
 

   

Financieel verslag 2013 

 

 

  

Voorwoord Penningmeester 

 
De Stichting is 2013 begonnen met op 1-1-2013 € 5.184,98 op de bank en het jaar is geeindigd met een bank saldo 
op 31-12-2013 van € 3.300,79. 

 
In januari 2013 begon het project "afwerken/inrichten nieuwbouw" vorm te krijgen met de bijbehorende stortingen en 
betalingen. Voor dit project werd subsidie aangevraagd bij de provincie Noordbrabant. Uiteindelijk heeft dit project 
gekost:  74.186,16, waarvan het subsidiebedrag inclusief schenkingen bedroeg: 73.601,00. Zie hiervoor het aparte 
overzicht. 

 
Duidelijk is dat 2013 een overgangsjaar was: het samenwerkingsverband tussen Stichting Zie-Zoö, Dierenpark Zie-
ZOO en Autismebegeleiding.nl kreeg meer vorm en op 14 april 2013 ging zorgdierentuin Dierenpark Zie-ZOO 
dagelijks open voor het publiek. De exploitatie van het dierenpark valt sindsdien onder Dierenpark Zie-ZOO BV, Vlak 
voor de opening werd het nieuwe hoofdgebouw opgeleverd. De totale kosten en baten van 2013 zijn niet vergelijkbaar 
met 2012.door het project afwerken/inrichten van de nieuwbouw, door het wegvallen van de inkomsten van de open 
dagen en door de toename aan kosten.   

   
Inkomsten 2013 

 
- Donateurs:  
Deze groep is dit jaar toegenomen omdat de "vrienden van Zie-Zoo" in november 2012 zijn gestart. Echter deze bron 
van inkomsten is  helaas klein vergeleken met het totaal aan inkomsten. 

 
- Adopteren van dieren:  
Het adopteren van dieren is in 2013  behoorlijk toegenomen in vergelijking met 2012 (5085,00 in 2013, 3905.00 in 
2012). 
Waarschijnlijk speelt hierbij een rol dat adoptanten vanaf 60 euro per jaar gratis een gezinsabonnement kregen. 
Opvallend is dat veel betalingen in november en december pas binnenkomen, dankzij de inzet van onze secretaris. 
Deze bron van inkomsten blijft van groot belang voor de verdere plannen van de stichting. 

 
- Schenkingen:   
In 2013 is een groot bedrag geschonken: 29.426,28 (in 2012: 1642,24). Deze grote toename geeft een vertekend 
beeld want het  is afkomstig van onze samenwerkingspartners: Dierenpark Zie-ZOO BV en Autismebegeleiding.nl en 
is een rechtstreeks gevolg van de toegenomen kosten, de exploitatie bij Dierenpark Zie-ZOO BV en de financiële 
verantwoordelijkheid van de samenwerkingspartners. Doordat 2013 een overgangsjaar is kwamen veel kosten nog 
voor rekening van Stichting Zie-Zoö (zoals met name energie en bouw verblijven). De verwachting is dat vanaf 2014 
veel van de hogere kosten rechtstreeks door Dierenpark Zie-ZOO gedragen zullen gaan worden. Als we de 
schenkingen van onze samenwerkingspartners buiten beschouwing zouden laten dan was het bedrag in 2013 € 
426,28. In 2012 werd nog € 1642,24 geschonken, maar dit bestond grotendeels uit de actie van Stichting Specsavers. 

 
- Inkomsten open dagen: 
In 2013 is zoals gezegd het park dagelijks open gegaan en zijn de inkomsten daarvan naar Dierenpark Zie-ZOO BV 
gegaan.  
Ter vergelijking: in 2012 leverden de zes open dagen ongeveer € 9.000 op.  



 
 

 

 

 

  

Baten   Euro Kosten   Euro 
Donateurs   € 1.220,00  Vaste kosten € 12.368,08  

Schenkingen € 29.426,28  Voeders   € 864,63  

Dieradopties € 5.085,00  Materialen € 18.044,83  

schenkingen en subsidie 
hoofdgebouw 

€ 73.601,00  Diversen   € 5.752,77  

      
Uitgaven afwerken/inrichten 
nieuwbouw: 

€ 74.186,16  

            

Sub totaal Baten € 109.332,28  Sub totaal € 111.216,47  

Saldo RABO 01-01-13 € 5.184,98  Saldo RABO 31-12-2013 € 3.300,79  

            

    € 114.517,26  Saldo   € 114.517,26  

            

Uitgaven 2013 
 
- Vaste uitgaven  
Energie, water, verzekeringen, bankkosten, belasting enzovoort vallen onder de vaste uitgaven. Duidelijk is dat de 
vaste uitgaven fors zijn gestegen, zoals ook was verwacht. Door het overgangsjaar stonden veel vaste uitgaven nog 
op naam van  Stichting Zie-Zo, dit zal in de toekomst veel minder het geval zijn. 
   
- Uitgaven voor voeders  
De uitgaven aan voeders zijn verder gedaald (2013: € 864,63,  2012 €: 4476,48, 2011: € 7079,40). 
Dit betekent niet dat de dieren minder zijn gaan eten maar dat de kosten meer ten laste zijn gekomen van 
Dierenpark Zie-ZOO BV. 
   
- kosten diversen 

We zien de kosten "diversen" toenemen in vergelijking met 2012. Dat wordt veroorzaakt door een toename aan 

vrijwilligersvergoedingen. De inzet van vrijwilligers is sinds de dagelijkse opening van het park fors toegenomen en 

bij extra inzet worden vaker vrijwilligersvergoedingen verstrekt. 

 

- Toekomstverwachting 

De verwachting is dat vanaf 2014 de vaste kosten, kosten voeders en materialen gaan afnemen omdat dit meer 

gedragen zal gaan worden door Dierenpark Zie-ZOO BV. De kosten aan vrijwilligersvergoedingen zullen gaan 

toenemen. 

 
Bert van IJken 
Penningmeester Stichting Zie-Zoö 

Resume: Kosten & Baten over 2013 



 
 

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in het verslag alleen een samenvatting gegeven van de inkomsten en uitgaven. 

Detailoverzichten zijn op te vragen bij de penningmeester. 

Op de laatste bladzijde staat het overzicht van het project “afwerken en inrichten hoofdgebouw”, waarvoor door de 

provincie Noordbrabant subsidie is verleend. 

 

 

 

 

 

    Donateurs: € 1.220,00  

     Schenkingen: € 29.426,28  

                                                                                    Dieradopties:  € 5.085,00  

  schenkingen en subsidie hoofdgebouw: € 73.601,00  
         

        Totaal € 109.332,28  

      
 

 

 

 

 

 

        Vaste kosten: € 12.368,08  

     Voeders: € 864,63  

     Materialen € 18.044,83  

     Diversen: € 5.752,77  
     Uitgaven afwerken/inrichten nieuwbouw: € 74.186,16  
       

        Totaal € 111.216,47  

Resume: Inkomsten 1 jan - 31 dec 2013 

Resume: Uitgaven 1 jan - 31 dec 2013 



 

 subsidieproject afwerken en inrichten hoofdgebouw    

        

 subsidie    €  58.726,00     

 HP Intermedia BV   €       2.975,00     

 Autismebegeleiding.nl   €     11.900,00     

 Stichting Zie-Zoö   €          585,16     

  totaal   €     74.186,16     

        

            € 48.585,09   €          10.140,91  

naam bedrijf kostenpost factuur  factuur factuur betaal AANVRAAG AANVRAAG  

  uit beschikking EX BTW BTW INCL. BTW datum EX BTW BTW bedrag 

Venticon installatiekosten  €    8.000,00   €         1.520,00   €       9.520,00  7-12-2012  €    8.000,00   €            1.520,00  

Marlon vd Graaf inrichting BG  €  1.172,50   €        246,22   €    1.418,72  10-12-2012  €  1.172,50   €           246,22  

Marlon vd Graaf inrichting BG  €    1.137,50   €            238,87   €       1.376,37  10-12-2012  €    1.137,50   €               238,87  

Marlon vd Graaf inrichting BG  €       840,00   €            176,40   €       1.016,40  26-11-2012  €       840,00   €               176,40  

Marlon vd Graaf inrichting BG  €    1.820,00   €            382,20   €       2.202,20  10-12-2012  €    1.820,00   €               382,20  

De Groot Tegels inrichting BG  €    1.648,08   €            346,09   €       1.994,17  7-1-2013  €    1.648,08   €               346,09  

Venticon installatiekosten  € 18.521,95   €         4.099,61   €     22.621,56  16-1-2013  € 18.521,95   €            4.099,61  

D. Verstegen installatiekosten  €       678,30   €            142,44   €          820,74  16-1-2013  €       678,30   €               142,44  

Tobiaz installaties installatiekosten  € 10.027,12   €         2.105,70   €     12.132,82  16-1-2013  € 10.027,12   €            2.105,70  

Aquabeek inrichting BG  €       826,45   €            173,55   €       1.000,00  20-1-2013  €       826,45   €               173,55  

Pierre vd Elsen inrichting BG  €    1.780,17   €            373,83   €       2.154,00  20-1-2013  €    1.780,17   €               373,83  

Ohmega decoration inrichting BG  €       800,00   €            168,00   €          968,00  20-1-2013  €       800,00   €               168,00  

Ohmega decoration inrichting BG  €       800,00   €            168,00   €          968,00  4-2-2013  €       800,00   €               168,00  

Ohmega decoration inrichting BG  €       800,00   €            168,00   €          968,00  4-2-2013  €       533,02   €                         -    

Ohmega decoration inrichting BG  €       800,00   €            168,00   €          968,00  12-2-2013  €                -     €                         -    

Ohmega decoration inrichting BG  €       800,00   €            168,00   €          968,00  4-3-2013  €                -     €                         -    

De Klussenier inrichting BG  €    1.435,00   €            301,35   €       1.736,35  17-2-2013  €                -     €                         -    

De Klussenier inrichting BG  €    2.800,00   €            588,00   €       3.388,00  4-2-2013  €                -     €                         -    

De Klussenier inrichting BG  €    2.572,50   €            540,23   €       3.112,73  7-2-2013  €                -     €                         -    

Tobiaz installaties installatiekosten  € 1.580,000   €            331,80   €       1.911,80  25-2-2013  €                -     €                         -    

Tobiaz installaties installatiekosten  €    1.290,00   €            270,90   €       1.560,90                25-2-2013  €                -     €                         -    

Tobiaz installaties installatiekosten  €    1.140,00   €            239,40   €       1.379,40                25-2-2013  €                -     €                         -    

        

        

   totaal incl BTW  €     74.186,16     

     totaal aanvraag incl BTW  €          58.726,00  

 


