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Bestuursverslag

1.1 Doelstelling stichting Animals Today
De Stichting Animals Today is opgericht op 15 februari 2012 (voorheen genaamd Stichting Piep
Vandaag) en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54827817. De stichting
heeft ten doel:
a) een onafhankelijke organisatie te zijn die zich inzet voor kennis over, inzicht in en betrokkenheid bij
dieren(welzijn), natuur en milieu ter bevordering van een aangenamere, diervriendelijkere en
duurzamere samenleving.
b) het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De Stichting Animals Today heeft geen winstoogmerk en heeft de status van Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI).

1.2 Bestuur
Per 31 december 2018 is het bestuur van de Stichting Animals Today als volgt samengesteld:
Mw. K.E. Soeters, voorzitter
Mw. B. van der Kort, secretaris
Dhr J.J. Suurmeijer, penningmeester
Dhr. H. Messie, algemeen bestuurslid
Dhr. M.C.C.J. Reesink, algemeen bestuurslid
Mw. E. Pampin-Zuidmeer, algemeen bestuurslid
Het bestuur is onbezoldigd.
In 2018 is het bestuur drie keer in vergadering bijeengekomen. In de bestuursvergadering van 6
februari 2018 is de jaarrekening 2017 vastgesteld.

1.3 Resultaat
Het resultaat over 2018 bedraagt 1.785 euro positief. Een deel van de kosten in 2018 is ten laste
gebracht van het bestemmingsfonds en de bestemmingsreserves. In totaal is 1.249 euro toegevoegd
aan de overige reserve.

Totale opbrengsten
Totale lasten
Resultaat

2018
18.627
- 16.842
1.785

2017
25.982
- 20.272
5.709

Amsterdam, 18 maart 2019
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Balans per 31 december 2018

De balans per ultimo 2018 ziet er na resultaatbestemming als volgt uit:

ACTIVA
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vaste activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Vlottende activa

31-12-2018
3.074
-

4.799
3.074

23.804

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

31-12-2017

4.799

204
22.037
23.804

22.241

26.878

27.040

31-12-2018

31-12-2017

Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Overige reserve
Bestemmingsfondsen
Totaal eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden en overlopende passiva
TOTAAL PASSIVA

3.000
2.500
21.343
-

3.472
20.094
1.492
26.843
35

25.059
1.982

26.878

27.040
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Staat van baten en lasten over 2018

2018
BATEN
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Sponsoring
Baten van subsidies van overheden
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Som van de geworven baten
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten
en/of diensten
Overige baten

10.852
5.075
2.700

Totaal baten
LASTEN
Audiovisuele producties
Voorlichting en informatievoorziening
Acties
Besteed aan doelstellingen
Wervingskosten
Beheer en administratie
Totaal lasten
Saldo van financiële baten en lasten
RESULTAAT

2017
10.948
5.563
18.627

8.565
25.076

-

906

-

-

18.627

25.982

4.418
10.844
881

10.089
8.590
1.103
16.142
700

19.781
491

16.842

20.272

-

-

1.785

5.709

- 972
3.000
1.249
- 1.492
1.785

7.964
- 2.255
5.709

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging / onttrekking:
Bestemmingsreserve
Continuïteitreserve
Overige reserve
Bestemmingsfonds
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Waarderingsgrondslagen

4.1 Grondslagen van de financiële vastlegging
De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. De jaarrekening is
opgesteld op basis van historische kosten en luidt in gehele euro’s. De waarderingsgrondslagen zijn
ten opzichte van het vorig jaar ongewijzigd.

4.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van historische kostprijs. Afschrijving vindt
plaats op de te verwachten economische levensduur. Als grens voor activering wordt 750 euro
gehanteerd.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, indien niet anders vermeld,
ter vrije beschikking.

4.3 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Giften en subsidies
Giften worden verantwoord op het moment dat ze zijn ontvangen. Subsidies worden verantwoord op
basis van toekenning en voor zover de aan de subsidie gerelateerde eisen zijn gerealiseerd.
Bedrijfslasten
De bedrijfslasten worden gewaardeerd op basis van historische kostprijs en worden verantwoord in
het jaar waarop zij betrekking hebben.
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Toelichting op de balans

5.1 Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn als volgt opgebouwd:
Aanschafwaarde
Camera en toebehoren
Camera

4.611
750

Cumulatieve
afschrijvingen
1537
750
2.287

Boekwaarde
3.074
3.074

5.2 Liquide middelen
De specificatie van de liquide middelen is als volgt:

Banksaldo
Op bankrekening bij Payment Service Provider

31-12-2018

31-12-2017

23.509
295
23.804

22.037
22.037

5.3 Bestemmingsreserves
Van de bestemmingsreserve die gevormd is in 2017 voor het maken van een documentaire over de
dierenwelzijnsproblemen en de sterilisatie- en castratieprojecten bij zwerfhonden op Curaçao, is in
2018 1.425 euro onttrokken en resteert 2.048 euro. Dit bedrag is vrijgevallen ten gunste van de
overige reserve. De bestemmingsreserve voor zwerfdieren Curaçao was in de jaarrekening 2017
opgenomen onder de overige reserve.
In 2018 zijn de eerste onderzoeksactiviteiten gestart voor nieuwe projecten ten behoeve van
welzijnsproblemen van zwerfdieren. Voor het vervolg van deze projecten wordt een
bestemmingsreserve gevormd van 2.500 euro.
De specificatie van de bestemmingsreserves na resultaatbestemming is als volgt:
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve Zwerfdieren
Bestemmingsreserve Zwerfhonden Curaçao
Totaal

31-12-2018

31-12-2017

2.500
2.500

3.472
3.472

5.4 Bestemmingsfonds
Het bestemmingsfonds voor de nieuwsbrief is in 2018 geheel gebruikt. Om de continuïteit van het
voortbrengen van de nieuwsbrief te waarborgen, is in 2018 een nieuwe donateur gevonden die een
structurele maandelijkse bijdrage geeft ten behoeve van het voortbrengen van de nieuwsbrief.
Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds nieuwsbrief
Totaal

31-12-2018

31-12-2017

-

1.492
1.492
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5.5 Continuïteitsreserve
Aangezien minder dan 1% van de totale baten uit subsidies, donaties en sponsoring een structureel
karakter heeft, is besloten voor 3.000 euro een continuïteitsreserve te vormen.

Continuïteitsreserve

31-12-2018

31-12-2017

3.000

-

5.6 Overige reserves
Het saldo dat overblijft na onttrekkingen uit de bestemmingsreserves en –fonds en na
resultaatbestemming bedraagt 1.249 euro en wordt toegevoegd aan de overige reserves.

Overige reserves

31-12-2018

31-12-2017

21.343

20.094

5.7 Schulden op korte termijn
De schulden op korte termijn bevat de nog te betalen bankkosten Q4 2018 van 35 euro.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

6.1 Baten van particulieren
Baten van particulieren bestaan uit incidentele donaties.

6.2 Baten van bedrijven
Baten van bedrijven bestaan uit incidentele donaties.

6.3 Baten van andere organisaties zonder winststreven
Voor de kosten van de nieuwsbrief is een structurele maandelijkse bijdrage verworven die toereikend
is om de nieuwsbriefkosten te kunnen dekken.
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Structurele baten
Incidentele baten
Totaal

31-12-2018

31-12-2017

1.200
1.500
2.700

8.565
8.565

6.4 Besteed aan doelstellingen
Voorlichting en informatievoorziening bevat een bedrag van 2.160 euro voor de licentie van het
nieuwsbriefsysteem. Het bestemmingsfonds voor de nieuwsbrief bedraagt per einde boekjaar 1.492
euro van waaruit een deel van de kosten zijn gedekt. Het resterende bedrag van 668 euro gaat ten
laste van het resultaat.
De besteding aan de doelstellingen ziet er als volgt uit:
Beheer en
administratie

Besteed aan doelstellingen

Huisvestingskosten

Audiovisuele
producties

Voorlichting
en Informatie
voorziening

191

191

Acties
191

Algemene kosten
Afschrijvingskosten
Platformkosten

Totaal 2018

1.380

172

172

58

461

58

64

637

636

636

-

1.725
576

DOELSTELLINGEN
Audiovisuele producties

2.790

Informatie voorziening

2.790
10.020

Acties
TOTAAL

10.020
460

4.418

10.844

881

460
700

16.842

Onder Voorlichting en Informatievoorziening vallen activiteiten als het verzenden van de periodieke
nieuwsbrief, het publiceren van artikelen op de website, het geven van lezingen en presentaties en het
verspreiden van deze informatie via verschillende media.
Onder Acties vallen social media campagnes en de kosten van promotie en organisatie van
vertoningen van eerder geproduceerde audiovisuele producties.
Audiovisuele producties bevatten alle werkzaamheden die worden verricht voor het produceren van
documentaires en multimediaondersteuning van acties en informatievoorziening.
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Kasstroomoverzicht 2018

2018

2017

Kasstroom uit operationele activiteiten
Ontvangen uit eigen fondsenwerving
Ontvangen uit acties van derden
Betalingen aan leveranciers en vrijwilligers
Totale kasstroom uit operationele activiteiten

21.075
-19.308
1.767

27.623
-19.438
8.185

Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten

-

4.611

Totale kasstroom uit financieringsactiviteiten

-

-

1.767

3.574

22.037
23.804
1.767

18.464
22.037
3.574

Totale kasstroom
Als volgt te specificeren:
Saldo liquide middelen begin boekjaar
Saldo liquide middelen einde boekjaar
Totale kasstroom
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Overige gegevens

8.1 Bestemming resultaat
De stichting beoogt niet het maken van winst. Een batig saldo uit de activiteiten van de stichting wordt
toegevoegd aan de reserves. Voor de verwerking van het resultaat wordt verwezen naar de staat van
baten en lasten.

8.2 Mutatie reserves
De reserves zien er na resultaatbestemming als volgt uit
saldo per
1 januari
2018

toevoeging

onttrekking

saldo per
31 december
2018

Bestemmingsfonds

1.492

-

-1.492

-

Bestemmingsreserve

3.472

2.500

-3.472

2.500

Continuïteitsreserve

-

3.000

-

3.000

Overige reserve

20.094

1.248

-

21.343

Totaal reserves

25.059

6.749

-4.964

26.843

8.3 Gebeurtenissen na balansdatum
Het bestuur heeft begin 2019 kennisgeving ontvangen van de Stichting House of Animals
(KvK nummer 66420539) dat het bestuur van deze stichting heeft besloten zich te ontbinden. Omdat
de doelstelling van Stichting House of Animals vrijwel identiek is aan de doestelling van de Stichting
Animals Today en er inhoudelijk veel overeenkomsten zijn in de activiteiten die worden verricht om de
doelstellingen te verwezenlijken, zullen de activiteiten van de Stichting House of Animals worden
ondergebracht bij Animals Today. Het batige liquidatiesaldo van de Stichting House of Animals dat na
verrekening van vorderingen en schulden overblijft, wordt in zijn geheel besteed aan de Stichting
Animals Today.
Het bestuur van de Stichting Animals Today heeft in de vergadering van 18 maart 2019 besloten haar
naam te wijzigen in Stichting House of Animals.

8.4 Vaststelling jaarrekening
Het bestuur heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 maart 2019.
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