
 

 
 

Stichting Kindness For All Animals 
 
te Hoge Hexel 
 
Rapport inzake de jaarrekening 2021 

 



 

   
 

Inhoudsopgave 

Accountantsrapport ................................................................................................................... 3 
1 Samenstellingsverklaring van de accountant ............................................................... 4 
2 Resultaten ................................................................................................................... 5 
3 Bestuursverslag ........................................................................................................... 7 

Jaarrekening 2021 ................................................................................................................... 10 
4 Balans per 31 december 2021 ................................................................................... 11 
5 Staat van baten en lasten over 2021 .......................................................................... 13 
6 Algemene toelichting .................................................................................................. 14 
7 Grondslagen voor financiële verslaggeving ................................................................ 14 
8 Toelichting op balans ................................................................................................. 16 
9 Toelichting op staat van baten en lasten .................................................................... 18 
10 Overige toelichtingen ................................................................................................. 19 

 
 



 

 
 

 Accountantsrapport 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Stichting Kindness For All Animals 
Saamsweg 10a 
7645BE  Hoge Hexel 
     

Haarlem, 30 juni 2022  

Geacht bestuur,  

1 Samenstellingsverklaring van de accountant 
De jaarrekening van Stichting Kindness For All Animals te Hoge Hexel is door ons 
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de 
balans per 31 december 2021 en de winst-en-verliesrekening over 2021 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 Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 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 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 dan ook ervan 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. 
 
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA 
verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 

 
 

namens deze, 

 

 

J.J. Mul AA  
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2 Resultaten 

2.1 Ontwikkeling resultaat 
De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van € 46.318, tegenover € 5.028 over 2020. 
Ter analyse van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de staat van 
baten en lasten. 

  2021 2020 

  € € 

Giften en baten uit fondsenverwerving 145.786 92.539 

Doelstelling opvang, verzorging en herplaatsing dieren -94.483 -82.402 

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 51.303 10.137 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 
    

Afschrijvingen materiële vaste activa 1.376 1.377 

      

Overige bedrijfskosten 
    

Algemene kosten 2.611 2.352 

      

Som der vaste kosten 3.987 3.729 

Exploitatieresultaat 47.316 6.408 

Financiële baten en lasten -998 -1.380 

Resultaat 46.318 5.028 
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3 Bestuursverslag 

3.1 Organisatie en bestuur 

Doelstelling, beleid en activiteiten 

Onze missie is tweeledig: het helpen van (zorg) dieren in nood en het ontwikkelen, het in stand 
houden en het beschermen van de natuur in het kader van de biodiversiteit. Zorgdieren zijn 
dieren 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 gastgezinnen en van daaruit herplaatst 
worden bij adoptiegezinnen. Als rode draad loopt hier doorheen onze visie op het gebied van 
dieren- en natuurwelzijn en deze visie zie je in alles wat we doen en de wijze waarop we dat 
doen terugkomen: met veel liefde en passie en respect voor het dier en de natuur. Alle dieren 
waar wij ons over ontfermen krijgen de beste zorg en medische verzorging. Met de natuur 
wordt zorgvuldig en duurzaam om gegaan. Met deze aanpak proberen wij mensen op een 
positieve manier te beïnvloeden en te informeren over de noodzaak om "respectvol" om te 
gaan met een dierenleven (denk daarbij aan levensvreugde en kwaliteit van leven) en de 
natuur om te gaan. We denken niet alleen aan de (zorg)dieren, maar ook de dieren die in de 
vrije natuur leven, zoals de bestuivende insecten en de met uitsterven bedreigde "bij". Voor hen 
en in het kader van de biodiversiteit hebben we een boomgaard aangelegd en een talud 
(zandwal). Deze hebben we voorzien van een geurig bloemenmengsel via hydroseeding. 
Verder hebben we zo’n 1.500 - 2.000 planten/bomen en struiken op diverse plekken op het 
landgoed gepland. Het toekomstige valfruit uit de boomgaard is voedsel voor de 
boerderijdieren en paardachtigen.  

  

KFAAF heeft zich als doel gesteld om minimaal 75% van giften en donaties te besteden aan 
onze doelstelling, 10% aan wervingskosten en 10% aan beheer en administratiekosten. Voor 
2021 is er meer dan 95% aan de doelstelling besteed, de rest is besteedt aan beheer en 
administratiekosten. De stichting probeert een redelijke verhouding tussen wervingskosten en 
wervingsopbrengsten aan te houden, in 2021 zijn er geen kosten aan wervingsacties besteedt.  

  

In 2021 is een legaat ontvangen waardoor een incidenteel hoog resultaat behaald is, dit bedrag 
is toegevoegd aan de bestemmingsreserve en wordt aangewend voor de doelstellingen.  

Samenstelling bestuur 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:  

Voorzitter: mevrouw P. de Lange  

Penningmeester: de heer A. van der Wal  

Secretaris: de heer C. van der Wal 

3.2 Activiteiten verslagjaar 

Resultaat activiteiten 

2021 was een bijzonder jaar voor ons. Een jaar waarbij we verhuisd zijn naar onze nieuwe 
locatie. Een locatie op landgoed (’t Scharlebelt) in Hoge Hexel waar de dieren tien hectare 
grond tot hun beschikking hebben gekregen. Zeven hectare grasland en drie hectare bos (en 
een waterpoel). Dit stelt ons in staat om de boerderijdieren en paardachtigen een leefomgeving 
te bieden die aansluit op hun natuurlijke behoeftes en hen in staat stelt op een zo natuurlijk 
mogelijke wijze hun leven te leiden. Een deel van het grasland sluiten we in het voorjaar tot het 
najaar af om van eigen land te kunnen hooien om zodoende zoveel mogelijk zelfvoorzienend te 
kunnen zijn. Onze viervoeters (honden) leven in huiselijke sfeer (en niet in kennels) en hebben 
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een grote speelweide tot hun beschikking gekregen. Daarnaast zijn we bezig met de aanleg 
van wandelroutes op het landgoed. De eerste wandelroute is klaar en dit stelt ons in staat om 
met alle honden tegelijkertijd te gaan wandelen over het eerste deel van het landgoed 
(gedenkbos en aansluitend het achterste grasland). De overige wandelroutes zijn nog in aanleg 
en hopen we medio 2023 klaar te hebben. Doordat de werkzaamheden op de nieuwe locatie 
anders zijn geworden en de reistijd ook langer is, hebben we afscheid genomen van een aantal 
vrijwilligers. Daar tegenover staat dat we het aantal vrijwilligers dat werkzaam is op sociale 
media verder hebben uitgebreid. Op sociale media blijven we groeien in het aantal volgers en 
de reacties die wij dagelijks krijgen op onze verhalen. Naast Facebook zijn we ook actief 
geworden op Instagram. Facebook blijft nog steeds het voornaamste kanaal om in contact te 
komen en te blijven met onze doelgroep(en) en onze volgers zijn zeer betrokken met het "wel 
en wee" in Huize KFAAF. In 2021 hebben we wederom een kalender uitgebracht en dit was 
wederom een groot succes. Het afgelopen jaar stond in het teken van de verhuizing en ook in 
2022 met uitloop naar 2023 zullen we nog bezig zijn met de verdere aanleg van wandelroutes 
en dierenverblijven. Simpelweg omdat we alles zelf doen om daarmee zoveel mogelijk de 
kosten te drukken en met 11 hectare grond is het een grote "klus" om alles gereed te krijgen.  

Vrijwilligerswerk 

Terwijl we druk bezig waren om een deel van de nieuwe locatie op orde te krijgen voor de 
verhuizing van de dieren en de oude locatie netjes achter te laten, zijn we ondertussen blijven 
bouwen aan onze naamsbekendheid. Landelijk krijgen we steeds meer bekendheid en we 
gaan zelfs de landsgrenzen over. We bereiken dit onder andere door "mond-op-mond" reclame 
(mensen horen over ons en volgers delen onze berichten), maar we worden ook steeds vaker 
door de media benaderd. In "het Golden Nieuws" heeft in de rubriek "Tweede kans" een mooi 
artikel gestaan over KFAAF. Daarnaast worden we steeds vaker door mensen benaderd voor 
advies als het gaat om gedragsproblemen, gezondheidsproblemen en algemene vragen over 
het opvoeden en trainen van honden. Als laatste hebben we ook in 2021 weer honden 
herplaatst die ter adoptie waren afgestaan en hebben we een aantal zorgdieren op afstand (dit 
zijn dieren die speciale medische zorg nodig hebben maar waarbij de eigenaar niet in staat is 
om dit te bekostigen) geholpen met het krijgen van medische hulp. Een voorbeeld hiervan is 
Max, de zeer jonge labrador die een heupprothese heeft gekregen en 9 maanden heeft onder 
begeleiding van ons heeft moeten revalideren. Een volledig verslag van onze dagelijkse 
activiteiten is te lezen op onze Facebookpagina: www.facebook.com/kfaaf en op 
www.kfaaf.com  

3.3 Vermogen en beleggingen 

Vrij besteedbaar vermogen 

Het volledige vermogen staat in dienst van de doelstellingen en wordt gevormd door de 
bestemmingsreserve.  

3.4 Komend verslagjaar 

Bestuurlijke voornemens en besluiten 

In 2022 zal onze focus blijven liggen op het verder in orde maken van landgoed ’t Scharlebelt 
zodat we in de toekomst kleinschalige activiteiten kunnen gaan organiseren. Verder blijven we 
inzetten op het uitbouwen van onze naamsbekendheid. Voornamelijk via sociale media, net als 
het verwerven van extra inkomsten uit giften en donaties van zowel particulieren als van 
bedrijven met als doel de stichting zelfvoorzienend te laten worden. Echter door de pandemie 
en de inflatie als gevolg van macro economische omstandigheden merken wij dat het aantal 
donateurs sterk afneemt, vooral als het om vaste maandelijkse donaties gaat. We zijn dan ook 
aan het kijken of we middels "crowdfundings" projecten via onze nieuwe website die nog in 
ontwikkeling is dit kunnen ondervangen. Net als in voorgaande jaren blijft de beheersing van de 
kosten een belangrijk aandachtspunt.  

  



 
 

 
 

 9  Samenstellingsverklaring afgegeven 

In 2022 zal er verder aan de volgende zaken gewerkt worden:  

- Het gereedmaken van de nieuwe locatie (hekwerk, poorten, verblijven etc.) zodat we in de 
toekomst op locatie activiteiten kunnen ontwikkelen (denk aan wandelingen, rondleidingen, 
workshops).  

- Opzetten van project(en) in het kader van natuurbeheer en biodiversiteit.  

- Bouwen en live laten gaan van de nieuwe website met crowdfundingsmogelijkheden 

- De in het beleidsplan genoemde doelstelling(en) en bijbehorende projecten 

- Herplaatsen en bemiddelen van dieren die op zoek zijn naar een nieuwe leefomgeving 

- Het uitbouwen van sociale mediasites en het opzetten van online campagnes. 

  

Hoge Hexel, 22 juni 2022 

Naam bestuurders Handtekening 

P. de Lange, voorzitter 
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4 Balans per 31 december 2021 

4.1 Activa 
(Na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2021   31 dec 2020 

  € € € € 

Vaste activa 
        

Materiële vaste activa   37.116   8.492 

Vlottende activa 
        

Vorderingen 
        

Overlopende activa -   2.083   

    -   2.083 

Liquide middelen   29.761   9.087 

     

Totaal 
  

66.877 
  

19.662 



Stichting Kindness For All Animals, te Hoge Hexel 
 

 12 Samenstellingsverklaring afgegeven 

 

4.2 Passiva 
(Na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2021   31 dec 2020 

  € € € € 

Eigen vermogen 
        

Bestemmingsreserve 63.791   17.473    

  63.791   17.473 

Kortlopende schulden 
        

Schulden aan leveranciers en 

handelskredieten 

973   2.189   

Overlopende passiva 2.113   -   

    3.086   2.189 

Totaal 
  

66.877 
  

19.662 
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5 Staat van baten en lasten over 2021 
  Begroting 2021 2021 2020 

  € € € 

Giften en baten uit fondsenverwerving 133.000 145.786 92.539 

Som der exploitatiebaten 133.000 145.786 92.539 

Doelstelling opvang, verzorging en herplaatsing dieren 127.400 94.483 82.402 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 
      

Afschrijvingen materiële vaste activa 1.377 1.376 1.377 

        

Overige bedrijfskosten 
      

Algemene kosten 2.500 2.611 2.352 

        

Som der exploitatielasten 131.277 98.470 86.131 

Exploitatieresultaat 1.723 47.316 6.408 

Financiële baten en lasten 
      

Rentelasten en soortgelijke kosten -1.723 -998 -1.380 

Resultaat - 46.318 5.028 

Resultaatbestemming       

Bestemmingsreserve - 46.318 5.028 

Bestemd resultaat - 46.318 5.028 
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6 Algemene toelichting 
Naam rechtspersoon Stichting Kindness For All Animals 

Rechtsvorm Stichting 

Zetel rechtspersoon Hoge Hexel 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 68223889 

Belangrijkste activiteiten 

De activiteiten van Stichting Kindness For All Animals, statutair gevestigd te Hoge Hexel, 
bestaan voornamelijk uit het helpen van dieren in nood en het in stand houden en beschermen 
van de natuur. 

Locatie feitelijke activiteiten 

De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Hoge Hexel. 

7 Grondslagen voor financiële verslaggeving 

7.1 Algemeen 

Algemene grondslagen 

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 
Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine 
rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen. 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis 
van historische kosten, tenzij anders vermeld. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen 
en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in 
acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

7.2 Grondslagen voor waardering activa 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De 
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden 
berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met 
een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.  

Vorderingen 

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk 
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald 
op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.  

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden 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. 

7.3 Grondslagen voor waardering passiva 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde. 
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7.4 Grondslagen voor baten en lasten 

Overige bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 

Rentelasten en soortgelijke kosten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de 
effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de 
rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen 
leningen.  
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8 Toelichting op balans 

8.1 Materiële vaste activa 
  31 dec 2021 31 dec 2020 

  € € 

Machines en installaties 5.182 5.789 

Andere vaste bedrijfsmiddelen 31.934 2.703 

Totaal 37.116 8.492 

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar 
weer: 

  

Machines en 

installaties 

Andere vaste 

bedrijfs-

middelen Totaal 

  € € € 

Boekwaarde 1 januari 2021 
      

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 6.751 3.845 10.596 

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -962 -1.142 -2.104  

5.789 2.703 8.492 

Mutaties 2021 
      

Investeringen - 30.000 30.000 

Afschrijvingen -607 -769 -1.376  

-607 29.231 28.624 

Boekwaarde 31 december 2021 
      

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 6.751 33.845 40.596 

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -1.568 -1.912 -3.480  

5.182 31.934 37.116 

Afschrijvingspercentage (gemiddeld) 10,0 20,0   

8.2 Vorderingen 
  31 dec 2021 31 dec 2020 

  € € 

Overlopende activa - 2.083 

Totaal - 2.083 

8.3 Liquide middelen 
  31 dec 2021 31 dec 2020 

  € € 

Banktegoeden 29.761 9.087 

Totaal 29.761 9.087 
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8.4 Eigen vermogen 
  31 dec 2021 31 dec 2020 

  € € 

Bestemmingsreserve 63.791 17.473 

Totaal 63.791 17.473 

Bestemmingsreserve 2021 2020 

  € € 

Stand 1 januari 17.473 12.445 

Toevoegingen via baten en lasten 46.318 5.028  

63.791 17.473 

Stand 31 december 63.791 17.473 

8.5 Kortlopende schulden 
  31 dec 2021 31 dec 2020 

  € € 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 973 2.189 

Overlopende passiva 2.113 - 

Totaal 3.086 2.189 

Toelichting 

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.  
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9 Toelichting op staat van baten en lasten 

9.1 Baten en brutomarge 
  2021 2020 

  € € 

Giften en baten uit fondsenverwerving 
    

Baten van bedrijven 290 1.652 

Legaten uit erfenis 48.400 - 

Baten van particulieren 97.096 90.887 

  145.786 92.539 

Som der baten 145.786 92.539 

Doelstelling opvang, verzorging en herplaatsing dieren 94.483 82.402 

Baten minus lasten 51.303 10.137 

9.2 Afschrijvingen en waardeverminderingen 
  2021 2020 

  € € 

Afschrijving op materiële vaste activa 1.376 1.377 

Totaal 1.376 1.377 

9.3 Overige bedrijfskosten 
  2021 2020 

  € € 

Algemene kosten 
    

Kosten beheer en administratie 2.611 2.352 

      

Totaal 2.611 2.352 

9.4 Financiële baten en lasten 
  2021 2020 

  € € 

Rentelasten banken -998 -1.380 

Financiële baten en lasten (saldo) -998 -1.380 
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10 Overige toelichtingen 

10.1 Ondertekening 
Hoge Hexel, 29 juni 2022 

Naam Handtekening 

   
P. de Lange 

 

C. van der Wal 
 

A.N. van der Wal 
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