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Inleiding 
In 2016 is het bestuur vooral bezig geweest met diverse fondsenwervende activiteiten ten behoeve 
van de doelstelling.  
 
In de eerste helft van het jaar heeft coördinator de aanvragen behandeld. Het bestuur is zich meer 
gaan richten op de bestuurlijke taken en minder op de operationele taken. Ook heeft de 
coördinator enkele vrijwilligers geworven voor diverse taken binnen Stichting Waarborgfonds 
Quidem Carus. In de tweede helft van het jaar heeft de coördinator deze werkzaamheden op 
vrijwillige basis gedaan en is er één vrijwilliger als aanvraagbehandelaar gestart. 
 
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 
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 2016 zijn er weer vele huisdieren geholpen door de 
fantastische inzet van onze vrijwilligers en het bestuur van 
Quidem Carus. En natuurlijk door de fantastische 
ondersteuning van fondsen en donateurs. Steeds meer 
mensen die we helpen laten dit ook zien met hun eigen 
verhaal, bijvoorbeeld op onze Facebook-pagina of in onze 
nieuwsbrief. De Facebookgroep wordt steeds verder 
uitgebreid, we waren eind van 2016 ruimschoots over de 
500 volgers heen.  
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Social media 
Social media zijn goede kanalen om ons te 
helpen bij de crowdfundings die we samen met 
huisdiereigenaren hebben opgezet in dit jaar. 
Zeker bij duurdere operaties, kunnen wij dat 
als stichting vaak niet alleen. Dikwijls werken 
we samen met andere 
dierenhulpverleningsorganisaties om het 
financieel rond te krijgen, soms met aanvulling 
van crowdfunding. Met meerdere sta je sterker 
en dat hebben we in 2016 maar weer mooi 
bewezen. 
 
 

 
Landelijke Dierenhulpverlenersdag 
In 2016 waren we wederom aanwezig op de 
infomarkt bij de twee edities van het Landelijke 
Dierenhulpverlening van stichting DierenLot. Hier 
informeren we dierenhulpverleners over ons werk 
en bouwen we aan ons netwerk. We zijn dan ook 
heel dankbaar dat stichting DierenLot ons 
ondersteunt en ons deze mogelijkheden biedt. 
 
Fondsenwerving via alternatieve kanalen 
Dit jaar zijn we gaan kijken naar alternatieve 
fondsenwerving zoals partnerprogramma’s van 
websites of bedrijven. Zo zijn we inmiddels partner 
van Zooplus, de online dierenbenodigdheden 
groothandel van Nederland. Bij bestellingen die via de link (het plaatje van Zooplus op 
www.quidemcarus.nl) worden gedaan, gaat een klein percentage naar de stichting. En zo kunnen 
ook mensen die zelf niet kunnen doneren, toch hun steentje bijdragen aan de hulp aan huisdieren 
in nood. 

 

Nieuwsbrief 
Bij elk event, op social media en de website en bij de aanvragen wordt gevraagd of wij mensen op 
de hoogte mogen houden van ons werk. Inmiddels hebben we aardig wat e-mailadressen 
verzameld en de mensen die hun e-mailadres hebben doorgegeven via de diverse kanalen 
ontvangen onze nieuwsbrief. 
 
Vrijwilligers 
Er zijn meerdere vrijwilligers die zich gemeld hebben bij de stichting die ieder op hun eigen wijze 
hulp bieden. Er zijn ook vrijwilligers die zich hebben aangemeld als aanvraagbehandelaar, echter 
kunnen wij niet iedereen die zich aanmeld als aanvraagbehandelaar ook als aanvraagbehandelaar 
inzetten. Dit heeft te maken met verschillende factoren. 
 
Wij zijn ontzettend dankbaar voor alle hulp die we krijgen om ons doel te bereiken. 
 
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. 
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Ratio's 
In 2016 heeft Stichting Waarborgfonds Quidem Carus 188 aanvragen ontvangen en de 21 
aanvragen uit 2015 behandeld. In 9 aanvragen van 2015 heeft Stichting Waarborgfonds Quidem 
Carus een toekenning gedaan. In 45 aanvragen van 2016 is er door Stichting Waarborgfonds 
Quidem Carus een toekenning gedaan. Daarnaast lopen er 18 aanvragen over naar 2017. De 
overige aanvragen zijn afgewezen of daar zijn geen stukken van ontvangen na het toezenden van 
de voorwaarden. De aanvragen waar geen stukken van zijn ontvangen zijn automatisch gesloten 
na 6 maanden. 
 
In 2016 heeft Stichting Waarborgfonds Quidem Carus € 27.732,91 aan uitgaven gehad. Van deze 
uitgaven lag € 16.095,98 binnen de doelstelling. Dit is een percentage van 58% van de totale 
uitgaven in 2016. De overige 42% (€ 11.636,93) zijn aan te merken als organisatiekosten. 
De organisatiekosten zijn voor € 11.222,01 (96%) gedekt door de ontvangen fondsen vanuit 
Stichting ING Medewerkers Goede doelen fonds. 
 
Het gemiddelde toegekende bedrag per goedgekeurde aanvraag was in 2016 € 298,07.  
 
Stichtingsvermogen 
Stichting Waarborg Quidem Carus heeft een stichtingsvermogen van € 3.587,08. Dit is onder te 
verdelen in de volgende budgetten: 
 Algemeen € 2.196,22 
 Dierenlot – Opstart stichting € 235,16 
 Shar-Pei Club Nederland € 1.155,70 

 
Tevens staat er een bedrag van € 19.500,00 op de balans, dit is de reeds in december 2016 
ontvangen donatie van Stichting ING Medewerkers Goede doelen fonds voor het project in 2017. 
Deze zal op 1 januari 2017 als donatie worden opgenomen in de administratie. 
 
Vooruitblik 2017 
Voor 2017 is er een grote bijdrage ontvangen van het Stichting ING Medewerkers Goede doelen 
fonds. Het project via het Stichting ING Medewerkers Goede doelen fonds loopt van 1 januari 2017 
tot en met 31 december 2017, voor 2018 zal het niet mogelijk zijn om via Stichting ING 
Medewerkers Goede doelen fonds een nieuwe donatie te ontvangen. Daarom zal Stichting 
Waarborgfonds Quidem Carus voor aanvullende fondsen gedurende 2017 en de periode daarna 
andere fondsen moeten werven, hier wordt momenteel volop aan gewerkt. Middels deze bijdragen 
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. 
 
Naast de donatie van Stichting ING Medewerkers Goede doelen fonds zal er vanuit Shar-Pei Club 
Nederland een laatste uitkering plaatsvinden van € 5.000,00 in januari 2017. 
 
Samenvatting en conclusie 
In 2016 heeft het bestuur de organisatie verder geoptimaliseerd zoals zij denkt dat deze op dit 
moment het meest effectief is zodat de organisatie gereed is voor een verdere groei. In 2017 zal 
de organisatie groeien op het gebied van te behandelen aanvragen, hiervoor zal er coördinatie 
nodig zijn en zullen meer vrijwilligers worden geworven om de aanvragen te behandelen. 
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Stichting Waarborgfonds Quidem Carus
Utrecht

Balans per 31 december 2016
 
     

ACTIVA

Liquide middelen
Rekening courant bank 25.158  20.981  
Kruisposten 0  17  

 25.158  20.998

  25.158  20.998

31 dec 201531 dec 2016
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Stichting Waarborgfonds Quidem Carus
Utrecht

Balans per 31 december 2016
 
     

31 dec 201531 dec 2016

PASSIVA

Stichtingsvermogen
Stichtingsvermogen 3.587  19.826  

 3.587  19.826

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers 0  1.172  
Overlopende passiva 21.571  0  

 21.571  1.172

  25.158  20.998
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Stichting Waarborgfonds Quidem Carus
Utrecht

Resultatenrekening over 2016
 
 

 

Baten 11.494  34.027  
Uitgaven binnen doelstelling -16.096  -9.052  

 -4.602  24.975

Personeelskosten 10.857  6.739  
Kantoorkosten 373  201  
Marketingkosten 231  1.306  
Algemene kosten 0  450  
Totaal laten  11.461  8.696

Resultaat  -16.063  16.279

Financiële baten & lasten -176  -137
    

Saldo staat van baten en lasten  -16.239  16.142
    
    

2016 2015
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Stichting Waarborgfonds Quidem Carus
Utrecht

Toelichting op de balans per 31 december 2016

 
31 dec 2016 31 dec 2015

Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Rekening courant bank   
Triodos 1977.06.959 3.256 797
Triodos 2024.1156.16 21.902 20.184

25.158 20.981

Kruisposten   
Nog te ontvangen iDeal 0 17

0 17

Stichtingsvermogen
Stichtingsvermogen
Stichtingsvermogen 3.587 19.826

3.587 19.826

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciersSchulden aan leveranciers
Crediteuren 0 1.172

0 1.172

Overlopende passiva
Vooruit ontvangen baten uit fondsen 19.500 0
Nog te ontvangen facturen 2.071 0

21.571 0
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Stichting Waarborgfonds Quidem Carus
Utrecht

Toelichting op de resultatenrekening over 2016

   
2016 2015

Baten uit donaties & fondsen   
Baten uit donaties & fondsen 11.494 34.027
 11.494 34.027

Bestedingen binnen doelstelling
Uitkeringen aan dierenartsen 16.096 9.052

16.096 9.052

Overige personeelskosten
Reiskostenvergoeding 48 132
Projectcoördinatie 10.809 6.607

10.857 6.739

Kantoorkosten
Porti 26 38
Drukwerk 50 0
Kantoorbenodigdheden 8 8
Telefoonkosten 289 155

373 201373 201

Marketingkosten
Advertentiekosten 0 1.106
Websitekosten 231 201

231 1.306

Algemene kosten
Overige algemene kosten 0 450

0 450

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebaten rekening courant bank 18 5

18 5

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie 194 142

194 142
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