
 

 

Bestuur verslag financieel jaarverslag 2020 en begroting en doelstelling 2021 

 

Jaarlijks ontvangen wij een anonieme donatie die een vast bedrag van € 5500.- stort. In januari 2020 

is dit bedrag voor 2020 gestort en december 2020 voor boekjaar 2021. 

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. Door onze grote brand op 05-01-2020 is er vanuit vele kanten geholpen doormiddel van 

donaties en acties welke opgezet zijn.  

Door de brand zijn wij ons onderkomen verloren waar al ons voer, hooi/stro, kantoor, opslag, kleding 

etc. opgeslagen lag. 

De kosten van de brand waren vele malen hoger dan inkomsten die binnengekomen zijn. 

Vooral de kosten van de veearts en materialen zijn de pan uitgerezen. Doordat wij de donatie voor 

dit jaar hebben ontvangen in december hebben we het jaar goed kunnen afsluiten. 

Voor een kinderboerderij welke alleen draait van donaties zijn een brand zo goed als fataal. 

Echter dankzij vele kleine donaties en het jaar bedrag hebben wij positief af kunnen sluiten waar we 

dankbaar voor zijn. 

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

van € 250.- euro heeft opgeleverd. 

De diervoerders en hooileveringen zijn netjes in verhouding ten opzichte van de andere jaren. Deze 

trend willen we voort blijven zetten. 

Door de brand hebben wij geen toiletvoorziening gehad. De eerste maanden heeft er een dixi 

gestaan maar de kosten liepen torenhoog op 945,79 voor 6 maanden. Deze kosten zijn gesmoord 

door een potti pot neer te zetten en de dixi op te laten halen.  

Alle kleding, regenpakken, laarzen, emmers etc. etc. is verbrand en moest opnieuw aangeschaft 

worden. Bedrijfskleding is hierdoor aan de uitgave toegevoegd. 

Helaas werd Stichting Dierenhoek ’t Sparretje ook hard getroffen door de corona maatregelen. Er zijn 

diverse extra kosten van 308.23 extra uit gegeven om de dierenhoek veilig te houden. 

Alle kantoorbenodigdheden zijn opnieuw aangeschaft alles is verbrand tijdens de brand. Hierdoor 

zijn deze kosten opgelopen tot 1128.29 euro. 

 



 

 

Energie blijft een heikel punt. Elk jaar moet er meer aan de siervis betaald worden ondanks dat wij 

bezuinigd hebben op gas/licht en water. Actie ondernomen richting de gemeente voor een eigen 

aansluiting bij stedin. Dit zal waarschijnlijk in 2021 gaan gebeuren. Echter komen deze kosten rond 

de 11000 euro te liggen welke we bij elkaar moeten gaan sprokkelen. 

 

Verzekeringen zijn normaal gebleven echter is er een extra verzekering afgesloten waardoor de 

premie hoger is geworden. 

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

verbouwing en bezoeken aan scholen etc. 

Waterschapsbelasting is jaarlijks en komt in 2020 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 INGBank. 

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

i.v.m. de brand 

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

gestuurd werd. Deze apparatuur is allemaal verbrand en was in huur en moest allemaal terugbetaald 

worden 

Telefoon en internet kosten zijn in december aangeschaft daar er ongeregeldheden plaatsvonden als 

wij niet aanwezig waren. Een camera is aangeschaft en valt onder deze kosten van 127,44 euro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Doelstelling 2021 

Alles bij elkaar is het een enorm emotioneel en financieel zwaar jaar geweest. Doordat we de extra 

donaties kregen konden we ons hoofd boven water houden en bestaan we nog. 

Onze doelstelling voor het komende jaar is rond de maand juni een nieuw pand te gaan bouwen in 

de vorm van een grote blokhut. Deze blokhut krijgt de afmeting van het verloren gegane pand. 

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. 

Wij zijn sinds november 2020 aan ons 25-jarig jubileum jaar begonnen. Hier willen wij voor de 

kinderen aandacht aan schenken. 

Tevens gaan de gemeentelijke dierenhoeken sluiten welke wij in goed overleg met de Gemeente 

Maassluis gaan voortzetten. Dit zal rond medio april/mei 2021 gaan plaatst vinden. 

De gemeente Maassluis heeft een toezegging gedaan van 35000 euro om het nieuwe pand op te 

bouwen en 20000 euro voor het opknappen van de Dierenhoek aan het lepelaarsplantsoen en de 

Dierenhoek aan de GAB-Laan. 

Tevens is er ten tijde van dit schrijven duidelijk dat er een jaarlijkse bijdrage van de gemeente komt 

maar duidelijk is niet hoe hoog dit zal zijn. 

Onze doelstelling zal voornamelijk het open blijven tijdens de corona pandemie zijn, 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. 

We willen de dierenhoek nog verder opknappen en up to date houden. Dit vergt kosten en 

mankracht. 

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

 

 


