
 
FINANCIEEL VERSLAG 2019 
 

Voorwoord van de penningmeester 

 

De Stichting is 2019 begonnen met op 1-1-2019 € 17.315,70 op de bank en het jaar 

is geëindigd met een banksaldo op 31-12-2019 van € 3.465,31. 

Ook in het kalenderjaar 2019 zien we dat de exploitatiekosten van het dierenpark 

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

Stichting bestonden vooral uit vergoedingen voor de vrijwilligers, uit bouwmaterialen 

ten behoeve van dierverblijven, diervoeding en dierenarts. De grootste uitgaven 

betreft de post bouwmaterialen.  

Nieuw bij Stichting Zie-Zoö: medio 2019 is het onderdeel Zie-Zoölogisch gestart. Dit 

is gericht op fondsenwerving ten behoeve van conservatie en natuurbescherming. 

Hiervoor werd in korte tijd € 739,50 ingezameld. Aan de Painted Dog Association 

werd een gift van € 539,50 gedaan. 

 

De vele onbezoldigde vrijwilligers die zich belangeloos hebben ingezet worden heel 

erg bedankt. Denk hierbij o.a. aan: 

- dierverzorging 

- begeleiding bij rondleidingen, feestjes en dergelijke. 

- het werk bij de technische dienst 

- en niet te vergeten: onze eigen huisschilder en huisfotograaf 

- en ook iedereen die hier niet genoemd wordt: allemaal hartelijk dank! 

 

Inkomsten 2019 
In totaal is in 2019 het volgende bedrag ontvangen:  23.308,70 euro met 

onderstaande specificatie: 

 

- Donateurs:  

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

totaalbedrag aan donateurs kwam in 2019 op 90 euro. 

 

- Adopties:  

We zien dat de inkomsten van dieradopties hoger is dan de afgelopen jaren:   

jaar adoptie bedrag 

2019 5875 

2018 5130 

2017 3895 

2016 2970 

2015 3685 

2014 3320 

Vaak komen nieuwe adoptie-aanvragen binnen via de website www.zie-zoo.nl. Deze 

bron van inkomsten blijft van groot belang voor de verdere plannen van de stichting. 

 

  



 
- Schenkingen: 

In 2019 is in totaal een bedrag ontvangen van 16.604,20 euro.  

In de tabel hieronder een specificatie: 

 
Autismebegeleiding  €        10.000,00  

geefgratis.nl  €                 9,50  

schenking  feest  €          5.125,00  

Zoo Zihlava  €             100,00  

rotary  €             887,00  

Donatie via website  €             482,70  

 

Uitgaven 2019 
In totaal is in 2019 het volgende bedrag uitgegeven: 37.159,09 euro met 

onderstaande specificatie: 

 
- Vaste uitgaven  

Bankkosten en huur grond van defensie vallen onder de vaste uitgaven. Het bedrag 

aan vaste uitgaven in 2019 was 256,68 euro. 

Huur grond defensie    60,74 

Kosten Rabo  195,94 

 

- Materialen: 

De totale uitgaven voor materialen in 2019 waren 25.811,62 euro. 

Bootje voor vijver  €                       650,00  

Diervoeder en transport  €                  11.719,44  

secretariaat  €                       110,77  

lasapparaat  €                    2.000,00  

Portofoons  €                       350,00  

volieres  €                    3.221,81  

Adoptiebordjes  €                       259,60  

Bouwmaterialen  €                    7.500,00  

 

- Diversen: 

Aan diverse kosten werd uitgegeven: 2.871,29 euro. 

 

- Kosten vrijwilligersvergoedingen 

Zoals gezegd heeft de stichting veel vrijwilligers. Hierbij worden soms onkosten 

vergoed. In totaal ging het in 2019 om  7580,00 euro. 

 

-Zie-Zoölogisch 

Painted Dog Association gift van € 539,50. 

 

 

Concluderend 
In 2019 ging veruit het grootste deel van de uitgaven van de stichting naar de 

aanschaf van bouwmaterialen en diervoeders. Daarnaast worden soms voor onze 



 
vrijwilligers onkostenvergoedingen betaald. Stichting Zie-Zoö is een organisatie van-

en-voor vrijwilligers waarbij het fijn is dat de vele vrijwilligers die zich belangeloos 

inzetten voor de verzorging van de dieren in elk geval deels hun onkosten vergoed 

kunnen krijgen. Dat dankzij dieradopties, schenkingen en donaties. 

 

Bert van IJken 

Penningmeester Stichting Zie-Zoö 

 

Samenvattend de cijfers van 2019: 

 

 

 

Baten   Euro Kosten   Euro 

Donateurs   € 90,00 Vaste kosten € 256,68 

Schenkingen € 16.604,20 Diversen   € 2.871,29 

Dieradopties € 5.875,00 Materialen € 25.811,62 

Zie Zoölogisch  € 739,50 Vrijwilligersvergoedingen € 7.680,00 

      
 Zie-
Zoölogisch 

  539,50 

           

Sub totaal Baten € 23.308,70 Sub totaal kosten € 37.159,09 

Saldo RABO 01-01-19 € 17.315,70 Saldo RABO 31-12-2019 € 3.465,31 

            

    € 40.624,40 Saldo   € 40.624,40 

            

 


