
 

FINANCIEEL VERSLAG 2016 

Voorwoord Penningmeester 

De Stichting is 2016 begonnen met op 1-1-2016 € 2.085,71 op de bank en het jaar is 

geëindigd met een banksaldo op 31-12-2016 van € 5.846,18. 

In het kalenderjaar 2016 zien we dat de exploitatiekosten van het dierenpark 

gedragen worden door Dierenpark Zie-ZOO BV. De kosten van de Stichting 

bestonden vooral uit vergoedingen voor de vrijwilligers. Speciale dank is de stichting 

verschuldigd aan de vele vrijwilligers die zich het afgelopen jaar belangeloos hebben 

ingezet, voor o.a. educatie (rondleidingen, presentaties, fotografie), verzorging van 

de dieren, het maken/onderhouden van de dierverblijven en het vele werk in het 

park.   

Inkomsten 2016 

- Donateurs:  

 Er zijn twee trouwe donateurs die maandelijks een bedrag overmaken. Het 

totaalbedrag aan donateurs kwam in 2016 op 240 euro. 

- Adopties:  

Het adopteren van dieren heeft in 2016 2970 euro opgeleverd. We zien dat het 

bedrag aan dieradopties langzaam wat minder wordt. In 2015 was het 3685, in 2014 

3320, in 2013 5085,00 euro. 

Deze bron van inkomsten blijft van groot belang voor de verdere plannen van de 

stichting. Het was al eerder de bedoeling om meer bekendheid te geven aan de 

mogelijkheid van dieradopties. In de toekomst zal het duidelijker op de folder en op 

de website vermeld worden. 

- Schenkingen: 

In 2016 is een grote schenking ontvangen van 10.000 euro van onze 

samenwerkingspartner Autismebegeleiding.nl.   

 

Uitgaven 2016 

- Vaste uitgaven  

Verzekeringen, bankkosten en huur grond van defensie vallen onder de vaste 

uitgaven. Het bedrag aan vaste uitgaven in 2016 was 290,36 euro. 

 

 - Materialen: 

De uitgaven voor materialen bestaan uit kosten voor naamplaatjes i.v.m. 

dieradopties. Ook zijn nog wat kosten voor bouwmaterialen in 2016 via de stichting 



 
gegaan. In totaal ging het om 123,47 euro. Daarnaast is er een post "Diversen", van 

95,20, bestaande uit het lidmaatschap van de kleindierenvereniging en uit kosten 

voor het secretariaat.  

- kosten vrijwilligersvergoedingen 

De inzet van vrijwilligers is fors toegenomen. Vooral in het weekend zijn er vaak 

vrijwilligers bezig met educatie en dierverzorging. Maar ook veel werkzaamheden in 

het park zijn door vrijwilligers gedaan. Hierbij worden onkosten vergoed in de vorm 

van vrijwilligersvergoedingen. In totaal ging het in 2016 om 8.940,50 euro. 

 

Concluderend 

In 2016 ging veruit het grootste deel van de uitgaven van de stichting naar onze 

vrijwilligers in de vorm van onkostenvergoeding. 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, 

dankzij dieradopties, schenkingen en donaties.  

Toekomstverwachting 

De verwachting is dat vanaf 2017 de grootste kostenpost de vrijwilligersvergoedingen 

zullen blijven, maar waarschijnlijk zal het bedrag op jaarbasis wel wat dalen. Dat 

geeft dan ook de mogelijkheid voor de stichting om vanaf 2017 weer meer aan 

diervoeding en materialen bij te dragen.   

Bert van IJken 

Penningmeester Stichting Zie-Zoö 

 

Resume: Kosten & Baten over 2016 

Baten   Euro Kosten   Euro 

Donateurs   € 240,00  Vaste kosten € 290,36  

Schenkingen € 10.000,00  Diversen   € 95,20  

Dieradopties € 2.970,00  Materialen € 123,47  

      Vrijwilligersvergoedingen € 8.940,50  

            

            

Sub totaal Baten € 13.210,00  Sub totaal € 9.449,53  

Saldo RABO 01-01-16 € 2.085,71  Saldo RABO 31-12-2016 € 5.846,18  

            
   € 15.295,71  Saldo   € 15.295,71  

            

 

Specificatie is op te vragen bij de penningmeester 


