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Begroting 2019 – 2021 
 
 
Opbrengsten: 
Hieronder vindt u de begroting voor 2019, 2020 en 2021. De opbrengsten zullen bestaan uit donaties, giften en 
sponsorgelden die door zowel particulieren als bedrijven worden gedaan.  
 
Kosten: 
De kosten die door de stichting gemaakt worden zullen bestaan uit:  

• Medische kosten, u moet dan denken aan dierenartsen en gedragsdeskundigen 	
• Voeding & Verzorging, u moet dan denken aan dierverzorging, voeding en hulpmiddelen 	
• Bemiddelingskosten FB, u moet dan denken aan kosten die wij maken via sociale media om te mediëren 

tijdens een welzijn probleem met een dier. Bv wij krijgen de opdracht om te helpen zoeken naar een 
geschikt adoptiegezin i.v.m. een overleiden van een eigenaar van een dier die nu alleen is. 	

• KM-vergoedingen, u moet dan denken aan afgelegde kilometers naar cliënten 

• Vrijwilligersvergoedingen, u moet dan denken aan een vergoeding die vrijwilligers krijgen (geen bestuurders) 

• Huisvesting dieren extern, u moet dan denken aan kosten voor gastgezinnen en dierenverblijven extern 

• Kantoorkosten, u moet dan denken aan de kosten voor huur ruimtes, telefoon, internet  

• Algemene kosten, u moet dan denken aan kantoorartikelen, websiteonderhoud, promoties, advieskosten, 

administratiekosten en verzekeringen 

• Rente, u moet dan denken aan renteopbrengsten 

 
Saldo: 
De stichting verwacht dat zij geen verliezen zal dragen op het einde van de boekjaren 2019, 2020 en 2021. 

 

                                     
 
In de algemene kosten is een bedrag van 1500 euro begroot voor de oprichting van de stichting. De post 
kantoorkosten was vooraf niet begroot en is binnen het bestuur gefiatteerd tijdens een 
bestuursvergadering.  
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Jaarstukken, controle, ondertekening en publicatie 

 
Stichting BVDD valt onder de wet voor kleine verenigingen en stichtingen die geen onderneming in stand houden. 
Wij zullen onze jaarcijfers, na de kascontrole, jaarlijks voor de 1e maart van het opvolgende boekjaar deponeren bij 
de Kamer van Koophandel en publiceren op onze website ( http://www.bvdd.eu ).  
 
Voor het opstellen van jaarstukken hebben wij ons te houden aan een aantal eisen. Deze eisen zijn: 

 
Balans 
Dit is het overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van stichting BVDD vastgesteld op per 
31 december van het boekjaar.  
 
Staat van baten en lasten  
Dit is het overzicht van opbrengsten (inkomsten) en kosten (uitgaven) over het afgelopen boekjaar, 
ook wel de exploitatierekening genoemd. 
 
Toelichting op de Balans en Staat van baten en lasten  
De uitleg hoe de bedragen tot stand zijn gekomen. 
 
Ondertekening jaarrekening  
Elk bestuurslid van stichting BVDD moet de jaarrekening ondertekenen.  
 
Kascontrole  
De jaarrekening van stichting BVDD moet gecontroleerd worden door een kascommissie. Voor de controle van de 
jaarrekening van een stichting bestaan geen wettelijke voorschriften. Wij zullen jaarlijks 2 onafhankelijke personen 
vragen om plaats te nemen in de kascontrole. Zij dienen alle stuken goed te keuren en te ondertekenen. 
 


