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Apeldoorn, 29 juni 2021 

Geachte lezer, 

 

Hartelijk dank voor uw interesse in onze organisatie. 

 

Met het lezen van dit verslag krijgt u inzicht in de doelstellingen van Stichting Vires 

Animaliae, onze activiteiten en de bereikte resultaten. 

Een uitgebreid beleidsplan vind u op onze website. 
 

Op de volgende pagina's kunt u lezen wat de resultaten van de stichting het 

afgelopen jaar zijn geweest. Zoals u kunt zien heeft de stichting veel minder 

inkomsten gegenereerd door de aanwezigheid Covid 19. Veel inkomsten van 

trainingen hebben door het covid19 jaar geen doorgang kunnen krijgen. Dit is voor 

de stichting een groot verlies geweest. Door hulp van buitenstaanders die o.a. een 

deel hooi en voer hebben geschonken, (welke we niet op hebben kunnen nemen in 

de boekhouding daar, deze privé aan de dieren zijn gegeven,) hebben we ons werk 

goed voort kunnen zetten en dat kunnen geven aan de dieren wat ze nodig 

hebben. 

In dit boekjaar heeft de stichting geen investeringen kunnen doen aan hekwerk en 

andere concepten die klaar liggen om te ontwikkelen, door de Covid19. Ze heeft 

wel haar nodige werk kunnen verrichten aan hekwerk en daar waar het nodig was. 

Voor 2021 betekend dit voor een deel proberen een inhaalslag te maken, maar we 

wachten af wat het eerste halfjaar gaat brengen ivm Covid19. De stichting heeft  
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geen steun kunnen ontvangen van overheden of belastingdienst, wat het jaar 2020 

en mogelijk 2021 financieel kritische jaren maakt.  

De verwachting is dat wij ons het komende jaar, mede omdat het zicht in het 

covid19 op gaat lossen een begin van een stabilisatie kunnen gaan doormaken.  

M. Ros 

Directeur 

 

 

 

1ALGEMEEN 

Oprichting stichting 

Op 5 juli 2018 is de Stichting Vires Animaliae opgericht. 

Doelstelling 

De stichting heeft ten doel: 

a. het opvangen van dieren die mentaal en/of fysiek beschadigd zijn, dan wel 

nietmeer welkom zijn bij hun eigenaren en/of zijn opgegeven door de veterinaire 

geneeskunde; 

b. het realiseren van een ‘natuurlijke’ leefomgeving voor dieren, zodat ze 

weerterug kunnen keren naar hun authentieke zelf; 

c. het vergroten van het inzicht van mensen met betrekking tot de natuurlijke- 

enharmonieuze omgang van mensen met dieren; 

d. het door coaching opheffen van de stagnatie die bij mensen in hun leef- 

en/ofwerksituatie en/of in hun relatie met hun dier is ontstaan; 

e. het bevorderen van een meer ‘natuurlijke omgang’ tussen mensen en dieren; 

f. het ter adoptie aanbieden van paarden die mogelijk weer naar 

liefdevolleeigenaren kunnen. 

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
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a. het realiseren en onderhouden van natuurlijke leefomgeving voor 

paardenvolgens het concept en begrip Paddock Paradise; 

b. het initiëren van onderzoeksprogramma’s met hippische onderwijs 

organisatiesen/of universiteiten; 

c. het ontwikkelen, organiseren en verzorgen van (educatieve) trainingen, 

coachingen lezingen in binnen- en buitenland; 

d. het (doen) organiseren van en/of deelnemen aan evenementen, 

beurzen,activiteiten en/of bijeenkomsten; 

e. het realiseren en onderhouden van een eigen website; 

f. het realiseren en bieden van educatie en retraite- en herstelmogelijkheden 

vooren met dieren in met name maar niet beperkt tot Portugal; 

g. het realiseren en uitvoeren van een adoptieplan voor dieren; 

h. het werven van fondsen; 

i. het (doen) verstrekken en bieden van informatie, advies en/of begeleiding, 

onderandere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van 

media; j. samen te werken met diverse organisaties en instellingen; 

k. het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het 

vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar 

bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn. 

Vermogen 

De activiteiten van de stichting worden gefinancierd door: 

a. baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten; 

b. het verkopen van dier gerelateerde producten; 

c. subsidies en/of fondsenwerving en/of crowdfunding; 

d. donaties en giften; 

e. schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen; 

f. revenuen van het vermogen; 

g. alle overige bijdragen en inkomsten. 

Bestuur 

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de onderstaande personen: 

- J.W.M. Ros, voorzitter; 

- B.W.E. Ros, secretaris; 

- D.W. van Wijngaarde, penningmeester. 
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ANBI-status 

Op 1 januari 2019 is de Stichting Vires Animaliae door de Belastingdienst 

aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). 

Vaststelling financieel jaarverslag 

Dit financiële jaarverslag is behandeld en vastgesteld in de bestuursvergadering 

van Stichting Vires Animaliae d.d. 28-6-2021. 

J.W.M. Ros B.W.E. Ros D.W. van Wijngaarde 
Voorzitter secretaris penningmeester 

 

Jaarrekening 

_______________ ______________ _______________ 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

ACTIVA  

 31 december 2020 31 december 2019 

VASTE ACTIVA 

€ € 

Materiële vaste activa 

VLOTTENDE ACTIVA 

6025 4.000 

Voorraden 
1060 1070 

Liquide middelen 
1325 1225 

Totaal activazijde 8410 6295 
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PASSIVA  

 31 december 2020 31 december 2019 

 € € 

Bestemmingsfonds dierenopvang -1.367 -1.575 

Langlopende schulden 

7.918 7.520 
Kortlopende schulden 

150 350 

Totaal passivazijde 6.701 6.295 
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WINST-EN-VERLIESREKENING 2020 

 € 

Totale kosten en lasten Exploitatieresultaat  

 
Totale ontvangsten 

 

15.962,34 

Kosten t.b.v. dierenopvang 12.968,90 
 

Afschrijvingen materiële vaste activa 200  
Huisvestingskosten 2.690  
Overige bedrijfskosten 2.207  

18065 

-2103 
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis 

van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking 

hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het 

verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend 

zijn geworden. 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen Jaarverslaggeving en de bepalingen 

van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in €. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis 

van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost 

anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de 

cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De 

afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden 

berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een 

eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 

Levende vaste activa (dieren) worden geactiveerd tegen aanschafwaarde en hierop wordt niet 

afgeschreven. Per balansdatum wordt de eventuele aanwas gewaardeerd. 
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Verkoop of verlies van de dieren wordt tegen de boekwaarde afgewaardeerd. 

Voorraden 

Voorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijzen of lagere marktwaarde. 

Langlopende schulden 

Opgenomen leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Over deze leningen wordt geen rente vergoed. 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Algemeen 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 

worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en 

mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in 

acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Netto omzet 

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen donaties 

en opbrengsten van trainingen, coaching en consulten alsmede verkochte nevenproducten. 

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn 

verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. 
Kostprijs omzet 

De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, 

bestaande uit het directe materiaalverbruik en de rechtstreeks hieraan toe te rekenen kosten. 
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Afschrijvingen 

De afschrijving op vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgingsprijs. 

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte 

economische levensduur. 

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de 

afschrijvingen. Verkoopopbrengsten en/of verlies van dieren worden onder de buitengewone 

baten en lasten verantwoord. 

Overige bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 

betrekking hebben. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 

ACTIVA 

Vlottende activa 

Voorraden 

   

Voorraad hooi 1  330 
Voorraad paardenvoer 1  230 
Voorraad tassen en sloffen 1 510 510 

 3510                       510 0000000510 1070 

Liquide middelen 

Kas 1 78 989 
Rabobank betaalrekening 1 181                235 
Rabobank bedrijfsspaarrekening 1 0 100 

 3  

 31-12-2020 31-12-2019 

Vaste activa 

Levende vaste activa 

€ € 

Paarden 1 2.200 2.400 

Materiële vaste activa    

Zadels en toebehoren 1 4.425 1.600 

259     1224 
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De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de stichting. 

TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA  

  31-12-2020 31-12-2019 

Eigen vermogen 

Bestemmingsreserve dierenopvang 

 € € 

Stand per 1 januari 
 

-1.409 - 
Uit winstverdeling   -2103 

Stand per 31 december 

Langlopende schulden 

Leningen 

 -3511 -2.103 

Renteloze leningen verstrekt door particulieren 1 7918 7520 

Kortlopende schulden 

Overige schulden en overlopende passiva 

   

Te betalen kosten administratiekantoor 1 50 350 
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 

Opbrengsten   

   

Ontvangen donaties 1 11.456 
Opbrengst training, coaching en consulten 1 3.837 
Opbrengst adoptiepaarden 1  
Verkoop nevenartikelen 1 1.469 

Kosten dierenopvang 

4 16.762 

Inkoop hooi 1 6.010 
Inkoop paardenvoer  3.095 
Inkoop hondenvoer  152 
Kosten dierenarts 1 232 
Kosten verblijf cursisten 1 0 
Overige dierenbenodigdheden 1 26 
Kosten vrijwilligers 1     977 
Werk door derden 1  1.718 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  12.210 
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Huisvestingskosten   

Huur gebouwen en -terreinen 1  1.800 
Materialen/onderhoud gebouw 1 735 
Materialen/onderhoud terrein      245 
Overige huisvestingskosten 1  

  2.980 

 

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 

  Overige bedrijfskosten 

Reclamekosten 1 85 

Representatie 1 951 

Brandstof auto 1 266 

Kantoorbenodigdheden 1                    321 

Drukwerk, flyers e.d. 1                                      184 

Kosten administratiekantoor 1                                                                                                                                                        150  

Telefoonkosten / internet 1                                                                                                 1.012  

Porti- en verzendkosten 1                    236 

Bankkosten 1 162 

Overige algemene kosten 1 45 

  2.556 

 
 
afschrijvingen op materiële vaste activa 

 

  

Zadels en overige toebehoren 1 200 



 Stichting Vires Animaliae  

Zonnewende 181  
7325 EP Apeldoorn  

 

15 
KvK 72079681 - info@vires-animaliae - www.vires-animaliae.com - +351 266045251 - +31 6 

21375391  

StichtingViresAnimaliaeteApeldoorn 

  2

  


