
 
FINANCIEEL VERSLAG 2020 
 

Voorwoord van de penningmeester 

 

De Stichting is 2020 begonnen met op 1-1-2020 € 3.465,31 op de bank en het jaar is 

geëindigd met een banksaldo op 31-12-2020 van € 7.606,53. 

Zoals bekend zijn de exploitatiekosten van het dierenpark inmiddels grotendeels ten 

laste van 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 

vrijwilligersvergoedingen. Daarnaast begint Zie-Zoölogisch te groeien. 

 

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 2020 
In totaal is in 2020 het volgende bedrag ontvangen:  23.885,05 euro met 

onderstaande specificatie: 

 

- Donateurs:  

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

totaalbedrag aan donateurs kwam in 2020 op 90 euro. 

 

- Adopties:  

We zien dat de inkomsten van dieradopties groeit:   

jaar adoptie bedrag 

2020 6765 

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 2020 is in totaal een bedrag ontvangen van 13.987,05 euro.  

In de tabel hieronder een specificatie: 



 
 
Autismebegeleiding.nl 10.000 

Geefgratis.nl      152 

Schenking Manders   2.222 

Bidfood      500 

Museumwinkel   1.000 

statiegeld       53,45 

 
Zie-Zoölogisch 

Medio 2019 is het onderdeel Zie-Zoölogisch gestart. Dit is gericht op fondsenwerving 

ten behoeve van conservatie en natuurbescherming. Hiervoor werd in 2019 739,50 

euro ingezameld en in 2019 werd aan de Painted Dog Association een gift van 

539,50 euro gedaan. In 2020 zien we dat Zie-Zoölogisch groeit: inkomsten van 3034 

euro en schenkingen voor totaal 1033 euro.  

 
Zie-Zoölogisch is nog maar bescheiden van omvang maar de start is gemaakt. De 

bedoeling is om de komende jaren meer fondsen te gaan werven ten behoeve van 

Zie-Zoölogisch zodat Stichting Zie-Zoö een grotere rol kan gaan spelen bij 

conservatie en natuurbescherming. Projecten ten behoeve van de wilde kameel en 

de lammergier zijn in voorbereiding. Ook zal in het nieuwe hoofdgebouw (opening 

2021) meer aandacht komen voor fondsenwerving.  

 

Uitgaven 2020 
In totaal is in 2020 het volgende bedrag uitgegeven: 19.743,83 euro met 

onderstaande specificatie: 

 
- Vaste uitgaven  

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

aan vaste uitgaven in 2020 was 261,26 euro. 

Huur grond defensie    62,34 

Kosten Rabo  198,92 

 

- Materialen: 

De totale uitgaven voor materialen in 2020 waren 7.590,10 euro. 

Tuingereedschap  €                  2.350,18  

Transport  €                  1.889,68  

Diervoer €                      679,56 

Plaagdier bestrijding  €                   2.400,00  

Adoptiebordjes  €                      270,68 

 

- Diversen: 

Aan diverse kosten werd uitgegeven: 1.952,97 euro. 

 



 
- Kosten vrijwilligersvergoedingen 

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

vergoed. In totaal ging het in 2020 om  8906,50 euro. 

 

-Zie-Zoölogisch 

Project Afrikaanse wilde honden  € 233 

Project Vietnamese krokodilstaart hagedis € 600 

Project Humboldt pinguïn € 200 

 

Concluderend 
In het verleden ging het grootste deel van de uitgaven van de stichting naar de 

aanschaf van bouwmaterialen en diervoeders. Daarnaast werden soms voor onze 

vrijwilligers onkostenvergoedingen betaald. We zien nu een verschuiving waarbij de 

uitgaven van de stichting vooral gaan naar vrijwilligersvergoedingen. Ook wordt het 

aandeel van Zie-Zoölogisch groter. Stichting Zie-Zoö is een ANBI stichting, een 

organisatie van-en-voor vrijwilligers. Het is dan ook fijn dat de vele vrijwilligers die 

zich belangeloos inzetten in elk geval deels hun onkosten vergoed kunnen krijgen. 

De komende jaren willen we meer fondsen beschikbaar gaan stellen voor Zie-

Zoölogisch. Uiteindelijk zal het onderdeel Zie-Zoölogisch, dat zich richt op 

conservatieprojecten, steeds belangrijker worden. De verwachting is dat de komende 

jaren het grootste deel van de uitgaven naar conservatie en educatie zal gaan. Een 

belangrijk doel, dat we dankzij onze vrijwilligers kunnen gaan bereiken. En natuurlijk 

dankzij dieradopties, schenkingen en donaties. 

 

Bert van IJken 

Penningmeester Stichting Zie-Zoö 

 

Samenvattend de cijfers van 2020 
Baten   Euro Kosten   Euro 

Donateurs   € 90,00  Vaste kosten € 261,26  

Schenkingen € 13.987,05  Diversen   € 1.952,97  

Dieradopties € 6.765,00  Materialen € 7.590,10  

Zie-Zoologisch € 3.043,00  Vrijwilligersvergoedingen € 8.906,50  

      Zie-Zoologisch € 1.033,00  

            

Sub totaal Baten € 23.885,05  Sub totaal € 19.743,83  

Saldo RABO   01-01-2020                €    3.465,31  Saldo RABO 30-12-2020 € 7.606,53  

            

    € 27.350,36  Saldo   € 27.350,36  

            

 

 

 

 

 


