
Stichting Zie-Zoö
Voorwoord Penningmeester.
De Stichting is 2010 begonnen met € 6872,31 op de bank en € 0,00 in de kas. 
Het jaar is geeindigd met een bank saldo van € 5877,35 en € 0,00 in de kas.

Inkomsten
- Donateurs: 
Deze groep is dit jaar kleiner geworden. Echter deze bron van inkomsten is klein vergeleken met het totaal aan inkomsten.

- Sponsoren van dieren: 
Het adopteren van een dier is in 2010 min of meer stabiel gebleven, wel zijn er wisselingen te zien in de samenstelling van het sponsor kamp. 
Het totaalbedrag van  € 5205,00 vormt dit jaar ca 17,6% van de totale inkomsten, tegen 40% in 2009! 
De reden van deze procentuele daling is de forse toename van het aantal schenkingen. Het is ook dit jaar weer zaak om deze sponsoren blijvend te activeren.
Deze bron van inkomsten blijft van groot belang voor de verdere plannen van de stichting.

- Bedrijven : 
De sponsoring van voer is op niveau gebleven, met name in de vorm van groenten, brokken en allerlei granen. Deze vorm van sponsoring zal ook in 2011 
van belang blijven. De sponsoring van bouwmaterialen lag ook dit jaar op een laag pitje.

- Inkomsten opendagen:
Het "busgeld" dat tijdens de 6 open dagen is opgehaald bedraagt ca € 6239,91. Dit vormt ca 21% van de totale inkomsten. De correctie van € 975,00 is het
deel van de dieren sponsor betalingen die cash zijn opgehaald tijdens de open dagen.
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- Bedrijven : 
De sponsoring van voer is op niveau gebleven, met name in de vorm van groenten, brokken en allerlei granen. Deze vorm van sponsoring zal ook in 2011 
van belang blijven. De sponsoring van bouwmaterialen lag ook dit jaar op een laag pitje.

- Inkomsten opendagen:
Het "busgeld" dat tijdens de 6 open dagen is opgehaald bedraagt ca € 6239,91. Dit vormt ca 21% van de totale inkomsten. De correctie van € 975,00 is het
deel van de dieren sponsor betalingen die cash zijn opgehaald tijdens de open dagen.
De correctie is bedoeld om een dubbel telling te voorkomen in relatie met de opgave van inkomsten uit de dierensponsorlijst. 

- Schenkingen:
Dit jaar is er verhoudingsgewijsveel geld d.m.v. schenkingen bij de stichting binnengekomen. Door de RABO bank is onder de noemer "vrijwilligers" een bedrag
van € 1000,00 geschonken. Dit bedrag is uitgegeven aan groenvoorziening, geleverd door Van Frankenhuyzen Hoveniers. Ook de vliegbasis Volkel heeft zich als
een goede buur laten gelden met een donatie van € 3130,00. De firma "Autismebegeleiding Nederland" heeft grotere bedragen geschonken waaronder een bedrag
van € 5000,00 voor de aanschaf van een nieuwe graafmachine. Hiervoor hebben de voorzitter zelf en Marion ook een donatie gedaan van in totaal € 3000,00. 
Hans van den Hoogen Aandrijftechniek heeft een bedrag van € 1000,00 geschonken voor de aanschaf van een albino wasbeer.
In totaal is in 2010 een bedrag van € 17660,00 geschonken aan de stichting.

De inschatting voor de inkomsten in 2011 zijn als v olgt:
- Donateurs:                       € 300,00 
- Adoptie dieren:           € 5.500,00
- Diversen:                     € 6.500,00 
- Opendagen € 6.500,00  +
Totaal:                        € 18.800,00 

Uitgangspunten voor de bovenstaande tabel:
- De donateurs vallen iets terug, terwijl de adoptie van dieren stabiel zal blijven.
- De factor diversen zal toenemen t.o.v. 2010, echter het niveau van schenkingen zal niet gehaald worden en is niet reëel om als norm te nemen.
- De inkomsten van de open dagen zullen in 2011 nog wel gehaald gaan worden.

110210 Kasverslag 2010 zonder logo def-2.xls 1



Stichting Zie-Zoö
Voorwoord Penningmeester 

Uitgaven
- Vaste uitgaven 
Energie, verzekeringen, bankkosten, Internet en KvK, vallen onder de vaste uitgaven. Zeker de factor energie zal de komende tijd nog aanzienlijk stijgen.
De stijging zal voortkomen uit een steeds actievere stichting die streeft naar de status dierentuin. 

- Uitgaven voor voeders 
De uitgaven aan voeders zijn toegenomen t.o.v. 2009, en zijn gegroeid tot € 8619,41.
Onderdeel hiervan zijn de uitgaven aan "de Country Store", met een totaal bedrag van €4035,98 vormen deze ongeveer 47% van de totale kosten voor voer. 
Ook de uitgaven aan kuikens ( € 3065,21 = 35,5%) zijn een aanzienlijk deel van de gemaakte kosten.
De giften in de vorm van groenten en granen, maar zeker ook in de vorm van brokken vormen een goede aanvulling en besparen de stichting nog steeds veel geld.

- Bouwmaterialen

Er is een aanzienlijk bedrag ( € 6643,21 = 21%) aan bouwmaterialen uitgegeven. De reden daarvoor is dat er een flink aantal grotere dierenverblijven 
geplaatst zijn.  De aanloop naar het verkrijgen van de dierentuin status en het doorvoeren van het Project Besluit zijn hiervoor belangrijke redenen.

- Graafmachine

Er is een nieuwe graafmachine aangeschaft voor een bedrag van  € 9250,00. Deze aanschaf is mogelijk geworden door een aanzienlijke gift van € 8.000,00.
Dit bedrag is geschonken door het bedrijf "Autismebegeleiding Nederland" en door Eeg & Marion.
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Er is een nieuwe graafmachine aangeschaft voor een bedrag van  € 9250,00. Deze aanschaf is mogelijk geworden door een aanzienlijke gift van € 8.000,00.
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- Dierenbestand

De stichting heeft een bijdrage gedaan van € 1000,00 voor de aanschaf van een albino wasbeer, dit bedrag is gesponsord door  Hans van den Hoogen 
Aandrijftechniek uit Uden.

- BBQ
De jaarlijkse BBQ heeft ca € 1140,00 gekost, maar we hebben sterk de indruk dat deze investering zich wederom in de loop van de jaren dubbel en dwars
zal terug verdienen. 

De inschatting voor de uitgaven in 2011 is als volg t:
- Vaste kosten:               € 1.250,00 
- Noodzakelijke kosten:   € 8.500,00 
- Extra uitgaven:             € 8.000,00 
- BBQ en open dagen:    € 1.000,00   +
Totaal:                           € 18.750,00 

Cor Jansen
Penningmeester
Stichting Zie-Zoo
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Stichting Zie-Zoö

Baten Euro Kosten Euro
Donateurs € 251,08 Vaste kosten € 1.286,56
Schenkingen € 17.560,00 Voeders € 8.619,41
Storting kasgeld 2009 € 0,00 Bouwmaterialen € 6.643,21
Opendagen cash € 6.239,91 BBQ € 1.141,13
Sponsor dieren € 5.205,00 Kosten opendagen € 77,35
Diversen € 270,46 Diversen € 2.233,75

Graafmachine € 9.520,00
Bijdrage dierenbestand € 1.000,00

Resume: Kosten & Baten over 2010
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Bijdrage dierenbestand € 1.000,00

Sub totaal Baten € 29.526,45 Sub totaal € 30.521,41

Saldo RABO 100101 € 6.872,31 Saldo RABO 101231 € 5.877,35

€ 36.398,76 Saldo € 36.398,76
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Stichting Zie-Zoö

Donateurs
Maand jan febr mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec

Dily Manders € 11,34 € 11,34 € 11,34 € 11,34 € 11,34 € 11,34 € 11,34 € 11,34 € 11,34 € 11,34 € 11,34 € 11,34

Caya & Yvar € 7,50 € 7,50 € 7,50 € 7,50 € 7,50 € 7,50 € 7,50 € 7,50 € 7,50 € 7,50 € 7,50 € 7,50

Pizova € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Totaal
subtotaal € 23,84 € 23,84 € 23,84 € 23,84 € 23,84 € 18,84 € 18,84 € 18,84 € 18,84 € 18,84 € 18,84 € 18,84 € 251,08

Schenkingen
Maand jan febr mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec

Rabo Vrijwilligers € 1.000,00

Autismebegeleiding NL BV € 2.500,00 € 1.500,00 € 5.000,00

J. Manders € 30,00

E Manders € 1.000,00

MJ Basten € 2.000,00

Importa € 200,00

Inkomsten 1 jan - 31 dec 2010
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Importa € 200,00

vd. Hoogen Aandrijf € 1.000,00

J. JACQUEMARD B.V. € 100,00

Tigermeet 2010 € 3.130,00

WIJNKOPERIJ PARTYHUIS € 100,00

Totaal
subtotaal € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500,00 € 30,00 € 1.200,00 € 0,00 € 2.500,00 € 100,00 € 3.230,00 € 8.000,00 € 17.560,00

Kasgeld 2009
Maand jan febr mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec

Totaal
subtotaal € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Opendagen cash
Maand jan febr mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec

Busgeld € 458,59 € 631,67 € 1.045,54 € 1.872,51 € 1.234,98 € 1.971,62

-/-  cash dierensponsor 2010 € 975,00- Totaal
subtotaal € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 458,59 € 631,67 € 1.045,54 € 1.872,51 € 1.234,98 € 1.971,62 € 0,00 € 975,00- € 6.239,91
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Stichting Zie-Zoö

Sponsoren dieren
Maand dec

Sponsor lijst per Bank

Sponsor lijst Contant Totaal
subtotaal € 5.205,00

Diversen
Maand jan febr mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec

Terug boeking div € 270,46 Totaal
subtotaal € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 270,46 € 0,00 € 0,00 € 270,46

4.230,00

975,00
€ 5.205,00

Inkomsten 1 jan - 31 dec 2010
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Schenkingen:

Totaal € 29.526,45

€ 251,08
€ 17.560,00

€ 0,00
€ 6.239,91

Donateurs:

Opendagen cash:

Diversen:
€ 5.205,00

Storting kasgeld 2009:

Sponsoring dieren: 
€ 270,46

Resume: Inkomsten 1 jan - 31 dec 2010

Inkomsten 1 jan - 31 dec 2010
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Stichting Zie-Zoö

Vaste kosten
Maand jan febr mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec

Energie Essent € 47,00 € 47,00 € 0,00 € 57,00 € 57,00 € 57,00 € 57,00 € 57,00 € 57,00 € 57,00 € 57,00 € 57,00

Essent jaarafrekening € 249,57

Verzekering Uveco € 73,18

Internet Alphamega € 189,81

Kamer v Koophandel € 26,14 € 11,00

Bank RABO € 40,18 € 28,81 € 29,10 € 31,77 Totaal
subtotaal € 87,18 € 47,00 € 275,71 € 85,81 € 57,00 € 57,00 € 159,28 € 57,00 € 246,81 € 88,77 € 57,00 € 68,00 € 1.286,56

Voeders
Maand jan febr mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec

Country store € 160,26 € 189,18 € 353,61 € 542,67 € 502,26 € 171,61 € 471,16 € 485,24 € 330,63 € 212,16 € 617,20 € 4.035,98

Hooi en Stro € 165,00 € 350,00 € 80,00

Smulders B.V. € 173,70 € 191,70

Uitgaven stichting 1 jan - 31 dec 2010
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Smulders B.V. € 173,70 € 191,70

Lenny van Kempen € 58,00 € 68,40

De Stofvreters € 431,42

Kiezenbrink € 901,53 € 811,38 € 270,46 € 270,46 € 811,38 Totaal
subtotaal € 160,26 € 354,18 € 1.255,14 € 892,67 € 502,26 € 483,31 € 1.282,54 € 0,00 € 676,94 € 1.100,91 € 482,62 € 1.428,58 € 8.619,41

Materialen
Maand jan febr mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec

Beton matten W Staal € 1.994,74

Derks tuinmachines € 146,75

Verdovingsgeweer € 750,00

Hendriks Materialen € 115,37 € 185,93 € 104,44

Materialen Eeg € 1.000,00 € 925,00

PEHAVO € 28,68 € 28,50

Praxis € 127,52 € 12,78

P. Valkenborg € 1.050,00

Kennel Exclusief € 173,50

Totaal
subtotaal € 1.994,74 € 146,75 € 0,00 € 750,00 € 0,00 € 115,37 € 1.185,93 € 0,00 € 1.185,64 € 1.264,78 € 0,00 € 0,00 € 6.643,21
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Stichting Zie-Zoö

BBQ 
Maand jan febr mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec

Sligro 590,37

Lidl 154,70

Aldi 184,71

Maros Vlees 211,35 Totaal
subtotaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1141,13 0,00 € 1.141,13

Opendagen
Maand jan febr mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec

Posters Kopieer Winkel 77,35 Totaal
subtotaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,35 0,00 0,00 € 77,35

Uitgaven stichting 1 jan - 31 dec 2010
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Diversen
Maand jan febr mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec

Secretariaat 88,95

Brandstof vergoeding 129,00 66,97

Ned Kleindieren 36,20

Graveerplaten 95,16 124,11 21,49

vd Hoogen aandrijf 215,00

Fruitbonnen Marion 100,00

Boerenbond 65,90

Sligro 195,89

H. Frankenhuyzen 1000,00

Kosten Afschrif RABO 40,00

Millieustraat 55,08

Afronding 0,00 Totaal

subtotaal 88,95 0,00 95,16 0,00 165,20 381,97 124,11 0,00 283,28 1055,08 40,00 0,00 € 2.233,75
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Stichting Zie-Zoö

Graafmachine
Maand jan febr mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec

A.den Ouden VOF 9520,00 Totaal
subtotaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9520,00 € 9.520,00

PIN  transacties
Maand jan febr mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec

T.b.v. Albino Waxbeer € 1.000,00
T.b.v Hooi € 350,00 Totaal
subtotaal € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 350,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.350,00

Dieren bestand
Maand jan febr mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec

Uitgaven stichting 1 jan - 31 dec 2010
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Albino wasbeer € 1.000,00

Totaal
subtotaal € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00

Vaste kosten:
Voeders:

Materialen:
BBQ:

Open dagen:
Diversen:

Graafmachine:
Bijdrage dierenbestand:

Totaal

€ 9.520,00

€ 6.643,21
€ 8.619,41
€ 1.286,56

€ 30.521,41
€ 1.000,00

€ 2.233,75
€ 77,35

€ 1.141,13

Resume: Uitgaven stichting 1 jan - 31 dec 2010

Uitgaven stichting 1 jan - 31 dec 2010
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