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Inleiding
In 2014 is het bestuur vooral bezig geweest met het opzetten en neerzetten van de organisatie van
Stichting Waarborgfonds Quidem Carus. In de eerste helft van het jaar zijn er diverse fonsenwervende activiteiten gestart ten behoeve van de doelstelling.
In tweede helft van het jaar is het bestuur gestart met het naar buiten treden richting diverse
dierenartsen en personen/bedrijven die in contact staan met de doelgroep binnen het netwerk van
het bestuur. Dit leidde tot een aantal aanvragen, overige aanvragen werden voornamelijk
ontvangen via onze website.
Ons jaarverslag volgt zoveel mogelijk richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen. De
wetgeving verplicht ons de jaarrekening als download via een website beschikbaar te stellen.
Indien u vragen heeft over onze jaarrekening of Stichting Waarborgfonds Quidem Carus dan kunt u
uw vragen altijd aan ons stellen, wij zullen uw vragen beantwoorden. U mag alles van onze
stichting weten, maar wij willen dan wel weten wie het wil weten en waarom.
Bestuur
Het bestuur van Stichting Waarborgfonds Quidem Carus bestaat uit de volgende personen:
•
Voorzitter: F.R. de Heus
•
Penningmeester: J. de Kroon
•
Secretaris: vacant
Het bestuur wordt ondersteund in haar taken door vrijwilligers.
Missie
Het waarborgen van (of: leveren van een bijdrage aan) de gezondheid van Nederlandse
gezelschapsdieren met een minder vermogende eigenaar.
Doelstelling
De stichting Waarborgfonds Quidem Carus heeft ten doel:
A. Het verstrekken van financiële middelen voor onderzoek, medisch noodzakelijke ingrepen en
nazorg bij huisdieren of gezelschapsdieren van personen die eigenaar zijn van genoemde
dieren en die niet in staat zijn bedoelde kosten (volledig) te betalen.
B. Het verrichten van alle verdere handelingen en verder alles dat met een en ander rechtstreeks
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het
woord.
Communicatie
In de eerste helft van 2014 heeft Stichting
Waarborgfonds Quidem Carus in de Geef
om uw Regio-gids gestaan en op de
bijbehorende website geefomuwregio.nl.
Dit is een regionale jaargids die bij o.a.
notariskantoren ligt. Mensen kunnen hier
in kijken als zij via erfenis of nalatenschap
een goed doel willen steunen.
Verder zijn wij met de beperkte middelen
die we hebben (mankracht/vrijwilligers) de
social media kanalen gaan uitbreiden:
Facebook, Twitter en onze eigen website.
Tevens zijn we door U in de Wijk gefilmd
met een item over Stichting
Waarborgfonds Quidem Carus.
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In de tweede helft van 2014 is Stichting Waarborgfonds Quidem Carus
gestart om meer bekendheid te krijgen. Zo hebben wij op 8 november
als standhouder op de Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverleners
van Stichting DierenLot gestaan. We hebben vele dierenhulpverleners
gesproken. We hebben onze nieuwe flyers uitgedeeld en emailadressen verzameld voor de toekomstige e-mailnieuwsbrief. Hier
kregen we veel enthousiaste reacties op ons initiatief en op onze
materialen (visitekaartjes, rollbanner, fimpje en flyers).
Ook de LinkedIn-groep is weer nieuw leven ingeblazen en Pinterest is
gestart. Op Facebook is een donatie-knop toegevoegd via Geef.
Om donateurs te werven, zijn we een
crowdfunding-actie gestart op Voor je Buurt,
om te testen of dit een manier is om onze
doelgroep te vergroten en of dit type fondsenwerving werkt. Het doel was
om 1300 euro bij elkaar te krijgen. Stichting DierenLot zou dit bedrag
(minus de administratiekosten) verdubbelen. We hebben in de maanden
van werving 1150 euro opgehaald en 3 vrijwilligers hebben zich aangemeld. Vooral concrete cases
en social media hebben we hierbij ingezet om te laten zien wat wij doen. Onze crowdfunding
startte met de deelname aan de Jumper Doe-dag in Utrecht Overvecht. Hier mochten wij de hele
dag als Stichting aanwezig zijn. Er is met geleende donatiebussen zo’n € 50,- opgehaald, hebben
voorlichting gegeven en hebben e-mailadressen verzameld.
Via het crowdfundingplatform Voor je Buurt mochten we een filmpje opnemen over crowdfunding
dat bij het festival Utrecht Maak je Samen vertoond zou worden. We waren ook aanwezig bij dit
festival.
Gedurende het hele jaar hebben we ons netwerk versterkt en hebben wij contacten onderhouden
met belangenorganisaties. Zo zijn wij in contact gekomen met Stichting Bevordering
Huisdierenwelzijn die een belangrijke schakel in de aanvragen werd. Verder zijn we met studenten
diergeneeskunde in contact gekomen, Dierenvoedselbank Utrecht, een hogeschool, de
Dierenbescherming, enz.
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
In 2013 heeft Stichting Waarborgfonds Quidem Carus de ANBI status aangevraagd en deze is
toegekend. Het ANBI nummer van Stichting Waarborgfonds Quidem Carus is 8526.53.748.
Omdat Stichting Waarborgfonds Quidem Carus de ANBI status heeft zijn de giften aftrekbaar van
de aangifte inkomstenbelasting echter moet er rekening gehouden met een drempel. Ook is er een
mogelijkheid om belastingvrij te schenken/doneren. Neem contact met ons op voor meer
informatie over (belastingvrij) doneren.
Ratio's
In 2014 heeft Stichting Waarborgfonds Quidem Carus 20 aanvragen ontvangen. In 4 aanvragen is
er door Stichting Waarborgfonds Quidem Carus een toekenning gedaan. Er zijn 5 aanvragen
afgewezen. Bij 11 aanvragen zijn geen volledige aanvragen ingediend, deze aanvragen zijn na 6
maanden automatisch gesloten.
Dit
•
•
•

geeft
20%
25%
55%

de volgende ratio's:
van de aanvragen is goedgekeurd;
van de aanvragen is afgewezen;
van de aanvragen waren niet compleet.

In 2014 heeft Stichting Waarborgfonds Quidem Carus € 1.498,49 aan uitgaven gehad. Van deze
uitgaven lag € 555,85 binnen de doelstelling. Dit is een percentage van 37% van de totale
uitgaven in 2014. De overige 63% (€ 942,64) zijn aan te merken als organisatiekosten.
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Het gemiddelde toegekende bedrag per goedgekeurde aanvraag was in 2014 € 185,28.
Vanwege het afronden van de opstart in 2014 zijn er naar verhouding nog meer organisatiekosten
dan kosten die binnen de doelstelling vallen. Tevens worden er kosten gemaakt om onze stichting
bekend te maken bij de doelgroep en de groep personen/bedrijven rondom de doelgroep.
Vooruitblik 2015
Voor 2015 wordt er een grote bijdrage verwacht van het ING Goede doelen fonds. Middels deze
bijdrage krijgt Stichting Waarborgfonds Quidem Carus meer middelen voor haar doelstelling.
Tevens zal er vanuit de bijdrage een coördinator betaald gaan worden. Deze coördinator zal de
operationele taken op zich nemen zodat deze niet meer bij het bestuur liggen en zal de coördinator
de vrijwilligers gaan aansturen.
Samenvatting en conclusie
In 2014 heeft het bestuur de organisatie neergezet zoals zij denkt dat deze op dit moment het
meest effectief is zodat de organisatie gereed is voor een groei. In 2015 zal de organisatie groeien
op het gebied van te behandelen aanvragen, hiervoor zal er coördinatie nodig zijn.

Jaarrekening 2014
Balans

na winstbestemming

Activa

Liquide middelen

31-12-2014
€

31-12-2013
€

3.684

3.182

3.684

3.182
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na winstbestemming

Passiva

Stichtingsvermogen

31-12-2014
€

31-12-2013
€

3.684

3.182

3.684

3.182
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Baten
Baten

Lasten
Bestedingen binnen doelstelling
Afschrijvingen
Overige lasten

Bedrijfsresultaat

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Saldo staat van baten en lasten

31-12-2014
€

31-12-2013
€

2.000
2.000

4.340
4.340

556
0
819
1.375

609
0
469
1.078

625

3.262

1
-124
-123

0
-81
-81

502

3.182
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Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgemaakt volgens richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen en op basis
van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is
vermeld, tegen nominale waarde.
Een afwijking ten opzichte van richtlijn 650 is de opname van de ratio's in het bestuursverslag en
het niet opnemen van de begroting in het jaarverslag.
Grondslagen van waardering
Immateriële vaste activa
Een immaterieel vast actief is een identificeerbaar niet-monetair actief zonder fysieke gedaante
dat wordt gebruikt voor de productie, afleveringen van goederen of diensten, voor de verhuur aan
derden of voor administratieve doeleinden. Het actief wordt op de balans opgenomen indien en
voor zover:
•
Het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die het actief in zich bergt aan
de onderneming zullen toekomen.
•
De kosten van het actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingprijs,
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingprijs, verminderd
met een vaste afschrijving gebaseerd op de levensduur. De levensduur voor de inventaris,
automatisering en vervoermiddelen is gesteld op 5 jaar, tenzij anders vermeld.
Vorderingen
De debiteuren worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van
een voorziening wegens oninbaarheid. Er werd in het rapportagejaar geen voorziening voor
dubieuze debiteuren vastgesteld. Indien de looptijd van een vordering langer dan 1 jaar is, wordt
voor het totaal van de vlottende activa toegelicht tot welk bedrag de resterende looptijd langer is
dan 1 jaar.
Liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
De liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen de
nominale waarde. Indien de liquide middelen langer dan 12 maanden niet ter vrije beschikking
staan, moeten ze worden opgenomen onder de financiële vaste activa.
Grondslagen resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en verrichte diensten enerzijds, en de kosten en andere lasten van het jaar anderzijds,
gewaardeerd tegen historische kostprijzen.
Baten
De baten uit fondsenwervende activiteiten en donaties worden toegerekend aan de periode waarin
ze ontvangen zijn.
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten
van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn
verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra
deze voorzienbaar zijn.
Bruto-omzetresultaat/brutomarge
Het bruto-omzetresultaat bestaat uit de netto-omzet, de wijzigingen in de voorraad gereed product
en goederen in bewerking, de geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf, de overige

Jaarrekening 2014
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

bedrijfsopbrengsten, de kosten van grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en
andere externe kosten.
Bestedingen
De toegezegde bedragen worden toegerekend aan de periode waarin ze uitgekeerd zijn.
Afschrijvingen
Op de vaste activa wordt afgeschreven met vaste afschrijvingspercentages op de aanschafwaarde
verminderd met de restwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.
Financiële baten en lasten
De rentebaten en –lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en –lasten van de uitgegeven en ontvangen leningen.
Belastingen
Stichting Waarborgfonds Quidem Carus is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en
de omzetbelasting. Stichting Waarborgfonds Quidem Carus is een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). In 2013 heeft Stichting Waarborgfonds Quidem Carus de ANBI status
aangevraagd en deze is in 2013 toegekend.
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Liquide middelen
Triodos Bank 1977.06.959
Triodos Bank 2024.1156.16

Stichtingsvermogen
Saldo per 1-1
Saldo staat van baten en lasten
Saldo per 31-12

2014
€

2013
€

183
3.501
3.684

1.182
2.000
3.182

3.182
502
3.684

0
3.182
3.182
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Baten
Baten uit donaties & fondsen
Nalatenschappen

Lasten
Bestedingen binnen doelstelling
Uitkeringen aan dierenartsen

Afschrijvingen
Materiële vaste activa

Overige lasten
Personeelskosten
Kantoorkosten
Kosten werving
Verkoopkosten
Algemene kosten

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Ontvangen rente

Rentelasten en soortgelijke lasten
Betaalde rente
Bank- en incassokosten

2014
€

2013
€

2.000
0
2.000

4.340
0
4.340

556
556

609
609

0
0

0
0

0
0
543
110
165
819

105
0
182
15
167
469

1
1

0
0

0
124
124

0
81
81

