
FINANCIEEL VERSLAG 2015                                 

 

Voorwoord penningmeester 

De Stichting is 2015 begonnen met op 1-1-2015 € 2.269,67 op de bank en het jaar is geëindigd 

met een bank saldo op 31-12-2015 van € 2.085,71. 

Sinds 14 april 2013 is Dierenpark Zie-ZOO B.V. iedere dag geopend voor het publiek en komt 

de exploitatie van de zorgdierentuin, het samenwerkingsverband tussen Stichting Zie-Zoö, 

Dierenpark Zie-ZOO B.V. en Autismebegeleiding.nl, voor rekening van Dierenpark Zie-ZOO 

B.V.  Was 2014 nog een overgangsjaar, in 2015 zien we dat de exploitatiekosten van de 

zorgdierentuin niet meer door de Stichting Zie-Zoö worden gedragen. De Stichting concentreert 

zich nu op het vrijwilligerswerk en de uitgaven van de Stichting zijn vooral nog 

onkostenvergoedingen voor de vele vrijwilligers die in het park meehelpen bij al het werk, met 

name de dierverzorging. De inkomsten van de Stichting komen uit dieradopties, donateurs en 

schenkingen. 

 

Inkomsten 2015 

 

- Donateurs:  

Was het bedrag aan donaties in 2014 nog 750 euro, in 2015 is dat gedaald tot 90 euro. De 

oorzaak hiervan ligt in het stoppen met "vrienden van Zie-Zoö " in december 2014, zodat 

daarvan geen inkomsten meer zijn geweest. De twee donateurs die iedere maand een bedrag 

overmaken doen dat al vele jaren. Nieuwe donateurs zijn er niet bij gekomen.  

 

- Adopties:  

Het adopteren van dieren heeft in 2015 3685,00 euro opgeleverd. In 2014 was dat 3320,00 

euro. Adopties blijven voor Stichting Zie-Zoö erg belangrijk. Niet alleen als bron van inkomsten 

maar ook om bezoekers van het dierenpark te betrekken bij de Stichting en haar 

vrijwilligerswerk. Eerder is al gesproken over het meer bekendheid geven aan de mogelijkheid 

van dieradopties, in 2015 is dat nog niet echt gebeurd. We zien dan ook dat de inkomsten uit 

adopties stabiel blijven.  

 

- Schenkingen: 

In 2015 zijn een aantal schenkingen ontvangen, in totaal voor een bedrag van 6035,54 euro. 

Hieronder begrepen is een gift van de RABO klubkas-aktie van 1253,02 en 400 euro van NL 

Doet. Daarnaast ontving de Stichting een schenking van 4000 euro van Dierenpark Zie-ZOO 

BV. Via de website werd in totaal een bedrag van 182,52 geschonken en daarnaast 2x 100 

euro van derden. 



Uitgaven 2015                                                                                 

- Vaste uitgaven  

Omdat de meeste vaste uitgaven tegenwoordig gedragen worden door de BV heeft de Stichting 

niet zoveel vaste uitgaven meer. Het gaat nu nog vooral om bankkosten, premie voor de 

vrijwilligersverzekering en huur voor de strook grond van de luchtmachtbasis. Het totaal aan 

vaste kosten was in 2015: 348 euro. 

- Uitgaven voor materialen  

Hetzelfde dat voor de vaste uitgaven geldt zien we terug in de kosten voor materialen. De 

grootste post hier zijn de adoptiebordjes, totaal aan materialen in 2015: 117,51 euro. 

- Diversen 

Ook hier zien we dat er weinig kosten waren. Het gaat hier om een cursusdag, kosten 

kleindierenvereniging en kosten website. In totaal 214,99 euro   

- Kosten vrijwilligersvergoedingen 

Het aantal vrijwilligers is sinds de dagelijkse opening van het park fors toegenomen. Daarmee 

neemt ook de post voor vergoeding van onkosten van de vrijwilligers toe. Bij het verstrekken 

van onkostenvergoedingen aan de vrijwilligers worden de richtlijnen van de belastingdienst 

gevolgd. In totaal werd in 2015 een bedrag van 9314 euro aan onkosten vergoed. 

Concluderend: 

In het financieel verslag van 2014 werd al de verwachting uitgesproken dat de uitgaven van de 

Stichting vooral zouden gaan bestaan uit het vergoeden van onkosten aan de vrijwilligers. Dat 

is in 2015 ook gebleken. De verwachting is dat deze trend zich in 2016 zal voortzetten. Stichting 

Zie-Zoö is een organisatie van-en-voor vrijwilligers, waarbij het fijn is dat de vele vrijwilligers die 

zich belangeloos inzetten voor de dieren in elk geval deels hun onkosten vergoed kunnen 

krijgen. Dat dankzij de dieradopties, schenkingen en donaties. 

 

Bert van IJken, penningmeester Stichting Zie-Zoö 

 
 

       

      
      

Baten   Euro Kosten   Euro 

Donateurs   € 90,00  Vaste kosten € 348,00  

Schenkingen € 6.035,54  Diversen   € 214,99  

Dieradopties € 3.685,00  Materialen € 117,51  

      Vrijwilligersvergoedingen € 9.314,00  

            

            

Sub totaal Baten € 9.810,54  Sub totaal € 9.994,50  

Saldo RABO 01-01-15 € 2.269,67  Saldo RABO 31-12-2015 € 2.085,71  

            

    € 12.080,21  Saldo   € 12.080,21  

            

 

 

(gedetailleerde specificatie is op te vragen bij de penningmeester) 

Resume: Kosten & Baten over 2015 


