FINANCIEEL VERSLAG 2014

Voorwoord penningmeester
De Stichting is 2014 begonnen met op 1-1-2014 € 3.300,79 op de bank en het jaar is
geëindigd met een bank saldo op 31-12-2014 van € 2.269,67.
In 2013 was het duidelijk een overgangsjaar, 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. Hierdoor zijn sindsdien veel van
de uitgaven en inkomsten van het dierenpark ook verschoven van Stichting Zie-Zoö naar
Dierenpark Zie-ZOO BV.
In het kalenderjaar 2014 zien we dat de exploitatiekosten al voor een groot deel verschoven
zijn naar Dierenpark Zie-ZOO BV. Zo maakt de Stichting geen kosten meer voor
diervoeders. De vaste kosten zijn nog relatief hoog, maar grootste kostenpost hiervan is de
elektriciteitsrekening en die is vanaf juli 2014 verschoven naar de BV.
De verwachting is dat na 2014 de kosten van de Stichting vooral zullen gaan bestaan uit
vergoedingen voor de vrijwilligers en de baten vooral uit schenkingen en adopties.
Inkomsten 2014
- Donateurs:
De "vrienden van Zie-Zoo" zijn in november 2012 gestart. Omdat het niet echt van de grond
kwam is hier in december 2014 weer mee gestopt. Verder zijn er twee trouwe donateurs die
maandelijks een bedrag overmaken. Het totaalbedrag aan donateurs kwam in 2014 op 750
euro.
- Adopties:
Het adopteren van dieren heeft in 2014 3320,00 euro opgeleverd. In 2013 was dat nog
5085,00 euro. (3905.00 in 2012).
Deze bron van inkomsten blijft van groot belang voor de verdere plannen van de stichting.
De bedoeling is om in de toekomst meer bekendheid te geven aan de mogelijkheid van
dieradopties.
- Schenkingen:
In 2014 zijn een aantal schenkingen ontvangen, in totaal voor een bedrag van 8149,03 euro.
Voor een groot deel (7.500 euro) was dit afkomstig van onze samenwerkingspartner
Autismebegeleiding.nl.

Uitgaven 2014
- Vaste uitgaven
Energie, verzekeringen, bankkosten en huur grond van defensie vallen onder de vaste
uitgaven. Omdat de energie inmiddels gefactureerd worden aan Dierenpark Zie-ZOO BV
zullen de vaste uitgaven voor de stichting in 2015 verder dalen.
- Uitgaven voor voeders
De uitgaven aan voeders komen nu ten laste van Dierenpark Zie-ZOO BV en zijn voor de
stichting dus nu nihil.
- Materialen:
De uitgaven voor materialen bestaan uit kosten secretariaat en kosten voor naamplaatjes
i.v.m. dieradopties. Daarnaast zijn nog wat kosten voor bouwmaterialen in 2014 via de
stichting gegaan.
- Kosten diversen
We zien de kosten "diversen" toenemen 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. Echter, een grote post (4000
euro) bestaat uit een bijdrage die de stichting heeft geleverd aan de herinrichting van het
park.
Toekomstverwachting
De verwachting is dat vanaf 2015 de inkomsten vooral zullen bestaan uit donateurs en
adopties. Bij de uitgaven zullen de vaste kosten en kosten voor materialen gaan afnemen en
de grootste kostenpost zal uiteindelijk de vrijwilligersvergoedingen zijn.
Bert van IJken, penningmeester Stichting Zie-Zoö

Resume: Kosten & Baten over 2014
**

Baten
Donateurs
Schenkingen
Dieradopties

Sub totaal Baten
Saldo RABO 01-01-14

Euro
€ 750,00
€ 8.149,03
€ 3.320,00

Kosten
Vaste kosten
Voeders
Materialen
Diversen

Euro
€ 3.065,40
€ 0,00
€ 317,60
€ 9.867,15

€ 12.219,03 Sub totaal
Saldo RABO 31-12€ 3.300,79
2014

€ 13.250,15

€ 15.519,82 Saldo

€ 15.519,82

(gedetailleerde specificatie is op te vragen bij de penningmeester)

€ 2.269,67

