
  
 

 

Bestuur verslag financieel jaarverslag 2021 en begroting en doelstelling 2022 

 

Jaarlijks ontvangen wij een anonieme donatie die een vast bedrag van € 5500.- stort. In december 

2021 is dit bedrag voor 2022 gestort. 

Er zijn dit jaar een heleboel mensen welke de dierenhoek een warm hart hebben toegedragen door 

een donatie te doen. Dit varieert met bedragen tussen de 5 en 100 euro. Dit zijn geen vast 

donateurs. Doormiddel van ons adoptieplan komt er maandelijks een bedrag binnen wat varieert 

tussen de 12,5 en 50 euro per dier. 

Wecycle is goed gegaan dit jaar. Er is voldaan aan het quotum van 75 apparaten welke een donatie 

van € 250.- euro heeft opgeleverd.  

Wij zijn afhankelijk van donateurs, adoptie plan, jaarlijkse en maandelijkse bijdrage welke in het 

financieel jaarverslag vermeld staan. 

 

De nasleep van de brand is nog steeds na een jaar voelbaar in de zin dat wij nog steeds bezig zijn met 

verbouwen en dat de kosten hoog oplopen. 

Vooral de kosten van de veearts en materialen zijn ook dit jaar weer de pan uitgerezen. De dieren 

zijn inmiddels vrijwel allemaal bejaard en hebben meer medische zorg nodig. Daar komt bij dat er 

dieren gedumpt op het terrein worden welke direct medische zorg nodig hebben. Wel kosten wij wel 

gewoon moeten dragen.  

De diervoerders en hooileveringen zijn behoorlijk verhoogd. Dit is terug te voeren op het feit dat de 

kosten van het hooi/stro en de diervoeders flink gestegen zijn afgelopen jaar. Er was lastig aan stro te 

komen vandaar dat de prijzen hoger zijn geworden.  

Hoefsmid kosten zijn licht gestegen door prijswijzigingen. 

Qua dierbenodigdheden hebben we dit jaar vele malen  minder uitgegeven omdat dit opnieuw 

hebben aangeschaft in 2020. 

M.b.t. de stalapotheek hebben we meer uitgave gehad omdat de dieren meer last hadden van 

kwaaltjes waarvoor we de dierenarts niet nodig hadden maar wel een zalf of een medicijn. 

Bestuurskosten zijn verminderd. 

Energiekosten zijn dit jaar gezakt mede door het feit dat er minder gebruik word gemaakt van electra 

en de lampen die nieuw zijn opgehangen energie besparend zijn. 

Verzekeringen zijn vele malen duurder geworden doordat we de brand hebben gehad. Hier is een 

extra premie bovenop gekomen. Doordat er meer vrijwilligers bij gekomen zijn is de verzekering 

hiervoor gestegen. 



  
 

Autokosten: benzine etc. zijn verhoogd. Er is heel veel gebruik gemaakt van de auto i.v.m. 

verbouwing en bezoeken aan scholen, voer halen, voedselbank bezoeken, elke week verzorgingshuis 

bezoeken, materialen halen en vanaf 19 oktober de andere dierenweides verzorgen. 

Waterschapsbelasting is jaarlijks en komt in 2021 weer terug in dezelfde vorm 

Lidmaatschap: we zijn in 2019 lid geworden van Stichting kinderboerderij vereniging Nederland. Dit is 

onze overkoepelende organisatie. De dierenhoek voldeed niet aan hun eisen en aan die eisen 

voldoen we nu wel. Ervaar Maassluis is onze partner. En diverse certificaten die gehaald zijn vallen 

onder deze kostenpost. Wij blijven jaarlijks lid. 

Vergaderkosten/kantine etc.: deze kosten zijn minder geworden 

Bankkosten zijn standaard transactie kosten welke inrekening gebracht worden door de ING-Bank. 

Deze kosten zijn verhoogd. 

Klusmateriaal is het bedrag wat uitgegeven is aan alle noodreparaties die hebben plaats gevonden 

i.v.m. de brand en het bouwen van het nieuwe pand. 

Alarm zijn de kosten van het abonnement van Securitas en tele2 van de wifi waarop het alarm 

gestuurd werd.  

Telefoon en internet kosten zijn noodzakelijk kosten die iets verhoogd zijn. 

I.v.m.. hoge in en uitgave is er een boekhoudprogramma aangeschaft welke een duidelijk overzicht 

en registratie geeft van de in en uitgave op de dierenhoek. Hierin kunnen ook direct de donateurs 

vermeld worden alsmede het vrijwilligersbestand. 

Kantoorbenodigdheden zijn verminderd. 

Aanschaf inboedel is met 29.98 euro gestegen i.v.m. aanschaf van een nieuw koffiezetapparaat. 

Sinds de gemeente een nieuw huurcontract heeft opgesteld moet de dierenhoek na 26 jaar huur 

gaan betalen voor het gebruiken van de grond van de Gemeente Maassluis. Dit is vastgesteld op 600 

euro per jaar voor 1 kinderboerderij en 3 dierenweides. In 2021 hebben wij halverwege een nieuw 

contract gekregen en hebben wij voor de eerste maal een bedrag van € 250.- euro voldaan. 

In 2021 hebben wij met de nasleep van de brand diverse kosten moeten maken in nieuwe aanschaf 

van werkkleding, representatie in de gebouwen. 

Ivm ziekte en overlijden van diverse personen die belangrijk zijn geweest voor de dierenhoek zijn de 

relatiekosten verhoogd. 

Door de coronamaatregelen zijn onze inkomsten terug gelopen en hebben we extra kosten moeten 

maken om de dierenhoek veilig open te kunnen houden. 

 

 

 



  
 

 

Doelstelling 2022 - 2025 

Alles bij elkaar is het opnieuw een enorm emotioneel en financieel zwaar jaar geweest.  

Afgelopen jaar is het nieuw pand neergezet in de vorm van een grote blokhut van 10 bij 6 meter. 

Hierin is een aangepast toilet voor rolstoelgebruikers gerealiseerd. In 2022 wordt de nieuwe 

hooischuur/klushok/quarantaine plaatsen achter en naast het nieuwe pand gebouwd. 

Zodra het pand staat en alles afgewikkeld is zal Stichting Dierenhoek ’t Sparretje aan het sparrendal 

te Maassluis zijn openingstijdens gaan uitbreiden. Hierover volgt later meer informatie. Dit is helaas 

in 2021 niet gelukt door corona en ziekte van vrijwilligers. De doelstelling is verschoven naar 2023. 

In oktober zijn wij de zorg gaan dragen voor de dierenweides van de gemeente te weten aan de GAB-

Laan, Leperlaarsplantsoen en Sportlaan in Maassluis. Zodra de Locatie op het Sparrendal gereed is 

zullen de dierenweide aangepakt worden en opengesteld worden. 

Het 25 jarige jubileum van de locatie Sparrendal zal gevierd worden gelijktijdig met de opening van 

het nieuwe pand. 

Onze doelstelling is nu alles duurder word mensen met weinig inkomen een fijne tijd proberen te 

geven. En de dierenhoeken gratis te laten blijven voor bezoekers. 

Schoolklassen, kinderdagverblijven en instellingen hopen wij dit jaar vaak te mogen begroeten en 

zullen dit ook bewerkstelligen. Tevens is een samenwerking met het NME van de gemeente een fijne 

samenwerking. 

Echter zijn wij genoodzaakt financieel steun te gaan zoeken bij bedrijven en particulieren die ons een 

warm hart toe willen dragen, zodat de Dierenhoek niet in zwaar weer komt te verkeren. En wij ons 

maatschappelijk kunnen blijven inzetten voor de geestelijk gezondheid voor onze omgeving. 

Het is gebleken dat dieren een rustgevende uitwerking hebben op de psyché van de mens. 

Zodra er de tijd en mogelijkheden voor zijn worden er op locatie Sparrendal weer doe-middagen 

georganiseerd, open dagen, rommelmarkten om zo de samenleving dichter bijelkaar te brengen en 

opbrengsten te generen voor dierenhoek. 

Onze toekomstvisie is positief en wij kijken recht voor uit de toekomst in. 

 

 


