren 14.181 21.366
Kantoorkosten 6.993 11.718
Algemene kosten 3.933 3.533

33.321 40.509

Huisvestingskosten

Onderhoud terreinen - (500)
Containerledigingen 2.455 -
Gas, water en elektra 5.174 3.507
Vaste lasten 585 885

8.214 3.892

Verzorgingskosten dieren

Voeding en verschoning 9.910 16.466
Medische kosten 4.271 4.665
Overige verzorgingskosten - 235

14.181 21.366

Kantoorkosten

Kosten huishouden opvang 4.359 9.693
Telefoon- en faxkosten 1.595 1.255
Publiciteit penneveer 1.024 770
Overige kantoorkosten 15 -

6.993 11.718

Algemene kosten

Kosten Stichting Van Klooster 2.840 2.217
Assurantiepremie 1.093 1.318
Overige algemene kosten - (2)

3.933 3.533

12  Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en overige rentelasten 1.188 1.597
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Delft, 18 januari 2021

Stichting Wildopvang Delft

N.I. Koerselman
Penningmeester

W. van den Heuvel - Keus
Voorzitter
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