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 Stichting Kindness For All Animals
 Veldsnijdersweg 1
 7274 GB  Geesteren 

Geachte mevrouw de Lange,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot de stichting waarin begrepen de balans
met tellingen van € 8.658 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief resultaat van € 9.943.

1                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Kindness For All Animals te Geesteren is door ons samengesteld op basis van
de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van
baten lasten over 2018 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 in overeenstemming met in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Kindness For All
Animals. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om
een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

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.
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2                RESULTAAT

Realisatie
2018

€

Begroting
2018

€

Realisatie
2017

€

Verschil 2018

€

Verschil
realisatie-
begroting

2018

€

Baten 102.591 115.000 65.153 37.438 -12.409

Besteed aan de doelstellingen

Doelstelling opvang, verzorging en
herplaatsing diertjes 108.209 102.500 51.201 57.008 5.709

Kosten van beheer en administratie 4.156 2.500 3.956 200 1.656

Financiële baten en lasten 169 - 107 62 169

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening -9.943 10.000 9.889 -19.832 -19.943

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Van Berkel Accountants B.V.

J.J. Mul 
Accountant-Administratieconsulent              

Stichting Kindness For All Animals, Geesteren 
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BESTUURSVERSLAG OVER 2018

Missie, visie en beleid

Onze missie is simpel: het helpen van dieren in nood. We hebben het dan over zorgdieren die onherplaatsbaar
zijn door hun ziekte en/of lichamelijk, visuele of auditieve beperkingen en die permanent op de
zorgdierenboerderij wonen. Maar we helpen ook herplaatsbare dieren die ondergebracht worden bij gast-
gezinnen en van daaruit herplaatst worden bij adoptiegezinnen. Als rode draad loopt hier doorheen onze visie
op het gebied van dierenwelzijn waarbij wij van mening zijn dat een dierenleven gelijkwaardig is aan een
mensenleven. En deze visie zie je in al alles wat we doen en de wijze waarop we dat doen terugkomen: met
veel liefde en passie en respect voor het dier.
 
Alle dieren waar wij ons over ontfermen, of ze nu op de zorgdierenboerderij wonen of tijdelijk bij
gastgezinnen worden ondergebracht en van daaruit herplaatst worden, krijgen de beste zorg en medische
verzorging. Met deze aanpak proberen wij mensen op een positieve manier te beïnvloeden in de hoop dat men
op een andere manier naar dieren gaat kijken en ze met respect behandelen. In alles wat wij doen staat
transparantie en eerlijkheid centraal. 

Nog steeds is het behouden van vrijwilligers niet eenvoudig gebleken, echter we hebben inmiddels een vaste
kern om KFAAF heen verzamelt die, samen met de enige betaalde kracht, de noodzakelijke, dagelijkse
werkzaamheden, zoals het verzorgen van de dieren en het schoonmaken van de dierenverblijven uitvoeren.

De stichting blijft net als vorig jaar goed doorgroeien. We moeten daarbij continue voor ogen houden dat we
niet harder groeien dan we als organisatie aankunnen.

Het afgelopen jaar hebben we veel dingen bereikt. Wij zijn blijven bouwen aan onze naamsbekendheid en dat
werpt zijn vruchten af. Onze groep volgers wordt groter en groter en ook binnen de regio is KFAAF steeds
meer een begrip geworden. Ook in 2019 zal hier flink de nadruk op gelegd worden, net zoals de verdere
uitbouw van de organisatie en het verwerven van extra inkomsten uit giften en donaties van zowel
particulieren als van bedrijven.

Van deze giften en donaties hadden we ons als doel gesteld om minimaal 75% aan onze doelstelling te
besteden en dit is uiteindelijk uitgekomen op 122%. Het tekort is onttrokken uit de bestemmingsreserve. De
bestemmingsreserve mag alleen aangewend worden voor de doelstellingen van de stichting. Afgelopen jaar
hebben 38 dieren bemiddeld en herplaatst en van 6 dieren afscheid moeten nemen. Voor een volledig verslag
van onze activiteiten en gebeurtenissen verwijzen we naar onze facebookpagina (www.facebook.com/kfaaf),
volgt u ons al?

In 2019 zal de nadruk blijven liggen op het verder uitbouwen van de uitstekende reputatie en het vergroten
van de naamsbekendheid van de stichting. Daarnaast zal in 2019 inkomstenverwerving en de beheersing van
de kosten, net als in 2018, een belangrijk punt van aandacht blijven. 

Stichting Kindness For All Animals, Geesteren 
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http://www.facebook.com/kfaaf)


Toekomstgerichte informatie

Verder zal er in 2019 aan de volgende zaken gewerkt worden:
-    Uitvoering van het meer jaren beleidsplan om de doelstelling te bereiken.
-    Uitbreiding van de zorgboerderij en onze activiteiten op het gebied van bemiddelingen en                
herplaatsingen van dieren.
-    Het uitbouwen van sociale mediasites en het opzetten van campagnes.
-    Organiseren en deelnemen aan evenementen.
-    Organiseren van een open dag.
-    Verdere uitbouw van de communicatiemiddelen (anders dan alleen Facebook). Denk daarbij aan                
een periodieke nieuwsbrief.

Namens het bestuur,

Voorzitter: mevrouw P. de Lange
Penningmeester: de heer A. van der Wal
Secretaris: de heer P. Van Ransbeeck (afgetreden per 9 juni 2018. Secretaris per 30 december 2018: de heer
C. van der Wal)

Stichting Kindness For All Animals, Geesteren 
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JAARREKENING

Stichting Kindness For All Animals, Geesteren 



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2018

31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren - 359
Overlopende activa 2.080 2.080

2.080 2.439

Liquide middelen  (1) 6.578 7.813

 8.658 10.252

Stichting Kindness For All Animals, Geesteren 
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31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (2)

Bestemmingsreserves -54 9.889

Kortlopende schulden  (3)

Crediteuren 2.836 -
Overlopende passiva 5.876 363

8.712 363

 8.658 10.252

Stichting Kindness For All Animals, Geesteren 

_______________________________________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisatie
2018

€

Begroting
2018

€

Realisatie
2017

€

Begroting
2017

€

Baten 102.591 115.000 65.153 92.500

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Doelstelling opvang, verzorging en
herplaatsing diertjes  (6) 108.209 102.500 51.201 49.000

Kosten van beheer en administratie

Algemene lasten  (7) 4.156 2.500 3.956 3.500

Saldo lasten 112.365 105.000 55.157 52.500

Financiële baten en lasten  (8) 169 - 107 -

Saldo -9.943 10.000 9.889 40.000

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserves -9.943 10.000 9.889 40.000

Stichting Kindness For All Animals, Geesteren 
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving. Meer specificiek zijn de Richtlijnen voor Fondsenwervende organisaties C2 toegepast.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de
periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het
resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart
toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

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.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.

 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Stichting Kindness For All Animals, Geesteren 
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Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in
het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden
in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekeninghoudend met fiscaal
vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare lasten.

Stichting Kindness For All Animals, Geesteren 
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

VLOTTENDE ACTIVA

31 december
2018

€

31 december
2017

€

Debiteuren

Debiteuren - 359

Overlopende activa

Huur 1.780 1.780
Energiekosten 300 300

2.080 2.080

1. Liquide middelen
ING Bank N.V. 6.453 2.923
KBC bank - 3.864
Kas 125 1.026

6.578 7.813

Stichting Kindness For All Animals, Geesteren 
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PASSIVA

31 december
2018

€

31 december
2017

€

2. Eigen vermogen
Bestemmingsreserves -54 9.889

Bestemmingsreserves

Stand per 1
januari 2018

€

Resultaat-
bestemming

€

Stand per 31
december

2018

€

Bestemming opvang, verzorging en herplaatsing diertjes 9.889 -9.943 -54

3. Kortlopende schulden

31 december
2018

€

31 december
2017

€

Crediteuren
Crediteuren 2.836 -

Overlopende passiva
Accountantskosten - 363
Representatiekosten 46 -
Vooruitontvangen periodieke gift 5.830 -

5.876 363

Stichting Kindness For All Animals, Geesteren 
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichtingen onroerende zaken

De stichting huurt in 2017 grond en dierenverblijven voor een bedrag van € 7.120.

Stichting Kindness For All Animals, Geesteren 
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisatie
2018

€

Begroting
2018

€

Verschil
2018

€

Realisatie
2017

€
4. Baten van particulieren

Donaties en giften 88.369 100.000 -11.631 58.212

5. Baten van bedrijven

Donaties en giften 14.222 15.000 -778 6.941

Gedurende het boekjaar is een bestelbusje ter beschikking gesteld aan de stichting.

Besteed aan de doelstellingen

6. Doelstelling opvang, verzorging en herplaatsing
diertjes

Dierenverzorging en bemiddelingen 59.290 94.500 -35.210 30.993
Personeelskosten 15.809 - 15.809 8.126
Huisvesting dieren 23.256 - 23.256 5.470
Algemene kosten 9.854 8.000 1.854 6.612

108.209 102.500 5.709 51.201

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van 
de totale baten is:
2018: 122 % 

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

Het bestuur ontvangt geen beloning of onkostenvergoeding, wel kunnen gemaakte kosten worden
gedeclareerd (conform ANBI richtlijn).

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2018 gemiddeld 0,24 personeelsleden werkzaam waarvan geen werkzaam in het
buitenland.

Stichting Kindness For All Animals, Geesteren 
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Kosten beheer en administratie
Realisatie

2018

€

Begroting
2018

€

Verschil
2018

€

Realisatie
2017

€
7. Algemene lasten

Kantoorkosten 781 - 781 1.043
Administratie en advieskosten 2.973 2.500 473 2.320
Juridische kosten 402 - 402 -
Notariskosten - - - 593

4.156 2.500 1.656 3.956

8. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten -169 - -169 -107

Stichting Kindness For All Animals, Geesteren 
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6                BEGROTING 2019

Begroting Realisatie Begroting
2019 2018 2018

€ € €

Baten 115.000                102.591                115.000                

Lasten
Besteed aan de doelstellingen 102.500                108.209                102.500                

Kosten van beheer en administratie
Algemene lasten 2.500                    4.156                    2.500                    
Financiele baten en lasten -                       169                       

2.500                    4.325                    2.500                    
105.000                112.534                105.000                

Saldo 10.000                  -9.943                   10.000                  

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserves 10.000                  -9.943                   10.000                  

Stichting Kindness For All Animals, Geesteren 
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