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VOORWOORD
In het vorige jaarverslag ben ik al nader ingegaan op de
noodzaak om te veranderen. Ook in 2017 is daar veel tijd
en energie in gestopt. We weten steeds beter te benoemen
waar we heen willen en wat onze plek is in deze snel
veranderende maatschappij.
Onze missie luidt: Alleen maar gelukkige huisdieren!
Want het is onze droom om asielen uiteindelijk echt
overbodig te maken. Als een eerste stap in de goede
richting willen we daarom de instroom omlaag en de
doorstroming omhoog brengen. Om dat te bereiken worden
nu allerlei projecten in gang gezet, van een verbeterde
huisvesting tot zorg op maat. En dan liefst in nauwe
samenwerking met de huisdiereigenaar.
Dat we meer, vaker en nauwer moeten en willen
samenwerken met onze klanten weten we inmiddels
zeker. Alleen weten we nog niet precies hoe dat moet.
Iedereen bij DOA is uitstekend in staat om onze dieren
te verzorgen; om diezelfde aandacht ook aan onze klant
te kunnen schenken, blijkt heel wat ingewikkelder. Een
dergelijke transitie vereist grote stappen op een flink aantal
terreinen. Zo betekent klantgericht werken een behoorlijke
mentale omslag: onze focus lag immers decennialang op
het dier. Onze processen – van afstand tot pension - zijn
nu nog vooral gericht op het optimaal ondersteunen van
het dier en niet zo zeer van het baasje erachter. Maar ook
ons gebouw was er niet klaar voor. De ontvangstruimte
was somber en slecht geoutilleerd en er was weinig
ruimte voor privacy. Op administratief gebied liepen we
achter: onze klantgegevens waren verre van compleet en
specifieke wensen van de klant konden door ons systeem
niet geregistreerd worden. 2017 heeft dan ook in het
teken gestaan van allerlei veranderingen om DOA
dichter bij de klant te brengen.
Te midden van alle projecten rondom onze klant werden
we in mei pijnlijk geconfronteerd met het besluit vanuit
RvO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) om
ons contract als opslaghouder voor in beslag genomen
katten niet te verlengen. Daarmee viel een aanzienlijk
deel van onze inkomsten weg en daarmee één van onze
voorwaarden om personeel aan te kunnen nemen en
op te leiden. Daardoor werden we gedwongen om onze

strategie goed onder de loep te nemen, ook al waren we
er organisatorisch nog niet helemaal klaar voor. Omdat
we professionals zijn en dat ook graag willen blijven,
hebben we besloten om onze formatie te handhaven, maar
qua inkomstenstroom meer te investeren in particuliere
klanten. Waar kunnen we hen – tegen betaling – beter
faciliteren? En net toen we halverwege december goed
op stoom kwamen, bereikte ons de vraag vanuit RvO of
we het contract alsnog wilden hebben. Omdat we RvO
graag willen helpen, maar vooral omdat de meeste in
beslag genomen dieren heel veel goede, professionele
ondersteuning nodig hebben en wij dierenwelzijn als onze
hoogste prioriteit beschouwen, hebben we toegestemd.
Ondertussen blijft onze koers echter ook gericht op het
aantrekken van meer klanten. Want liefst willen we steeds
minder afhankelijk zijn van derde partijen zoals RvO of
overheid.
Eind 2017 konden we constateren dat de verbouwing
goed gelukt is en onze centrale hal er mooi en toegankelijk
uitziet. Het klantgericht werken lukt dankzij een nieuwe
indeling in front- en back office steeds beter. Ook de
nieuwe database en website zullen daarbij helpen, zeker
als we in 2018 nog een paar maanden de tijd hebben om
deze ontwikkeling af te ronden. Komend jaar zullen we
voor het overgrote deel gereed zijn om écht klantgericht te
gaan werken. Met slechts één doel voor ogen: alleen nog
maar gelukkige huisdieren!
Hans Fokkens

05

BIJZONDERE PROJECTEN

1 Grootschalige

verbouwing van de kattenverblijven
1 Nieuwe taakverdeling dankzij front- en back office
1 Roedelopvang bij de dagopvanghonden
1 Drie nieuwe leden voor de raad van toezicht (RVT)

HIGHLIGHTS 2017
Nieuwe missie en huisstijl

Wie is DOA en waar staan we voor? Dit jaar is er eindelijk vaart
in gekomen. Onze nieuwe missie luidt: Alleen maar gelukkige
huisdieren. De daarbij behorende huisstijl is ook bepaald.

Grote digitale stappen

In 2017 zijn we overgestapt op een andere
database. In combinatie met ons nieuwe
e-mailprogramma is deze database een
krachtig instrument voor e-mailmarketing en
communicatie. Allebei vormen de ruggengraat
van onze nieuwe website die in 2018 live gaat.
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Wel of niet
opslaghouder?
DOA is al vele jaren opslaghouder van in beslag of
in bewaring genomen dieren. Daarvoor moeten we eens
in de vier jaar meedingen in een aanbesteding. Begin april liet de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) weten dat ons contract
voor het opvangen van katten en konijnen niet verlengd zou worden.
De keuze was op een andere aanbieder gevallen. Hierdoor werd DOA
genoodzaakt om sneller dan gepland te reorganiseren en op zoek te gaan
naar nieuwe inkomstenbronnen. In december besliste de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit dat de andere aanbieder toch niet voldeed. Het
contract voor de katten werd ons alsnog gegund en het contract voor de
honden werd zelfs verdubbeld.

C
C
C

Amsterdamse markt

Baasjes kunnen bij de zorg voor hun dier rekenen op
onze ondersteuning. Daarom hebben wij de dierenarts,
gedragsdeskundige, trimsalon, fysiotherapie en Just
Rabbits (trimsalon en gedragstherapie voor konijnen) in
de centrale hal bij elkaar gezet. Het lijkt een beetje op een
marktplein. Er zijn ook verschillende plekken gecreëerd om
rustig te kunnen praten. Dat geeft meer privacy en zorgt er
voor dat onze voorlichting beter overkomt.

Crisis bij de katten

In het najaar kregen we te kampen met een grootschalige,
agressieve schimmelepidemie. Maar liefst 130 katten
moesten worden gewassen en in hun hokje opgesloten. 24
kennels moesten worden ontsmet en ontruimd. En ook de
konijnen waren het haasje! Toch waren er naast alle ellende
ook lichtpuntjes. De epidemie maakte veel los bij onze
dierenvrienden: van alle kanten werd hulp aangeboden en de
donaties stroomden binnen. Er waren vrijwilligers die onze
katten verwenden; anderen boenden vol enthousiasme en
gekleed in hygiënisch verantwoorde ruimtepakken de kennels
schoon!
HIGHLIGHTS 2017
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BESTUURSVERSLAG
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Kerncijfers

35

251

Vaste medewerkers Vrijwilligers

1012 335 197
Katten

Honden

Konijnen

WIE IS DOA?
We hebben veel energie gestopt in het helder
krijgen van waar we als organisatie nou echt
voor staan en hoe we dat naar buiten kunnen
communiceren. Dat heeft geresulteerd in dit
poëtische merkverhaal:

We zijn goed in wat we doen
Al meer dan een eeuw lang
Op onze geheel eigen wijze
Inspireren we daarmee ook menig baasje
Natuurlijk zijn we dol op onze dieren
We vinden ze grappig, mooi en lief
Het zijn soms echte charmeurs
Waar we alles voor over hebben
Maar soms gaat het mis
Zijn hun gezondheid en welzijn in gevaar
Missen ze wellicht aandacht en zorg
Is geluk ineens niet vanzelfsprekend
Misschien is er een gebrek aan kennis
Of is er niet voldoende tijd
Maar ook dan willen we er zijn
Om dier én baas te helpen
Samen - als partners in crime Strijden we met alle baasjes voor een tweede kans
Voor een leven in liefde en een warm nest
Voor huisdieren én dieren zonder huis
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INSPIREREND
We zien heel wat verdrietige situaties als
het gaat om dierenwelzijn. Maar wat ons
energie geeft, is de ervaring dat wij de
situatie kunnen omdraaien. We gebruiken
die ervaring om inspirerend (nooit belerend!) te zijn voor huisdiereigenaren, zodat
ze zelf kunnen bijdragen aan het welzijn
van (hun) dier.
OPTIMISTISCH
Soms lijkt iets uitzichtloos. Maar we zien
het glas liever halfvol dan halfleeg. Omdat
we weten dat er eigenlijk altijd wel kansen
liggen voor verbetering.
BEVLOGEN
We zijn uitzonderlijk gedreven; iedereen hier
is bijzonder gemotiveerd om bij te kunnen
dragen aan die tweede kans voor onze
dieren. En we zijn ook niet te beroerd om er
altijd weer bij te leren om nog creatiever te
werk te gaan met onze beperkte middelen.
AMUSANT
We maken best wat verdrietige situaties mee;
maar dieren zijn vooral ook vaak leuk en
grappig. De kunst is om dat te blijven zien en
elke situatie met de nodige humor aan te
gaan. We lachen niemand uit, we proberen
wél alles met een glimlach te benaderen.

Bij DOA haal je wat je nodig hebt om jouw huisdier gelukkig te maken. Tegelijkertijd draag je bij DOA ook bij aan een hoger dierenwelzijn in jouw omgeving en
ondersteun je huisdieren die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Bij DOA
maak je deel uit van een beweging, die eigenaren inspireert om het beste uit hun
dier te halen.

BRAND VALUES = het centrale
ding waar je voor staat

BRAND PROMISE = what’s in it for me?
(voor de doelgroep)

BRAND ESSENCE = het centrale
ding waar je voor staat

ALLEEN MAAR
GELUKKIGE HUISDIEREN!
BRAND PROOF
= wat je geloofwaardig maakt

- ZORG OP MAAT
- MAATSCHAPPELIJK BEWUST
- BEWEZEN PROFESSIONALITEIT
- 100 JAAR + ERVARING

We willen meer dan ‘dweilen met de kraan open’ - dus niet alleen beschadigde, getraumatiseerde dieren opvangen. Het liefst willen we juist voorkomen dat een hond, kat of konijn bij ons
eindigt. Dat doen we samen met baasjes. We ondersteunen degenen die hulp nodig hebben en
vertellen onze aanstekelijke boodschap aan degenen die al weten hoe het moet. Samen kunnen
we er voor zorgen dat minder dieren in het asiel terecht komen én dat de dieren die er al zijn, de
best mogelijke zorg krijgen.

WIE IS DOA?
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WAT DOET DOA?
ACTIVITEITEN ORGANOGRAM

Wettelijke opvang

Overige asielopvang

Services

Projecten

Zwerfdieren
Periode: eerste
14 dagen

Zwerfdieren
Periode: na 14 dagen
tot vertrek

Pension

Huisvesting

Afstandsdieren
Periode: van begin
tot vertrek

Dagopvang

Buitenbeentjes

Crisisopname
Periode: van begin
tot vertrek

Gedragstherapie

Educatie
(Rondleidingen)

Shop-in-Shop
Trimsalon

Shop-in-Shop
Fysiotherapie/
hydrotherapie
Educatie
(workshops)
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Statutaire doelstellingen
1. De stichting stelt zich ten doel het in stand houden
en exploiteren van een dierenopvangcentrum; een
en ander binnen de daartoe strekkende wettelijke
voorschriften en de voor de branche van toepassing zijnde
erkenningsregelingen, waarbij de volgende werkwijze
wordt gewaarborgd:

De Dierenwelzijnsraad
De omschreven taak van de Dierenwelzijnsraad in deze
akte is:
• 	Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de Raad
van Toezicht en de directie ten aanzien van projecten van
stichting DOA op het gebied van dierenwelzijn.

• 	in haar asiel noodlijdende of onbeheerde of haar ter
verzorging toevertrouwde dieren op te nemen, te
verzorgen en zo nodig medische bijstand te verlenen;
• 	opgenomen dieren (bij voorkeur gezonde maar ook
ongezonde), die niet aan de rechthebbende kunnen
worden teruggegeven, zo mogelijk tegen vergoeding van
kosten af te staan aan dierenvrienden, die bereid en in
staat zijn hen een goed tehuis te bieden;
• 	de opgenomen dieren zodanig te (doen) begeleiden dat
het welzijn en de mogelijkheid tot herplaatsing wordt
bevorderd, waarbij zo veel mogelijk gebruik gemaakt
wordt van vrijwilligers ter ondersteuning van de
dierenverzorgers;
• 	opgenomen dieren, indien nodig, pijnloos te laten doden;
• 	dieren tegen mishandeling of slechte onoordeelkundige
behandeling te beschermen, voorlichting te geven ten
aanzien van de behandeling van dieren, kortom in het
algemeen alles te doen en te bevorderen hetgeen in
belang der dieren is.

De Raad vergadert maandelijks volgens planning en
bestaat uit de volgende externe leden.
• Marjolein Visser, voorzitter en lid sinds oprichting in
jan 2016 tot mei 2017
• 	Annet de Waart, lid vanaf februari 2017, voorzitter a.i.
sinds mei 2017
• Margot van Neijenhoff (secretaris), lid sinds oprichting
jan 2016
• Ellen Stolp, lid sinds okt 2017
• 	Ineke van Gestel, lid sinds november 2017.

2. De stichting zal beleid ontwikkelen op het terrein van
dierenwelzijn, fondsenwerving en financiën waarbinnen zij
de uitvoering dient te realiseren.
3. De stichting zal de samenwerking met andere
dierenbeschermingsorganisaties bevorderen.
4. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet
ten doel.
De stichting kent de volgende organen:
1. een directie/bestuurder;
2. een Raad van Toezicht;
3. een Dierenwelzijnsraad
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ONZE ORGANISATIE
Externe analyse

Wij merken dat dierenliefhebbers sterker betrokken raken bij DOA. Steeds
meer bedrijven en hun medewerkers willen een dag komen helpen. Er zijn
ook vaker individuen die een project ten bate van DOA willen opzetten. De
gemeente Amsterdam heeft een dierenwelzijnsagenda opgesteld en stopt
aanzienlijk meer tijd in de problematiek rondom huisdieren en in het wild
levende dieren dan in het verleden. Dit maakt dat DOA steeds beter in staat
moet zijn om adequaat op de veranderende vraag van de gemeente te
kunnen reageren. Een ander punt van aandacht is de teruglopende loyaliteit
bij donateurs in het algemeen. We moeten dus meer effort steken in het
behouden van klanten en donateurs.

Richting bepalen

We hebben al langere tijd zitten nadenken over waar we als DOA eigenlijk voor staan. De essentie is dat
we het welzijn van dieren in en om Amsterdam willen verbeteren. Onze missie is: alleen maar gelukkige
huisdieren! Met als droom dat we in 2050 geen asiel meer nodig hebben! Maar dat betekent ook dat
we niet meer willen dweilen met de kraan open. We willen dat er minder dieren binnenkomen en dat de
dieren die er zijn, sneller geplaatst worden. Dat krijgen we alleen voor elkaar als we ons meer richten op
de baasjes. Dus: meer educatie, meer training, meer ondersteuning bij alles wat erbij komt kijken als je
wilt dat je hond, kat of konijn gelukkig is en blijft. We zijn er voor dier én baas.

Lessons learned

Onze belangrijkste taak is om huisdieren en huisdiereigenaren aan elkaar te koppelen of de bestaande
relatie te versterken. Wat wij steeds beter leren en waar we ons steeds bewuster van zijn, is dat de
huisdiereigenaar ons succes bepaalt. Door hem te hulp te schieten bij het verbeteren van de verstoorde
relatie tussen hem en zijn huisdier, trachten we waar mogelijk afstand van het dier te voorkomen. We
werken ook actief aan een verbetering van het imago van asieldieren. Het zijn niet allemaal zielige
dieren. We realiseren ons dat al onze klanten op hun eigen manier door de (virtuele) organisatie lopen
en daarbij verschillende wensen en eisen hebben. Daar willen we graag in faciliteren, maar gaandeweg
leren wij ook dat dit niet eenvoudig is. Als goed doel én dierenopvang hebben wij zeer specifieke
software nodig. De markt met standaard ICT-oplossingen voor dierenasielen is klein. Ook is DOA een
kleine organisatie en moeten wij noodgedwongen met generalisten werken, terwijl soms specialistische
kennis nodig is. Met regelmaat proberen wij specialistische kennis ook bij vrijwilligers vandaan te halen.
Daardoor kunnen ontwikkeltrajecten tijdrovend zijn.

13

DOA 3.0

We willen de komende jaren echt verschil maken op het
gebied van dierenwelzijn. Dat betekent dat we een aantal
duidelijke doelstellingen hebben geformuleerd. Om die
doelstellingen te bereiken, was het onontkoombaar
om een aantal grote wijzigingen op ICT-gebied door te
voeren. Begin 2017 zijn we met z’n allen met office 365
in de cloud gaan werken. Bovendien zijn we overgestapt
op een andere database, die echt de basis van het
reilen en zeilen binnen onze organisatie moet vormen.
In combinatie met het nieuwe e-mailmarketingpakket
vormt de database nu een krachtig instrument om onze klanten en donateurs te bereiken. De verwachting is dat
onze administratie eenvoudiger gaat worden waardoor we ook eindelijk afscheid kunnen nemen van een heleboel
papieren tijgers.

IBN (inbeslagname) bij de katten
Rol als opslaghouder in het geding

In mei 2017 liet de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) weten dat ons contract voor het opvangen van in
beslag genomen katten niet verlengd zou worden. Ondanks het feit dat we een aanbod rond de kostprijs deden, waren we
te duur. De keuze viel op een andere aanbieder. Dat was een gevoelige slag, zowel logistiek als financieel. We zagen ons
genoodzaakt om sneller dan gepland te reorganiseren en op zoek te gaan naar andere bronnen van inkomsten. Daarbij
willen we ons vooral meer op de behoefte van de individuele klant richten. De nieuwe aanbieder kon de opdracht uiteindelijk
niet waarmaken en dierenwelzijn raakte in het geding. In december werd ons daarom het contract alsnog gegund. Toch
blijven we op de nieuwe koers doorgaan om onafhankelijker en minder kwetsbaar te zijn voor dit soort tegenslagen.

&

01-01-2017 31-07-2017* Totaal in

47

28

75

Retour

17

Geplaatst Uitwisseling

42

12

Overleden

Totaal uit

4

75

*daarna geen contractverlening

Het roer om

We merken op vele fronten dat de buitenwereld aan het veranderen
is en dat wij niet kunnen achterblijven. Maar de vraag is: wat moet
er dan veranderen? En hoe doen we dat? Samen hebben wij over
verschillende vraagstukken binnen dierenwelzijn gediscussieerd.
Aan de hand van een aantal stellingen zijn we tot belangrijke
conclusies gekomen. We moeten ons anders organiseren. Onze
informatie en informatieverstrekking over het dier moet veel
centraler geregeld worden. Er bestaan nu nog een hoop verouderde
processen die dierenwelzijn in de weg staan en onnodig veel
administratie veroorzaken. De klant moet centraler komen te staan
en we moeten nadenken welke (commerciële) diensten we kunnen
gaan aanbieden als aanvulling op ons huidige aanbod. Toen we deze
gedachten formuleerden was het begin 2017. We konden toen niet
vermoeden dat we amper drie maanden later door het onverwachte
wegvallen van de inkomsten van RvO genoodzaakt zouden zijn om
deze mijmeringen meteen om te zetten in daden.

Kritische noot

De Dierenwelzijnsraad van DOA komt op stoom.
De transformatie in 2016 van een vereniging
naar een stichting bracht veel administratieve
en bestuurlijke voordelen, maar we wisten
ook wel dat we de kritische en betrokken
buitenstaanders zouden missen. Daarom is ter
plekke besloten om een Dierenwelzijnsraad op
te richten. Nu stellen de leden van deze Raad
ons met regelmaat kritische vragen; ze kijken
met ons mee en geven gevraagd en ongevraagd
advies. We vinden elkaar in het streven naar
meer gelukkige huisdieren!

ONZE ORGANISATIE
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Strategische risico’s voor DOA
Toenemende concurrentie in
fondsenwerving
Risico. Steeds meer organisaties gaan zich richten op
donateurs. Ook ziekenhuizen en andere zorginstellingen
nemen fondsenwervers aan om een extra geldstroom te
genereren. Ook maakt de toegenomen toegankelijkheid
van social media het steeds makkelijker voor particulieren
om bij een groot probleem een stichting op te richten
en via websites, facebook, crowdfundingsites en andere
mediakanalen geld bij donateurs op te halen.
Beheersmaatregel. Het investeren in CRM software
moet DOA beter in staat stellen adequaat te reageren op
verzoeken van donateurs. Het verstevigen van de relatie
met donateurs is één oplossing om met de toegenomen
concurrentie om te gaan. Daarnaast moet vergaande
automatisering het voor fondsenwerving mogelijk maken
om andere activiteiten te ontwikkelen waarmee geld
kan worden opgehaald. Bij al onze fondsenwervende
en communicatieve activiteiten is herkenning een
voorwaarde. Daarom investeert DOA ook in branding om
ter plekke en in en om Amsterdam zichtbaarder te zijn.
Daar bovenop willen we klanten erop attent maken dat we
een maatschappelijk bewuste organisatie zijn door ze bij
het afnemen van een van onze (nieuwe) diensten om een
extra bijdrage te vragen die onze asieldieren ten goede
komt.

Afhankelijkheid van grote klanten
Risico. In 2017 verloor DOA de aanbesteding voor de
opvang van katten. Ondanks een aanbod rond de kostprijs,
konden andere partijen met mindere voorzieningen tegen
nog lagere prijzen aanbieden. RvO (Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland) is de allergrootste klant van DOA
en daarmee heel bepalend voor onze inkomsten. Statutair
gezien ligt hier voor DOA de belangrijkste opdracht. Via
dit kanaal krijgen wij crisisdieren binnen met een grote
zorgvraag. Door het verliezen van het contract werden
wij ons bewust van het grote risico dat een dergelijke

afhankelijkheid met zich meebrengt. Onze relatie met het
uitvoerende orgaan van RvO is uitstekend. Echter moet de
inkopende afdeling van RvO zich houden aan Europese
wetgeving, waardoor belangrijke kwaliteitszaken (die geld
kosten) niet zijn opgenomen in de aanbestedingseisen.
Beheersmaatregel. De huidige contracten bij RvO lopen
tot 2021, en dat maakt dat wij ons de aankomende jaren
gaan bezinnen op een goede aanpak. Wel hebben wij,
zoals eerder aangegeven in dit verslag, de stap gezet
om onze dienstverlening uit te breiden. Ten eerste willen
wij veel meer klanten om het risico te spreiden. Dat
betekent dus ook meer diensten. Op deze wijze hopen we
onze afhankelijkheid van enkele grote klanten te kunnen
beperken. Hoe wij de prijsstelling van de volgende tender
van RvO in 2021 gaan vormgeven, wordt eind 2020
bepaald.

Toegenomen zorgzwaarte
Risico. Gezonde dieren worden vaak op internet/
Marktplaats aangeboden. Daarbij ontbreekt het vaak aan
deugdelijke achtergrondinformatie. Daardoor is er vaak
sprake van ‘mismatches’ en komen die dieren soms alsnog
bij ons terecht. Daarnaast krijgen we vooral te maken
met dieren die extra zorg en aandacht nodig hebben. Het
vergt meer tijd en energie om deze dieren met een vaak
complex verhaal geplaatst te krijgen.
Beheersmaatregel. Om deze trend behapbaar te maken,
heeft DOA ervoor gekozen om meer vrijwilligers aan te
trekken. Echter is het nog niet zo eenvoudig om deze
extra vrijwilligers aan het werk te zetten. De toegenomen
zorgzwaarte vereist ook meer kennis en begeleiding.
Onze dieren moeten nauwkeurig geobserveerd worden
om mogelijke verslechtering in hun welzijn te kunnen
constateren. Daarom is eind 2017 besloten om opnieuw
te beoordelen welke taken door een vrijwilliger kunnen
worden uitgevoerd. Hierdoor wordt vanzelf duidelijk welke
competenties hiervoor nodig zijn.
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Verantwoording Raad van Toezicht
Wisseling van de wacht
Na een lang ziekbed is Hans Handl, trouw lid van onze RvT,
in de eerste week van januari 2018 toch nog plotseling
overleden. Hans heeft zich jarenlang ingezet om van DOA
een slagvaardige en mensgerichte organisatie te maken.
Daarbij werd hij geholpen door Hennie Both, die op een
gegeven moment de voorzittershamer van Hans heeft
overgenomen. Door emigratie naar Amerika zag Hennie
zich genoodzaakt z’n plek bij de RvT op te geven.
Deze gebeurtenissen maakten een wijziging in de
samenstelling van de Raad van Toezicht noodzakelijk.
Er is opnieuw gekeken naar de competenties van de
overgebleven leden: waar heeft DOA behoefte aan? Twee
belangrijke aandachtgebieden die ontbraken waren ICT
en marketing/fondsenwerving. Daar is dus naar gezocht;
daarnaast is er ook een vervanger aangenomen voor de
portefeuille vastgoed.

bij plaatsing, waardoor we specifieke dieren aan specifieke
huisdiereigenaren kunnen koppelen. Uiteindelijk vinden we
dat een huisdier bij een baasje hoort en niet in een opvang.
We hopen de relatie mens/dier door gerichte educatie te
verbeteren en daardoor de instroom te verlagen en de
doorstroom te verbeteren door te kijken of in sommige
gevallen een (tijdelijk) gastgezin een oplossing is.

Evaluatie van de risico’s en beheersing
Samen met de directie/bestuurder streeft de Raad van
Toezicht naar een goede beheersing van de risico’s. De
Raad van Toezicht is van mening dat de genoemde risico’s
en de beheersmaatregelen afdoende zijn voor het jaar
2017. Bij de beoordeling staat de continuïteit van DOA
centraal. Wel wil de Raad van Toezicht de aankomende
jaren gebruiken om de risico-analyse aan te scherpen en
beheersmaatregelen planmatiger uit te voeren.

Evaluatie van het verslagjaar

Evaluatie van de directeur-bestuurder

DOA werkte in 2017 met een negatieve begroting vanwege
uitgaves op het gebied van cultuur, ICT en inrichting.
Dankzij een positief resultaat bij nalatenschappen is er
uiteindelijk toch een positief resultaat gerealiseerd. Tevens
zijn er maatregelen getroffen om de katten te verlossen
van de overlast door hondengeblaf. Er zijn nieuwe kozijnen
geplaatst plus geluidsabsorberende afdakjes. Ook heeft de
inzet die gedaan is om medewerkers mee te nemen in de
nieuwe klantgerichte aanpak, effect gehad. De eerste en
belangrijkste stap, namelijk inzicht krijgen in je eigen inzet
en effect op klanten, is gezet. Wel moeten we de komende
tijd gebruiken om nieuw gedrag ‘gewoon’ te laten worden.

Er heeft nog geen evaluatie plaatsgevonden; die staat
gepland voor 2018.

Beoordeling en evaluatie activiteiten
versus doelstellingen
De doelstelling om dieren zonder baas goed te
verzorgen en snel te zorgen voor een nieuw huis, blijft
de belangrijkste focus van DOA. Het verbeteren van
huisvesting en het verhogen van het kennisniveau van
de medewerkers door middel van trainingen, plus het
verhogen van de doorstroming bij onze dieren zijn daarbij
de belangrijkste pijlers. Op de eerste twee pijlers heeft
DOA stappen gezet, maar het laatste blijft moeilijk. Door
de toegenomen zorgzwaarte zijn meer activiteiten nodig
om een dier herplaatsbaar te maken. We willen ook
investeren in een behandelplan (of noem het handleiding)

Evaluatie van Raad van Toezicht
De vernieuwde Raad van Toezicht heeft zich als doel
gesteld om planmatiger te werken. Daarnaast komt er
een huishoudelijk reglement voor de Raad van Toezicht en
wordt er een goede rolverdeling gemaakt, zodat het risico
om als Raad van Toezicht te veel bij de operatie betrokken
te worden vermeden wordt. Dat zou immers kunnen
resulteren in verminderde controle.

Scheiding van toezicht bestuur en
uitvoering
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid, de
lopende zaken, en is het klankbord voor de directeurbestuurder. De Raad van Toezicht krijgt alle gewenste
documenten (beleidsplan, jaarverslagen, jaarplannen,
accountantscontrole, Q-rapportages en daar waar nodig
mondelinge uitleg van de betrokken medewerker.
Het toezicht heeft betrekking op het realiseren van de
doelstellingen van de stichting, toezicht op de strategie
en de risico’s die hieraan zijn verbonden. Momenteel is
de Raad van Toezicht zich aan het bezinnen over de juiste
werkwijze; hij stelt daarbij een huishoudelijk reglement op
en beschrijft daarbij de invulling van hun rol.
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Zes keer per jaar vergadert de Raad van Toezicht met de
directeur-bestuurder. Daarnaast vinden er nog informele
bijeenkomsten plaats waarbij de Raad van Toezicht
zich goed kan laten informeren over wat er speelt in de
organisatie. Tevens beoordeelt de Raad van Toezicht het
functioneren van de directeur-bestuurder. De beloning van
de directeur-bestuurder is vastgelegd in het salarishuis
van DOA en blijft ruim binnen de gehanteerde normen van
Goede Doelen Nederland.

Taken Raad van Toezicht
a. H
 et zorgen voor een goed functionerend bestuur en het
evalueren en beoordelen van het functioneren van de
bestuurder
b. H
 et functioneren als werkgever, adviseur en klankbord
van de bestuurder
c. H
 et goedkeuren van strategische beslissingen van
de bestuurder, waaronder in ieder geval begrepen de
besluiten omtrent vaststelling van de begroting, het
ondernemingsplan en de jaarlijkse verantwoording
d. H
 et toezien op de naleving van vastgestelde
reglementen en statuten
e. H
 et in behandeling nemen van en beslissen omtrent
gemelde vermeende onregelmatigheden die het
functioneren van de bestuurder betreffen
f. H
 et vaststellen van het beloningsbeleid van de
bestuurder
g. Het zorgen voor een goed functionerend intern toezicht
h. Het vaststellen van de Jaarrekening
i. Het selecteren en benoemen van een externe accountant

Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad bestaat uit ten minste vijf leden en ten hoogste
zeven leden. Leden van de Raad worden benoemd voor
een periode van vijf jaar. De leden van de Raad treden
af volgens een door de raad op te maken rooster van
aftreden. Aftredende leden van de Raad zijn terstond
herkiesbaar voor maximaal één termijn.

Werving en selectie
De leden van de Raad worden op openbare wijze
geworven, op voorstel van de remuneratiecommissie.
Bij een vacature in de Raad wordt de vacature op de
website gepubliceerd en openbaar opengesteld en zal, op
basis van de profielschets, worden overgegaan tot een
wervingsprocedure. De directeur heeft een adviserende
rol in de werving. De benoeming van een kandidaat lid
wordt bevestigd door een besluit tot benoeming van de
Raad. Bij de (her)benoeming van de leden van de Raad
wordt rekening gehouden met de gewenste spreiding van
kennis, ervaring en achtergrond van de zittende leden en
de gemaakte profielschets.

Voorzitter
De Raad benoemt uit zijn midden een voorzitter en een
vice-voorzitter, alsmede een lid dat in het bijzonder belast
is met het toezicht op de financiën van de Stichting.
De voorzitter is verantwoordelijk voor het creëren
van de noodzakelijke voorwaarden voor het adequaat
functioneren van de Directie en de Raad en is het primaire
aanspreekpunt voor de leden van de Raad.

Samenstelling van Raad van Toezicht
naam
aandachtgebied
aftreden
Isabelle van Eijck
Dierenwelzijn
jan-22
Quirine Overeijnder
Juridisch
mei-18
Edith de Jong
Voorzitter en financiën
mei-22
Francoise Claessens
Vastgoed
jan-23
			
Gijs Pelser
Fondsenwerving
jan-23
Gerard Hensels
ICT
okt-22

functie
Dierenarts en docent
Jurist Replieck Advocatuur
Zelfstandig financieel adviseur
Directeur-bestuurder woningbouwvereniging
Hoek van Holland
Chief Marketing Officer bij Plan Nederland
Principal adviseur bij M&I Partners

VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT
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2018 en daarna

Hoe willen we dat bereiken? Door in te zetten op 3 pijlers,
waar verschillende projecten onder vallen die uiteindelijk
moeten leiden tot meer gelukkige huisdieren:

1. Zorg op maat.
Ieder dier is een individu en moet ook als zodanig
behandeld worden. Daarom werken dierenarts,
fysiotherapeut, gedragsdeskundige en verzorger samen
aan een behandelplan per dier. Dat moet de doorstroming
uiteindelijk bevorderen.

2. Huisvesting.

Waar willen we de komende jaren heen?
Daarvoor is het misschien nodig om terug te gaan in de
tijd. Kijk even mee naar dit filmpje:
https://youtu.be/mNuj08Js870
Uiteindelijk dromen we er dus van om onszelf – in een
wereld met alleen maar gelukkige huisdieren – overbodig
te maken. Dat is de droom, maar wat betekent dat voor
nu, voor het komende jaar? Hoe creëer je ‘alleen maar
gelukkige huisdieren’? Hoe kom je dichter bij een dergelijk
doel? We hebben alvast twee doelstellingen bepaald die
moeten helpen om dierenleed te verminderen en dus een
wereld met gelukkigere huisdieren te creëren:
• Een snellere en ‘duurzame’ plaatsing. We willen er alles
aan doen om ervoor te zorgen dat geen enkel dier langer
dan 40 dagen in ons asiel hoeft te blijven.
• Als je droomt van een stad vol gelukkige huisdieren,
betekent dat ook dat er minder dieren naar het asiel
worden gebracht. De instroom moet dus omlaag; om te
beginnen met 10%.

Huisvesting heeft alles te maken met dierenwelzijn.
Wanneer voelt een dier zich fijn? Wat heeft het nodig?
Hoe kan het natuurlijk gedrag vertonen? Het komende
jaar willen we met name de katten- en konijnenverblijven
optimaliseren. Wanneer een dier in een verblijf zit waar het
zich prettig voelt en waar het zo veel mogelijk natuurlijk
gedrag kan vertonen, vermindert dat z’n stress. Een
dier met minder stress is een blijer dier en blije dieren
worden sneller geplaatst. Een relaxt dier kan bovendien
makkelijker getraind worden.

3. Educatie.
Als we als asiel niet willen ‘dweilen met de kraan open’,
moeten we werken aan het voorkomen van dierenleed.
En daar hebben we de baasjes voor nodig! We krijgen
iedere dag te maken met baasjes die een dier afstaan
omdat ze er geen raad meer mee weten. Hun hond, kat of
konijn is onzindelijk, kan niet alleen zijn of is op straat een
vechtersbaas. Betere informatie moet ervoor zorgen dat
baasjes bij aanschaf een weloverwogen keuze maken; dat
ze het nog een keer proberen als het dreigt mis te gaan;
dat ze hulp inroepen voor het te laat is. Daarom gaan we
investeren in voorlichting: van folder tot website, en van
workshop tot Ted-talk.
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2015

502

2016

2017

580

335

2015

1064

2016

2017

1106

1012

-42%

-8%

2015

268

2016

2017

235

197
-16%

ONZE DIEREN

Dieren met een rugzakje

Het Buitenbeentjesprogramma startte in 2016 en
is in 2017 verder ontwikkeld. Buitenbeentjes zijn
dieren met een rugzakje die meer zorg en aandacht
nodig hebben en daardoor moeilijk plaatsbaar zijn.
Door eigenaren naar behoefte te ondersteunen
op het gebied van medische zorg en/of gedrag,
proberen we de drempel om een Buitenbeentje
te adopteren te verlagen. Daardoor wordt het ook
voor dierenvrienden die misschien niet zoveel geld
maar wel tijd en liefde over hebben, mogelijk om
een dier te adopteren. Eind 2017 hebben we voor
ruim 60 Buitenbeentjes een nieuw thuis gevonden.
Daartoe behoorden met FIV besmette katten, dieren
met chronische aandoeningen zoals diabetes of
met gedragsproblemen, maar ook bejaarde oude
besjes met ouderdomskwaaltjes. Voorop staat bij
het Buitenbeentjesprogramma altijd het welzijn
van het dier: hij of zij moet nog zin in het leven
hebben en geen pijn lijden. Eind 2017 zaten nog 10
buitenbeentjes op een eigen plek te wachten.

Lekker buiten hollen

Wat voor de opvang van kinderen
geldt, is niet minder waar voor honden:
sociale honden zijn erbij gebaat als ze
kunnen spelen met andere honden.
Daarom zijn we in 2017 begonnen
met een experiment waarbij we
dagopvanghonden in roedels opvangen
en ze lekker met z’n allen de hele dag
op het speelveld kunnen ravotten.

Schimmelinfectie

In de laatste maanden van 2017 werd DOA geteisterd door een grootschalige schimmelinfectie. Schimmel
komt in een asiel wel vaker voor, maar deze variant was bijzonder agressief en kon zich daardoor verspreiden
voor we maatregelen konden nemen. De kattenafdeling moest worden gesloten en meer dan 130 katten
werden gewassen en in hun hokjes opgesloten. Gelukkig mochten we van begin tot eind rekenen op de
geweldige en onbaatzuchtige hulp van donateurs en vele betrokken vrijwilligers. Kennels werden geboend en
ontsmet door ware poetsduivels en we wierven groepjes TLC (tender loving care) om de opgehokte katten te
voorzien van de nodige liefde en aandacht. Inmiddels zijn ook de quarantaineregels opnieuw geëvalueerd en
waar nodig aangescherpt om in de toekomst een dergelijke epidemie te voorkomen.
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2015 2016 2017

Binnengekomen katten*

718 780 729

Zwerf
-7%

209 197 132

Afstand**
-33%

Geplaatste katten

158 144 162

Retour
+13%

827 743 690

87

74 102

30

Geplaatst Overleden*** Uitwisseling
-7%
+38%

* Deze cijfers zijn inclusief dieren uit regio Purmerend.
** Door de schimmelinfectie zijn er 3-4 maanden lang geen katten aangenomen en/of geplaatst.
*** Er zijn dit jaar veel meer zieke en zwakke katten binnengekomen met complexe medische problemen. Veel van hen zijn aan een natuurlijke
dood overleden.

Binnengekomen honden* Geplaatste honden

201 216 171

Zwerf
-21%

111 110 121

Afstand*
+10%

108 87 103

Retour
+18%

207 247 137

24

33

43

37

Geplaatst** Overleden*** Uitwisseling
-45%
+30%

* Deze cijfers zijn inclusief dieren uit regio Purmerend.
** We hebben veel hoog-risico-honden; die worden minder makkelijk geplaatst en komen ook vaker weer retour; daardoor de daling in plaatsing.
*** Hoog-risico-honden hebben in verhouding veel vaker gedragsproblemen. Vaak zijn die niet meer corrigeerbaar. Vandaar ook het hoge
euthanasiecijfer.

Binnengekomen konijnen* Geplaatste konijnen

131 109 91

Zwerf
-17%

55

87

72

Afstand
-17%

* Deze cijfers zijn inclusief dieren uit regio Purmerend.

7

5

5

Retour
0%

156 213 174

15

22

26

Geplaatst Overleden
-18%
+18%

7

Uitwisseling
ONZE DIEREN
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Dag Homer
Op 5 juli besloot onze dierenarts om Homer te
laten inslapen. De kleine misvormde Staff kwam
eind januari 2016 mager en ziek bij ons binnen
en werd binnen de kortste tijd de ‘mascotte’ van
dierminnend Amsterdam. Dankzij vele, vele gulle
donaties kon hij een ingrijpende operatie aan
z’n poot ondergaan die – zo hoopten we – zou
bijdragen aan zijn herstel. Dat leek eerst ook
zo, maar halverwege het jaar was hij er steeds
slechter aan toe. Zijn wandelingetjes werden
korter en vielen hem steeds zwaarder. Hij kreeg
het benauwd en we hoorden z’n vrolijke geknor
steeds minder vaak… Uiteindelijk bevestigde de
dierenarts wat we al vreesden: Homers artrose
was zodanig verergerd dat een pijnvrij leven
niet meer mogelijk was. Zijn mobiliteit zou nog
meer achteruitgaan. Dat hij niet oud zou worden,
hadden we wel verwacht, maar iedereen hoopte
toch dat hij nog een hele tijd van z’n leventje zou
kunnen genieten. Homer is, omringd door mensen
die van hem hielden, rustig ingeslapen.

Hoog-risico-honden

Waarom belandt een hond
bij ons?

Veel baasjes brengen hun dier bij ons omdat ze er niet
meer voor kunnen zorgen. Zo hebben we afgelopen
jaar 134 honden in ontvangst genomen. Tot die honden
behoorden veel Amerikaanse Staffords. Maar sinds
we ook dieren uit de regio Purmerend opvangen,
krijgen we een iets gevarieerdere ‘populatie’. Ons asiel
wordt nu ook bevolkt door Jack Russels, Shi-tzu’s
en Maltezers, net als labradors, Chihuahua’s en een
Mopshond. De redenen waardoor mensen afstand doen
van hun hond zijn heel divers. Van scheidingsperikelen,
ziekenhuisopname, veel werk waardoor de hond de hele
dag alleen zit, tot allergieën van familieleden, opname
in het bejaardenhuis of overlijden. We proberen altijd
zo veel mogelijk over een hond te weten te komen.
Dat maakt het gemakkelijker om een geschikt baasje
te vinden. Soms blijkt ook dat een hond medisch iets
mankeert, al lang geen dierenarts meer gezien heeft
of gedrag vertoont dat het lastig maakt om hem te
plaatsen. Daar gaan we dan zo snel mogelijk mee aan
de slag. En we beleven er altijd bijzonder veel plezier
aan als uiteindelijk die ene bijzondere match lukt
waardoor een hond toch die tweede kans krijgt.

Inmiddels hebben we een goede reputatie verworven als het
gaat om het opvangen van hoog-risico-honden. En daar zijn we
best trots op. Net als alle andere dieren krijgen ook deze honden
bij ons een eerlijke kans. Als ze bij ons binnenkomen, is er vaak
sprake van moeilijk gedrag. Na een uitgebreide test door onze
gedragsdeskundige ondergaan de honden daarom meestal een
gedegen trainingsprogramma, in de hoop dat we erin slagen hun
gedrag om te buigen. Helaas lukt dat niet altijd. Als honden door
hun gedrag een gevaar voor zichzelf of voor anderen vormen,
kiezen we ervoor om ze te laten inslapen. Dat gebeurt pas na
afstemming tussen gedragsdeskundige, dierenarts, dierverzorger
en een externe deskundige. Om incidenten te voorkomen zullen
we in de toekomst nog beter ons best moeten doen. Het is
noodzakelijk om nieuwe eigenaren van hoog-risico-honden te
overtuigen van het nut van een gedegen cursus van meerdere jaren
en de noodzaak van een muilkorf en/of aanlijnplicht.

In beslag genomen honden (IBN)

Totaal in

177

Retour Geplaatst Uitwisseling Euthanasie Overleden

44

48

26

46
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Wonen in een konijnenflat

De schimmelinfectie had veel ingrijpende gevolgen. Maar
er waren ook lichtpuntjes: net als bij de kattenverblijven
moesten ook de onderkomens van onze konijnen
helemaal ontruimd worden. Alles zou mogelijk besmet
kunnen zijn. Dankzij een financiële bijdrage van de
gemeente Amsterdam waren we in staat om opdracht
te geven voor nieuwe ‘state-of-the-art’-verblijven. De
nieuwe konijnenflats moeten namelijk niet alleen ruimte
bieden aan 60 knagers maar ook voldoen aan strenge
hygiënische maatstaven. Zodat ze bestand zijn tegen
welke besmettelijke ziekte dan ook. De stalen hokken
waar we voor hebben gekozen, zijn duurzaam en stevig en
kennen een modulaire opbouw. Dat is met name handig
bij het koppelen van twee konijnen; je kunt dan beginnen
met een schot tussen de hokken en de drempel stukje bij
beetje verlagen als de twee elkaar leuk vinden.

Ondraaglijk lijden

Helaas zijn er nog steeds mensen die denken dat dieren
die te lang in het asiel zitten, worden ingeslapen. Dat is een
hardnekkige mythe; bij ons gebeurt dit al lang niet meer. Als
we kiezen voor euthanasie is dat altijd een weloverwogen
besluit, gebaseerd op wat het beste is voor het betreffende
dier. Als de gezondheid van een hond, kat of konijn zo slecht
is dat het onnodig lijdt en genezing of verbetering uitgesloten
zijn, dan is in laten slapen in onze ogen de beste oplossing. Dat
geldt ook voor dieren die zulk afwijkend gedrag vertonen dat ze
een gevaar voor zichzelf of anderen vormen. In 2017 werd om
die reden bij 40 honden*, 70 katten en 19 konijnen euthanasie
gepleegd. Bij de katten ging het voornamelijk om katten wiens
gezondheidstoestand erg slecht was; de honden waren wel
opmerkelijk vaak hoog-risico-honden voor wie we niets meer
konden betekenen.

* 4070 honden
katten

 19 konijnen
*bij 90% van de
geëuthanaseerde honden ging
het om hoog-risico-honden.
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Vaste mensen

Vrijwilligers

35

251

Stagiaires

60

ONZE MENSEN
Bellen en bezoeken

Onze nazorg heeft een ‘face lift’ gekregen. We hebben twee
nieuwe vrijwillige coördinatoren. De een ontfermt zich vooral
over werving en selectie van nieuwe vrijwilligers terwijl
de ander alle overige zaken regelt. Behalve het team met
mensen die nieuwe baasjes gaan opzoeken, is er ook een
‘belteam’ gevormd voor het eerste contact na een plaatsing.
Daardoor kunnen eventuele aanpassingsproblemen meteen
worden opgelost. Het totale team dat nu persoonlijk of aan de
telefoon nazorg verleent aan nieuwe baasjes telt 32 mensen.
Een enthousiaste en gemotiveerde groep mensen.

((

Nieuwe taken voor Ilse

Ilse Beumer kennen we vooral als steun en toeverlaat van de konijnenafdeling. Toen we in 2015 de
konijnenopvang overnamen was zij één van de weinigen die echt verstand had van onze bunnies. Nu zijn
we alweer twee jaar verder en al die tijd is Ilse ons trouw gebleven. Maar ze heeft niet stil gezeten. In de
tussentijd heeft Ilse zich niet alleen bekwaamd in het vak van konijnentrimster – ze is ook gediplomeerd
gedragsadviseur voor deze knagers. Sinds einde van het jaar is zij met Just Rabbits één van de zelfstandige
ondernemers onder ons dak en kunnen onze klanten gebruik maken van haar diensten.

((
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Jij bent blauw en
ik ben rood

Met alles wat er kwam kijken bij onze
nieuwe manier van werken, werd duidelijk
dat we niet alleen als organisatie maar
ook als team moesten groeien. Het
onderlinge begrip was soms ver te zoeken.
Team4teams, een bureau gespecialiseerd
in teambuilding en coaching heeft ons een
aantal dagen begeleid. Speelse opdrachten
moesten ertoe leiden dat we meer oog
voor elkaar kregen. Dat is goed gelukt!
Zeker het toewijzen van een bepaalde
communicatiestijl maakte veel los. Nog
steeds heeft men het erover: ‘Jij bent
echt rood (doelgericht en extravert), geel
(enthousiast en extravert), blauw (analytisch
en introvert) of groen’ (sfeergevoelig en
introvert), klinkt het nog regelmatig door de
gangen als we het niet met elkaar eens zijn!

Lagerhuis

DOA is volop in beweging. Dan is het extra
belangrijk dat we goed van elkaar weten waar
we mee bezig zijn en waarom we dingen doen
zoals we ze doen. In 2016 hadden we DOATOPIA
georganiseerd, een denkbeeldige reis naar de
toekomst van DOA. Daar bleek uit hoe belangrijk
we dierenwelzijn vinden en dat we de klant nodig
hebben om daar verbetering in te realiseren. Dit
jaar kwam er een vervolg in de vorm van DOA’s
Lagerhuis. Aan de hand van een drietal stellingen
hebben we getoetst waar iedereen stond ten
opzichte van de organisatorische veranderingen.
Al snel bleek dat onze meningen niet zo zeer
van elkaar verschillen, maar dat we niet altijd
de moeite nemen om naar elkaar te luisteren.
Leerpuntje!

Dank jullie wel!

Als er één ding duidelijk was in 2017, dan is het dat we echt niet kunnen zonder onze
vrijwilligers. Inmiddels zijn het er ruim 250. Al eerder hadden veel van hen te kennen
gegeven dat ze niet gebaat waren bij cadeautjes om ze te bedanken. Maar wat dan
wel? We besloten een drietal bijeenkomsten te houden om ze ten eerste te informeren
over waar we mee bezig waren, ten tweede om te horen waar ze bij DOA tegenaan
liepen en ten derde om duidelijk te maken dat ze bij ons horen door ze een T-shirt en
een batch met hun naam uit te delen. De bijeenkomsten waren zeer goed bezocht en
de T-shirts en batches werden blij ontvangen. In 2018 gaan we ons buigen over echt
beleid: hoe halen we onze vrijwilligers binnen, hoe begeleiden we ze en hoe houden
we ze bij DOA betrokken?

Dag Willem

Op 27 september moesten we afscheid nemen van één van onze meest markante
vrijwilligers. Jarenlang was Willem Tormann niet bij DOA weg te slaan. Met zijn grote
motor, zijn indrukwekkend postuur en z’n gemopper en gebrom kon je eigenlijk niet om
hem heen. Maar Willem was bij uitstek het type ruwe bolster blanke pit. Hij had eigenlijk
gewoon een heel groot en zacht hart. Onze honden waren zijn alles. Hoe moeilijker de
hond, hoe warmer het welkom door Willem. Uren ging hij met de sterkste en lastigste
exemplaren wandelen, fietsen en spelen. Hij vocht heldhaftig tegen de kanker, maar
uiteindelijk heeft die het toch van hem gewonnen.

ONZE MENSEN
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ONS ONDERKOMEN
Goede buren

Onze katten wonen op de eerste verdieping en hebben
best veel te verduren met al het hondengeblaf van
beneden. Dankzij een erfenis, bedoeld om de huisvesting
van onze katten te verbeteren, konden we eindelijk iets
doen aan die geluidsoverlast. De buitenverblijven van
de honden zijn voorzien van geluidswerende luifels. De
honden zien daardoor niet meer alle bezoekers en blaffen
minder. En áls ze blaffen, wordt het geluid enigszins
gedempt. Daarnaast kregen de buitenverblijven van de
katten een glazen deur die bij behoefte dicht kan om het
geluid écht buiten te sluiten.

Wasserette in huis

Wat moet je nou met een wasserij in een asiel? Nou, we draaien
elke dag talloze wasjes met handdoeken, kleden en stoffen
mandjes. Onze dieren hebben steeds meer zorg nodig en daarmee
groeit ook de behoefte aan extra hygiëne. We hadden twee grote
wasmachines en drogers nodig. Dankzij een grote donatie en een
bijdrage van de gemeente hebben we nu onze eigen wasserette.

De markthal van DOA

In het najaar werd onze ontvangsthal grondig verbouwd. We kunnen baasjes op veel manieren ondersteunen
in de zorg voor hun dier. Het idee was om dat ook meteen bij binnenkomst te laten zien. Daarom zitten nu
dierenarts, gedragsdeskundige, fysiotherapie, trimsalon en winkel allemaal bij elkaar. Op z’n Amsterdams met
veel ramen zodat je overal binnen kunt kijken. Een andere behoefte was om verschillende plekken te creëren
zodat je meer privacy hebt om een goed gesprek te kunnen voeren. Zodat wij je van alles kunnen vragen over
jouw dier of jij juist in alle rust te horen krijgt wat je graag over onze dieren zou willen weten.

Hoe meer honden hoe meer vreugd

Onze dagopvang is enorm populair. Daarom hebben we afgelopen jaar nagedacht hoe
we het gezelliger kunnen maken voor al die honden. Dat heeft geresulteerd in een
experiment met opvang in roedels. Dat betekent dat we nu een aantal speelvelden
hebben waar de honden ruim zes uur of langer met elkaar buiten kunnen spelen.
Daarnaast hebben we voor de echte mini’s een huiskameropvang gecreëerd. Die kleine
ukkepukken voelen er namelijk niets voor om de hele dag buiten te bibberen; zij voelen
zich het lekkerst als ze binnen op de warme bank een dutje mogen doen. De eerste
resultaten voor beide vormen van opvang zijn enthousiast. We blijven monitoren waar
nog meer mogelijkheden voor verbetering liggen.

25

ONS AANBOD
Van alle markten thuis

Om baasjes beter te kunnen ondersteunen en uiteindelijk
dierenwelzijn naar een hoger plan te tillen, willen we graag een zo
compleet mogelijk pakket met diensten op één plek kunnen aanbieden. Maar
we hebben natuurlijk niet alle expertise in huis, daarom hebben we
contact gezocht met een aantal collega’s die nieuwe diensten gaan
aanbieden. Vanaf 2018 hebben we hondentrimsters, een konijnentrimster/
gedragstherapeut en een katten-oppas-service onder ons dak.

Fysiotherapie breidt uit!  

Ook de fysiotherapeutes bij ons in huis willen graag verder groeien.
Hun droom is om een echt revalidatiecentrum te worden. Nauwe
samenwerking met DOA wordt daarbij steeds belangrijker. Samen
met onze dierenarts en gedragstherapeuten staat er straks een
compleet zorgteam klaar om voor ieder dier een optimaal
behandelplan inclusief fysio- en/of hydrotherapie op te stellen.

Gedragstherapie op maat

Dit jaar gaf onze gedragstherapeute 30x een consult. Vorig jaar waren dat er nog 19.
Acht keer heeft een consult ook tot training geleid. Daarnaast hebben we 6x
een workshop ‘Doe- en denkspelletjes’ verzorgd. Er is veel vraag naar gedragsadvies.
Daarom zijn we voor 2018 bezig om verschillende ‘zorgpaden’ te ontwikkelen. Wij
willen baasjes helpen bij het oplossen van gedragsproblemen. Sommige
vragen kunnen eenvoudig en snel opgelost worden. Dit doen we graag en voor niets. Als het
iets complexer wordt, krijgen klanten de gelegenheid om tegen betaling een telefonisch consult
op maat te krijgen. Blijkt dit nog steeds niet voldoende, dan regelen we een consult en stellen
we een behandelplan op. Op die manier kunnen we intensief en op maat naar een oplossing
toewerken. Tegelijkertijd draagt dit bij aan onze doelstelling om de instroom te verminderen.    
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ONZE SAMENWERKING
Interesse in gedrag

We zijn er inmiddels aan gewend. Vanuit alle hoeken – van
wetenschap tot overheid – was er dit jaar opnieuw interesse in onze
aanpak op het gebied van gedrag. We juichen deze samenwerking
toe; dierenwelzijn is er immers bij gebaat als we onze krachten zo
veel mogelijk bundelen!
• Universiteit Wageningen “Animal welfare” heeft voor de vierde
achtereenvolgende keer om een rondleiding gevraagd. Hun
studenten krijgen op deze manier de praktische kant van hun studie
te zien.
• Samen met de Koninklijke Hondenbescherming, Animal Concepts en
een aantal asielen zijn wij bezig om een workshop te organiseren
over de vraag hoe we alle asieldieren kunnen voorzien van
hersenwerk en/of hokverrijking op maat.
• We werden ook gevraagd om de Koninklijke Hondenbescherming
te ondersteunen met de educatie van politiekorpsen. Ze hebben bij
het in beslag nemen van honden regelmatig te maken met moeilijk
handelbare honden.
• De Gemeente Amsterdam heeft ons verzocht om mee te denken
over een programma om incidenten met hoog- risico-honden te
voorkomen.
• De Nederlandse Vereniging voor instructeurs in hondenopvoeding
en -opleiding (O&O) is hier geweest als voorbereiding op een
educatieprogramma over hoog-risico-honden. Er wordt gekeken of
nauwere samenwerking mogelijk is.
• We hebben lezingen verzorgd voor twee kynologenclubs
(Amsterdam en West Friesland) en een asiel.
• Onze vrijwilligers hebben tijdens een lezing, door praktijkwerk
en hersenwerk de kans gekregen om meer te leren over
hondencommunicatie.
• Dutch Cell Dogs (DCD) heeft afgelopen jaar in de gevangenissen
Almere, Heerhugowaard en Lelystand weer zeven trainingen
verzorgd met onze honden.

Internationale
belangstelling

Een groep uit Seongnam, (ZuidKorea) kwam kijken om te zien hoe
een dierenopvang in Nederland is
georganiseerd.

Hoe gaat het met
onze honden?

DOA werkt mee aan de
ontwikkeling van een nieuwe
test om het welzijn van onze
honden beter te kunnen
monitoren.

Bezoek uit regio
Waterland

In de aanloop naar onze nieuwe
samenwerking met Purmerend, Edam/
Volendam, Landsmeer, Beemster en
Waterland, hebben we de wethouders en
hun ambtenaren bij ons ontvangen voor
een rondleiding. De samenwerking om ook
dieren uit die regio op te vangen, verloopt
uitstekend.

Kansen creëren

Na de geslaagde pilot met de gesloten jeugdafdeling van
jeugdzorginstelling Spirit zijn we samen met hen op zoek gegaan
om een dergelijk programma te financieren. Het idee is om de
communicatieve vaardigheden van jongeren te verbeteren door hen
tijdens een stagetraject met onze honden te laten werken. Helaas is
dit nog niet gelukt, maar we blijven zoeken naar mogelijkheden.
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Bijtprotocol opstellen

DOA werkt mee aan het bijtprotocol van de gemeente Amsterdam.
Als we hoog-risico-honden willen blijven plaatsen, dan moeten
we afspraken maken met eigenaren, en die afspraken moeten ook
gehandhaafd worden. We zijn dus heel blij dat Amsterdam zich
verantwoordelijk voelt en een dergelijk protocol wil opstellen.

Wetenschappelijke
samenwerking
Samenwerking met RvO
onderbroken en hervat

Eén van onze belangrijke – zakelijke klanten is de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RvO). Als zij verwaarloosde
of mishandelde dieren in beslag nemen,
worden die voor een deel bij ons
ondergebracht. Wij zien het als onze taak om
deze dieren alle zorg en aandacht te geven
die nodig is om weer vertrouwen in de
mens te krijgen. In mei besloot de RvO om
financiële redenen een aantal dieren bij een
andere aanbieder onder te brengen. Toen die
niet aan de verwachtingen voldeed, kregen
we het contract eind van het jaar alsnog
toegewezen.

De Hoge School Van Hall Larenstein
(University of applied sciences) en
DOA hebben een intentieverklaring
getekend. We willen gaan
samenwerken. De kennis van Van
Hall en de praktijk van DOA moeten
leiden tot een verbetering van het
dierenwelzijn.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

We zijn natuurlijk in de eerste plaats een plek voor huisdieren. Dat neemt niet weg dat we waar
mogelijk ook proberen om mensen aan ons te binden. Afgelopen jaar heeft dat geleid tot een
samenwerking met de GGZ-instelling Amsterdam Arkin Mentrum. Sindsdien komt er iedere vrijdag
een groepje van zes bewoners uit een gezinsvervangend tehuis om ons te helpen met allerlei klusjes.

ONZE SAMENWERKING

28

ONZE COMMUNICATIE
Onze merkidentiteit en missie

We hebben al langere tijd zitten nadenken over waar we als DOA eigenlijk voor staan. De
essentie is dat we het welzijn van dieren in en om Amsterdam willen verbeteren. Onze
missie luidt dan ook: Alleen maar gelukkige huisdieren met als ultieme droom dat we
als asiel ooit overbodig worden. Misschien wel het belangrijkste inzicht is dat we niet
meer willen ‘dweilen met de kraan open’. In plaats van ‘alleen maar’ dieren opvangen
en verzorgen terwijl er alsmaar meer dieren binnen blijven komen, zouden we liever
willen voorkomen dat een dier bij ons terechtkomt. Dat kunnen we alleen maar bereiken
samen met huisdiereigenaren. Daarom richten we ons steeds meer op voorlichting en
dienstverlening voor baasjes. Maar om écht iets te kunnen betekenen, moeten ze ons
eerst weten te vinden. Door te bouwen aan onze merkidentiteit moet DOA ‘top of mind’
worden. Die herkenning moet er uiteindelijk toe leiden dat DOA een begrip wordt bij
de Amsterdamse dierenvriend. Naamsbekendheid plus sympathie voor wat we doen
betekenen automatisch een grotere groep trouwe klanten én donateurs.

www
Nieuwe website

De huidige website van DOA is technologisch verouderd en laat onvoldoende zien wie DOA is en wat wij doen en
kunnen. Dankzij de gulle nalatenschap van Drs. P zijn we in staat om te investeren in de ontwikkeling van een geheel
nieuwe website. De nieuwe website moet (veel) beter aan de behoeftes van de klant tegemoetkomen en ook onze
online fondsenwerving beter faciliteren. Dat hopen we onder andere te bereiken door een koppeling van de website
aan twee databases, het klanten- én het dieren-CRM. De ontwikkeling van de site is tevens het startpunt van een
aantal interne procesveranderingen die enerzijds moeten leiden tot meer klantvriendelijkheid en anderzijds tot
effectiever werken. Er komt een webshop en Iedereen kan straks zelf z’n afspraken inplannen. Last but not least is
de verwachting dat de nieuwe site na SEO-optimalisatie meer traffic en conversie zal opleveren. Mede dankzij zijn
responsive ontwerp moet de website ook op mobiel uitstekend werken. De verwachting is dat de website half 2018
opgeleverd zal worden.

Onze Undateables worden dateable

Rond Valentijnsdag vroegen we op Facebook extra aandacht voor onze moeilijk plaatsbare
dieren, de Buitenbeentjes. In een humoristisch opgesteld datingprofiel met prachtige
professionele foto’s stelden 2 honden en 2 katten zich voor. Geïnteresseerden konden
zich opgeven voor een feestelijke dating-avond op Valentijnsdag zelf. De online campagne
werd goed ontvangen en had een totaal bereik van rond de 670.000. Ook de media pikte
de campagne goed op; alleen de daadwerkelijke dates bleven uit. Vervolgens startten
we in april onze tweede Undateable-reeks waarbij 12 dieren zich mochten voorstellen.
Deze keer werd er geen event aan de campagne gekoppeld. Wederom was het online
bereik aanzienlijk. En ook de aanmeldingen stroomden deze keer in veel grotere aantallen
binnen. Uiteindelijk werden er 7 van de 12 dieren geplaatst. Dat was – gezien het feit dat
het om Buitenbeentjes, en dus moeilijk plaatsbare dieren ging – een heel erg hoge score.
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Communicatie-afdeling groeit

Er bestaat eigenlijk geen organisatie meer die
kan functioneren zonder een goed bezette social
media-afdeling. We hebben het geluk op Facebook
over een zeer trouwe achterban te beschikken,
maar al die mensen verwachten wel goede
content. Dat geldt ook voor ons Youtube-kanaal en
Instagram. En ook de nieuwe website die in 2018
live zal gaan, drijft voor een groot deel op mooie
en interessante content. Daarmee hopen we de
aandacht van klanten, donateurs en toevallige
bezoekers nét iets langer te kunnen vasthouden.
Storytelling wordt dus steeds belangrijker. Daarom
zijn we superblij dat we halverwege het jaar een
junior contentmanager aan ons team konden
toevoegen.

Een DOA-documentaire

De meervoudig bekroonde documentairemaakster Saskia Gubbels meldde zich bij
DOA met de vraag of ze een avondvullende
documentaire over DOA mocht maken.
Ze was geïnspireerd geraakt tijdens één
van onze rondleidingen. Na een eerste
oriënterende fase heeft het Filmfonds
akkoord (en daarmee ook een financiële
injectie) gegeven voor vervolgonderzoek.
Uiteindelijk moet dit in 2018 leiden tot een
script en – uiteindelijk – een boeiende
docu over het reilen en zeilen van DOA.

Schimmelinfectie in de publiciteit

In de laatste maanden van 2017 werden we overvallen door een schimmelinfectie.
Die nam al snel schrikbarende dimensies aan. De kattenafdeling moest uit
veiligheidsoverwegingen worden gesloten en de katten opgehokt. En ook de konijnen
hadden er veel last van. De vraag was: hoe gaan we hiermee om? We kozen ervoor
om het Parool te bellen met de vraag of we ons verhaal in hun krant mochten doen.
Dat mocht. Hun informatieve en integere artikel werd door andere media grotendeels
overgenomen. Daardoor bleef ons publiciteitsschade bespaard en waren we juist
in staat om hulp te vragen. De schimmelinfectie leverde flink wat extra werk op. De
kennels moesten worden ontsmet, de katten en konijnen gewassen en alle dieren die
nu verplicht twee maanden in quarantaine verbleven, moesten vermaakt worden om
te voorkomen dat ze depressief zouden raken. Heel veel dierenvrienden gaven gehoor
aan onze oproep om te komen helpen.

Vrijwilligerbedankdag

Nuances zijn belangrijk

Samen met de Dierenbescherming en een criminoloog van Avans
Hogeschool werd DOA in maart door editie NL uitgenodigd om live mee te
praten over hoe er omgegaan zou moeten worden met mensen die dieren
mishandelen. We kregen de kans om uit te leggen dat wij van mening
zijn dat elk geval afzonderlijk moet worden bekeken. Een oordeel is snel
geveld, terwijl mishandeling soms een kwestie is van onwetendheid met
schrijnende gevolgen.

Het aantal mensen dat ons op allerlei vlakken
ondersteunt is in een jaar tijd met 100%
gegroeid. Hoogste tijd om al die mensen
te bedanken. In een drietal bijeenkomsten
op verschillende tijdstippen hebben we
de gelegenheid aangepakt om hen ook
deelgenoot te maken van de redenen achter
een aantal organisatorische wijzigingen
(front/back; verbouwing hal; website).
De deelname en het enthousiasme was
overweldigend en hartverwarmend. Als blijk
van waardering en om onze saamhorigheid te
benadrukken, hebben we iedereen voorzien
van een batch op naam en een t-shirt. Een
actie die met veel bijval is ontvangen.

ONZE COMMUNICATIE
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ONZE FONDSENWERVING
De schimmel te lijf

Dierenvrienden met een
groot hart

In oktober 2017 veroorzaakte de
grootschalige schimmelinfectie een
flinke financiële strop. Al met al
een schadepost van ruim ¤70.000.
Na een mailing aan onze achterban
werd er flink gedoneerd: maar liefst
¤20.000!

Elk jaar zijn er weer mensen die zelf een
actie bedenken en zo geld inzamelen
voor DOA. Zoals Tattooshop Cash & Glory
met hun spraakmakende actie ‘ink for
animals’ op Dierendag. Behalve prachtige
tattoos leverde de actie in totaal ook nog
¤2170 op.

Betrokken!

Anita Vleugel, vrijwilliger en
medewerker bij De Nederlandse Bank,
leefde zo met ons mee toen ze van die
schimmelinfectie hoorde, dat ze met de
collectebus rondging bij haar collega’s
van de DNB. Dat leverde ruim ¤500 op.
Daarnaast trakteerde zij ook nog alle
vrijwilligers die mee hadden geholpen
tijdens de schimmeluitbraak op een
high tea.

Bedrijven weten ons te vinden

Steeds meer bedrijven willen graag de handen uit de
mouwen steken voor een goed doel. Zo mochten we
hier o.a. Idexx, Paramount Pictures, US Navy, ING en
Akzo Nobel verwelkomen.

Onverwacht cadeautje

Ieder jaar weer worden we (gelukkig) verrast
door iemand die besluit om ons iets na te
laten. Dankzij deze erfenissen en legaten
hebben we ook 2017 weer met een positief
resultaat kunnen afronden.

Kerstspulletjes

Het Montessori kindcentrum organiseerde
op eigen initiatief een kerstmarkt voor onze
dieren waarbij ze met hun zelfgemaakte
versieringen maar liefst ¤758 ophaalden.

Iedereen bedankt!

Net zoals elk jaar ontvingen we afgelopen jaar weer veel kleine en soms ook
grote bedragen van welwillende dierenvrienden. Voor specifieke gevallen
(bijvoorbeeld operaties), voor een speelveld, maar ook zo maar. Gelukkig zijn
er een hoop mensen – van jong tot oud – die begrijpen dat dieren veel liefde
en verzorging nodig hebben en dat daar geld voor nodig is. Dank jullie wel
dat jullie aan ons denken met verjaardagen, Sinterklaas en op allerlei andere
momenten. Wij en al onze harige vriendjes zijn jullie heel erg dankbaar!
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ONZE FINANCIËN
In deze jaarrekening is een aangepaste begroting
gepresenteerd die afwijkt van die in de jaarrekening 2016.
De reden hiervoor is dat DOA, met ingang van 2017 , als
penvoerder voor de Opvangketen Dieren, de subsidies en
bestedingen van de ketenpartners moet verantwoorden in
haar jaarrekening en begroting.
DOA heeft het boekjaar 2017 afgesloten met een positief
resultaat van ¤175.238. In de begroting was rekening
gehouden met een tekort van ¤107.719. Dit verschil van
¤282.957 is hoofdzakelijk te verklaren door hogere baten
(+ 364k / +15%) maar deze zijn weer deels teniet gedaan
door hogere lasten (+ 90k / +10%).
De baten zijn hoger dan begroot door hogere (te
verwachten) inkomsten uit nalatenschappen (+ 377k).
Daarentegen zijn de inkomsten uit donaties, acties en
publicaties -15k en de geoormerkte donaties -20k lager
dan begroot.
De bestedingen zijn hoger dan begroot door hogere kosten
voor verzorging en medische ingrepen (+20k / +14%),
hogere huisvestingskosten (+26k / +11%) en hogere
afschrijvingslasten (+51k / +20%). De personeelskosten
zijn lager uitgevallen dan begroot (-18k / -1%) door
ontvangen ziekengeld i.v.m. zwangerschap en lagere
sociale lasten. Een nadere analyse van deze verschillen is
opgenomen in de jaarrekening in de Toelichting op de Staat
van Baten en Lasten (pag. 52) en de Verschillenanalyse
(pag. 57)
Het totaal van de wervingskosten, uitgedrukt in een
percentage van de opbrengsten uit fondsenwerving,
bedraagt voor 2017 12,0% (2016: 8,6%). Voor 2017 was
14,7% begroot. Het verschil wordt hoofdzakelijk verklaard
door de hogere baten nalatenschappen, zoals hierboven
toegelicht. Met de 12,0% blijft DOA ruim binnen de door
Goede Doelen Nederland gehanteerde norm van 25%.

VERMOGEN
Reserves en fondsen
Na een voorstel van de directie heeft de Raad van Toezicht
besloten de reserves en fondsen aan te passen aan de
huidige normen.
Sinds 2009 werd er een bestemmingsreserve (voormalige)
nieuwbouw aangehouden gelijk aan het saldo van de
boekwaarde van het pand en de installaties minus de
egalisatiereserve investeringsbijdrage.
Ook werd sinds 2009 een continuïteitsreserve opgebouwd
voor de dekking van de risico’s op korte termijn. Destijds
was het streven een reserve op te bouwen waarmee
de organisatie drie jaar vooruit kon in geval er geen

nalatenschappen en/of giften zouden worden ontvangen.
Een eventueel overschot viel onder de overige reserves.
Na deze aanpassing wordt het vermogen van DOA
onderverdeeld naar de volgende reserves en fondsen:
• Herbestedingsreserve vaste activa
• Herwaarderingsreserve financiële vaste activa
• Continuïteitsreserve
• Bestemmingsfondsen
De ‘Bestemmingsreserve voormalige nieuwbouw’ gaat
verder als ‘Herbestedingsreserve vaste activa’
DOA financiert haar gebouwen en andere activa met eigen
vermogen. Het vermogen van DOA is derhalve grotendeels
vastgelegd in gebouwen bestemd voor de doelstelling.
Dit vermogen is niet vrij besteedbaar. DOA neemt de
boekwaarde van de activa bestemd voor de doelstelling op
onder deze reserve onder aftrek van de egalisatiereserve
investeringsbijdrage.
Herwaarderingsreserve financiële vaste activa
De financiële vaste activa betreffen een pand aan de
Adelaarsweg in Amsterdam dat is verkregen uit een
nalatenschap. Ten tijde van de verkrijging is de waarde
van het pand opgenomen tegen de verkoopwaarde in
verhuurde staat van dat moment.
Eens in de drie jaar wordt het pand opnieuw getaxeerd
tegen de dan geldende verkoopwaarde in verhuurde staat.
Bij ongewijzigd gebruik van het pand zal de basis van de
taxatie niet wijzigen. Herwaardering vindt alleen plaats als
een taxatie daar aanleiding toe geeft.
Samenvoeging van de ‘Continuïteitsreserve’ en de
‘Overige reserve’ in één ‘Continuïteitsreserve’
De Continuïteitsreserve en de Overige reserve zijn
samengevoegd tot één continuïteitsreserve. De
continuïteitsreserve geeft aan hoeveel geld beschikbaar is
voor de doelstelling en heeft tevens de functie van buffer
om zeker te stellen dat DOA ook in de toekomst aan haar
verplichtingen kan voldoen.
De Goede Doelen Nederland-norm voor de continuïteitsreserve bedraagt 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de
organisatie, inclusief afschrijvingen. Deze norm is aan
te merken als een bovengrens. Intern hanteert DOA een
bandbreedte van 1,0 tot 1,5 maal de jaarlijkse kosten van
de organisatie exclusief afschrijvingen. DOA blijft binnen
haar eigen interne norm (1,29) en tevens ruim binnen de
norm van Goede Doelen Nederland (1,20)
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Bestemmingsfondsen
Geoormerkte donaties en subsidies worden opgenomen in
bestemmingsfondsen. Ze zijn onder te verdelen in fondsen
bestemd voor investeringen in activa en fondsen bestemd
voor specifieke uitgaven en/of aanschaffingen.
Bij fondsen bestemd voor investeringen in activa
worden na besteding de afschrijvingslasten aan het
bestemmingsfonds onttrokken gelijk aan de periode
van de afschrijving van het actief. Fondsen bestemd
voor specifieke uitgaven en/of aanschaffingen vallen na
besteding direct vrij.
Langlopende schulden
De Gemeente Amsterdam heeft in 2005 voor de
nieuwbouw van het pand aan de Ookmeerweg ¤4.000.000
subsidie verstrekt. Er is bedongen dat het pand uitsluitend
gebruikt mag worden als dierenasiel en -pension.
Ter zekerheidsstelling voor het correcte gebruik van het
pand is een eerste hypothecaire inschrijving gevestigd.
De ontvangen subsidie is opgenomen in de
egalisatiereserve investeringsbijdrage. De jaarlijkse
vrijval, ten gunste van het resultaat, is gelijk aan de
afschrijvingstermijn van het pand: 50 jaar.

Q.6

Kosten administratie en beheer
De uitvoeringskosten van de organisatie wordt
toegerekend op basis van een verdeelsleutel die is
gebaseerd op de tijdsbesteding van de contractueel
gebonden medewerkers. De kosten van administratie en
beheer worden uitgedrukt als een percentage van de totale
kosten. Het percentage gerealiseerd bedraagt 5,8% terwijl
6,0% was begroot. (2016: 7,5%)
Penvoerderschap
Het was de wens van de Gemeente Amsterdam om de
samenwerking tussen de diverse organisaties die zich
in Amsterdam bezighouden met de opvang van dieren
te verbeteren en tegelijkertijd de subsidieaanvragen
te vereenvoudigen. Sinds 2017 is DOA als penvoerder
verantwoordelijk voor de subsidieaanvraag van de
Opvangketen Dieren. De subsidies en bestedingen van de
ketenpartners worden verantwoord in de jaarrekening van
DOA. In het onderstaande schema ziet u een specificatie
van de verdeling en toerekening per ketenpartner. De
doelstelling(en) van de ketenpartners (kunnen) afwijken
van de doelstellingen van DOA.

Penvoerderschap; specificatie en verdeling subsidie naar ketenpartners
DOA
Asiel
St.
Reptielen
Dieren
Adam A'damse
Kinder Opvang Stichting Stichting
Dieren
Opvang
Noord/
Zwerf boerderij Zwanen- Loes voor Dieren- Fruittuin Bescher- VerhuisA'dam Oostzaan
katten De Werf
burg
Dieren vangnet van West
ming dieren.nl

Ontvangen
subsidie
400.409
Bestedingen
naar diersoort
honden
189.474
katten
186.831
konijnen
24.105
knaagdieren
kippen
reptielen
vogels
onverdeeld
400.409

89.753

93.958

89.753

93.958

20.661

35.917

20.661

10.347

18.421

1.129
4.891
376
3.951

2.372
14.374

5.509

15.000

1.103
9.444
175
2.081

1.675

1.000

1.000

5.509
35.917
2.197
89.753

93.958

20.661

35.917

10.347

18.421

5.509

15.000

1.000

TOTAAL
690.976

194.078
400.252
45.317
7.706
5.509
35.917
2.197
1.444
692.420
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BEGROTING 2018
Begroting 2018

Werkelijk 2017

BATEN
Baten van particulieren
Baten van bedrijfsleven
Baten van loterijorganisaties
Baten van subsidies van overheden
Totaal van de geworven baten
Baten als tegenprestatie voor de levering
van producten en/of diensten
Overige baten

756.000
27.000
1.000
1.245.845

1.033.917
27.221
850
1.089.139
2.029.845

693.300
11.100

Totaal van de baten

2.151.127

633.498
5.931
704.400

639.429

2.734.245

2.790.556

LASTEN
Direct besteed aan doelstellingen
Wettelijk opvang
Opvang Zwefdieren
Opvang afstandsdieren
Crisisopvang
Overige activiteiten
Bestedingen ketenpartners

381.388
533.395
299.289
542.753
380.699
233.619

294.196
601.081
307.713
425.089
328.754
292.012
2.371.143

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie

291.151
159.251

2.248.845
259.066
153.719

450.403

412.785

2.821.546

2.661.630

-87.301
25.200
-62.101

128.926
46.312
175.238

Begroting
2018

Werkelijk
2017

Bestedingspercentages
Totaal van de geworden baten
Wervingskosten
Kostenpercentage werving

2.029.845
291.151
14,3%

2.151.127
259.066
12,0%

Totaal van de lasten
Kosten beheer en administratie
Kostenpercentage beheer en administratie

2.821.546
159.251
5,6%

2.661.630
153.719
5,8%

Totaal van de lasten
Resultaat voor financiële baten en lasten
Totaal financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten
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Balans per 31 december 2017
Activa
Vaste activa:
Immateriële vaste activa

A
A1

31-12-2017

31-12-2016

€

€

209.518

0
209.518

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

A2
A3

5.864.653
325.000

0
5.787.644
325.000

6.189.653
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Effecten
Liquide middelen

B
C
D
E

23.521
1.425.055
324.560
2.252.851

Totaal

6.112.644
19.575
1.081.155
340.339
2.754.987

4.025.988

4.196.056

10.425.159

10.308.700

Passiva
Reserves en fondsen
Reserves:
Herbestedingsreserve vaste activa
Herwaarderingsreserve financiële vaste activa
Continuïteitsreserve

F
F1
F2
F3

2.914.171
25.000
3.202.993

2.436.808
25.000
3.688.883
6.142.164

Fondsen:
Bestemmingsfondsen

Lang lopende schulden:
Egalisatiereserve investeringsbijdrage
Kortlopende schulden
en overlopende passiva
Totaal

F4

747.265

6.150.691
563.500

747.265

563.500

3.160.000

3.240.000

375.730

354.509

10.425.159

10.308.700

G

H
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Staat van Baten en Lasten over 2017
Werkelijk 2017
€

Baten
Baten van particulieren
Baten van bedrijfsleven
Baten van loterijorganisaties
Baten van subsidies van overheden
Baten van andere organisaties zonder
winststreven
Totaal van de geworven baten
Baten als tegenprestatie voor de
levering van producten en/of diensten
Overige baten

J 1.033.917
K
27.221
L
850
M 1.089.139
N

Begroting
2017
€
689.000
27.000
1.200
1.071.532

0

633.498
5.931

Totaal van de baten

1.947.844
20.327
1.050
773.864

0
2.151.127

O
P

Werkelijk 2016
€

330.000
1.788.732

630.000
7.605

3.073.084

572.833
6.725

639.429

637.605

579.558

2.790.556

2.426.337

3.652.642

Lasten
Direct besteed aan doelstellingen
Wettelijke opvang ≤ 14 dagen
Opvang zwerfdieren
Opvang afstandsdieren
Crisisopvang
Overige activiteiten
Penvoerderschap

Q
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6

294.196
601.081
307.712
425.089
328.754
292.011

365.708
455.952
283.876
455.582
309.061
284.394
2.248.845

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie

R
S

Totaal van de lasten
Resultaat voor financiële baten en lasten
Totaal financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

T

259.066
153.719

328.619
517.484
288.484
469.674
323.674
0
2.154.573

262.779
153.304

1.927.935
265.073
178.142

412.785

416.083

443.215

2.661.630

2.570.656

2.371.150

128.926

-144.319

1.281.492

46.312

36.600

61.546

175.238

-107.719

1.343.039
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STATURAIRE REGELING INZAKE RESULTAATBESTEMMING
Een eventueel overschot aan het einde van het boekjaar zal in de volgende jaren worden aangewend binnen de
doelstelling van de stichting. Een voorstel hiertoe wordt gedaan door de directie en goedgekeurd door de Raad
van Toezicht.

Resultaatbestemming 2017
De in dit boekjaar doorgevoerde stelselwijziging met betrekking tot de herbestedingsreserve vaste activa leidt
ertoe dat een bedrag van € 477.485 wordt toegevoegd aan deze reserve ten laste van de continuïteitsreserve.
Het positieve saldo van baten en lasten wordt toegevoegd aan de continuïteitsreserve. (Zie toelichting op de
balans, punt G, reserves en fondsen).
Toevoeging (+) / onttrekking (-) aan:
Herbestedingsreserve vaste activa
Continuïteitsreserve
Bestemmingsfondsen t.b.v. investeringen in activa
Bestemmingsfondsen t.b.v. specifieke uitgaven en/of aanschaffinge
Saldo

2017

2016

477.363
-485.890
1.915
181.850

176.853
587.686
563.500
0

175.238

1.328.039
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Kasstroomoverzicht
2017
€

2016
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutatie voorzieningen

175.238
301.841
-80.000

1.343.039
276.792
-80.000

221.841
Mutatie werkkapitaal (exclusief liquide middelen):
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Kortlopende schulden en overlopende passiva

-3.946
-343.900
21.221

196.792
-332
-898.952
-12.771

-326.625
Aan- en verkopen effecten
Koersresultaat effecten

25.000
-9.221

Kasstroom uit operationele activiteiten

-912.055
25.000
-17.964

15.779

7.036

86.232

634.812

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in:
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa

-209.518
-319.007
-72.047

0
-315.248
-10.587
-600.572

-325.835

Desinvesteringen in:
Materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa

Mutatie liquide middelen

12.204
0

0
10.700
12.204

10.700

-502.135

319.677

2.754.987
-502.135
2.252.851

2.450.310
319.677
2.769.987

Netto kasstroom
Stand per 1 januari
Mutatie liquide middelen
Stand per 31 december
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TOELICHTING
Algemeen toelichting
De jaarrekening van Stichting Dierenopvang Amsterdam
is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende
Instellingen zoals gepubliceerd onder verantwoordelijkheid
van de Raad voor de Jaarverslaggeving.		
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een
verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt samen met
het kalenderjaar.
Stelselwijziging
In 2017 zijn geen stelselwijzigingen doorgevoerd.
Transacties in vreemde valuta
Transacties luidend in vreemde valuta worden omgerekend
tegen de geldende wisselkoers op de transactiedatum.
In vreemde valuta luidende monetaire activa en
verplichtingen worden per balansdatum in de functionele
valuta omgerekend tegen de op die datum geldende
wisselkoers.
Gebruik van schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient Stichting
Dierenopvang Amsterdam, overeenkomstig algemeen
geldende grondslagen, bepaalde schattingen en
veronderstellingen te doen, die mede bepalend zijn voor de
opgenomen bedragen.		
Vergelijking van cijfers
De gehanteerde grondslagen van waardering en van
resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het
voorgaande jaar.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VAN ACTIVA
EN PASSIVA
Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering
van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn
gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders
is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarde. Ontvangsten en uitgaven worden

toegerekend aan de periode waarop zij betrekking
hebben.
Immateriële vaste activa
De website wordt gewaardeerd tegen de kostprijs (zijnde
de ontwikkelings- of vervaardigingsprijs) verminderd met
de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden
berekend volgens de lineaire methode op basis van
economische levensduur. Voor aanschaffingen tijdens het
boekjaar vindt afschrijving tijdsevenredig plaats.
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen
verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden
berekend als een percentage over de aanschafprijs
volgens de lineaire methode op basis van economische
levensduur.
Gebouw en installaties 2% tot 12,5%
Verbouwingen:
10%
Inventaris:
20%
Hardware/software:
20% tot 33 1/3%
Vervoermiddelen:
20%
Financiële vaste activa
Het pand op de Adelaarsweg is in 2010 verkregen uit een
nalatenschap en bevat drie verhuurde appartementen.
De waarde van het pand wordt gebaseerd op een taxatie
op basis van de verkoopwaarde in verhuurde staat. Deze
taxatie wordt iedere drie jaar uitgevoerd door Keij & Stefels
Vastgoedmanagement B.V. De waarde wordt aangepast
indien een nieuwe taxatie daar aanleiding toe geeft. Er
wordt niet op afgeschreven.

Continuïteitsreserve
“De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit
te waarborgen ingeval van (tijdelijke) sterk tegenvallende
opbrengsten. De continuïteitsreserve geeft aan hoeveel
geld beschikbaar is voor de doelstelling en heeft tevens de
functie van buffer om zeker te stellen dat DOA ook in de
toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.
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TOELICHTING
De Goede Doelen Nederland-norm voor de continuïteitsreserve bedraagt 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de
organisatie, inclusief afschrijvingen. Deze norm is aan
te merken als een bovengrens. Intern hanteert DOA een
bandbreedte van 1,0 tot 1,5 maal de jaarlijkse kosten van
de organisatie exclusief afschrijvingen.
Pensioenregeling
De Stichting Dierenopvang Amsterdam heeft haar
pensioenvoorziening ondergebracht bij Nationale
Nederlanden. De pensioenregeling is een beschikbare
premieregeling. Stichting Dierenopvang Amsterdam
heeft geen andere verplichtingen dan het voldoen van
de jaarlijkse pensioenpremie aan de pensioenuitvoerder
en loopt geen ander risico dan toekomstige
premieverhogingen.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VAN
RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen
de baten en de kosten van fondsenwerving en de
uitvoeringskosten van de eigen organisatie en het aandeel
in acties van derden, subsidies overheden en het saldo van
de financiële baten en lasten.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop
deze betrekking hebben. Bij deze toerekening wordt
een bestendige gedragslijn gevolgd. In de balans wordt
rekening gehouden met de aan een periode toe te rekenen
bedragen die in een andere periode zijn of worden
ontvangen dan wel betaald.		
Baten
Onder het totaal van de geworven baten wordt verstaan
ontvangen donaties alsmede opbrengsten uit acties,
publicaties, bijdragen sponsoring, de opbrengsten van
collecten, nalatenschappen, legaten en al het andere
dat door vrijgevigheid wordt ontvangen. Er wordt hier
geen onderscheid gemaakt tussen geoormerkte en niet
geoormerkte giften.

Baten uit nalatenschappen
Nalatenschappen en legaten worden verantwoord in
het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Indien er sprake is van vruchtgebruik volgt
DOA de richtlijn RJ uiting 2017-13 om te bepalen of
de nalatenschap wordt opgenomen in het resultaat.
Momenteel zijn er geen nalatenschappen, belast met
vruchtgebruik, die volgens de laatste richtlijn in het
resultaat moeten worden opgenomen.
Subsidiebaten
Subsidiebaten worden in de balans opgenomen op het
moment en tot het bedrag waarop aanspraak is ontstaan
op basis van een subsidieregeling en/of overeenkomst. Bij
exploitatiesubsidie geldt dat bepaalde kosten moeten zijn
gemaakt. Toezeggingen voor subsidies van toekomstige
bestedingen worden niet als vordering opgenomen.
Donaties, giften en nalatenschappen
Donaties en giften worden toegerekend aan en
verantwoord in het boekjaar waarop deze betrekking
hebben en de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
Woningen Adelaarsweg
De huuropbrengsten van de woningen worden verantwoord
onder de overige baten als een netto opbrengst, d.w.z. de
ontvangen huuropbrengsten onder aftrek van de directe
kosten.
Kostentoerekening
Kosten worden in de eerste plaats toegerekend aan de
doelstellingen en het werven van baten.
Beheer en administratie wordt toegerekend op basis van
de volgende maatstaven:		
• Direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend;
• Niet direct toerekenbare kosten worden verdeeld met
een sleutel, die gebaseerd is op het aantal werkzame
personen voor de betreffende activiteit;
• Hiermee volgt Dierenopvang Amsterdam richtlijn 650 en
de aanbeveling met betrekking tot de kosten van beheer
en administratie opgesteld door het VFI.
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TOELICHTING OP DE BALANS
A.

VASTE ACTIVA

A1.

Immateriële vaste activa
Website
€

Totaal
2017
€

Totaal
2016
€

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijving desinvesteringen
Afschrijvingen
Mutaties in 2017

209.518
0
0
0
209.518

209.518
0
0
0
209.518

0
0
0
0
0

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

209.518
0
209.518

209.518
0
209.518

0
0
0

Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt:
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari

De bouw van de nieuwe website is opgenomen onder de immateriële vaste activa en zal na oplevering primair
worden ingezet voor de doelstellingen. De ontwikkeling omvat een nieuwe website met koppelingen naar de
dierenadministratie en het CRM systeem. De verwachting is dat de nieuwe website medio 2018 live zal gaan.
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A2.

Materiële vaste activa
Pand
€

Technische
installaties
€

Verbouwingen
€

Totaal
2017
€

Totaal
2016
€

5.963.386
-1.097.763
4.865.623

1.522.483
-711.298
811.185

299.213
-212.748
86.465

7.785.082
-2.021.808
5.763.273

7.469.833
-1.769.093
5.700.740

190.872
0
0
-170.602
20.270

0
-9.450
0
-83.205
-92.655

128.135
-17.388
14.634
-30.335
95.046

319.007
-26.838
14.634
-284.142
22.661

315.248
0
0
-252.715
62.533

6.154.258
-1.268.365
4.885.893

1.501.483
-782.953
718.530

409.960
-228.449
181.511

8.065.701
-2.279.767
5.785.934

7.785.082
-2.021.808
5.763.273

Het verloop van de materiële vaste activa is als
volgt:
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijving desinvesteringen
Afschrijvingen
Mutaties in 2017
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

Bovenstaande materiële vaste activa worden primair aangehouden voor de doelstellingen. De investeringen
aan het pand betreffen de geluidsisolerende maatregelen ten behoeven van de kattenafdeling. De start van de
werkzaamheden was in 2016 en in juli 2017 zijn de werkzaamheden afgerond.
De investering onder verbouwing betreft de aanpassing aan de centrale hal, uitgevoerd in november en
december. Deze verbouwing dient ter verbetering van de logistiek, een meer klantvriendelijke ontvangst en
betere huisvesting van onze diensten.
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A2.

Overige materiële vaste activa
Inventaris
€

Software &
Hardware
€

Vervoersmiddelen
€

Totaal
2017
€

Totaal
2016
€

Het verloop van de overige materiële vaste activa is als volgt:
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijving desinvesteringen
Afschrijvingen
Mutaties in 2017
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

157.134
-145.339
11.795

53.644
-41.068
12.576

40.544
-40.544
0

251.323
-226.952
24.371

273.448
-224.887
48.561

70.130
-45.460
45.460
-13.178
56.952

1.917
-12.988
12.988
-4.521
-2.604

0
0
0
0
0

72.047
-58.448
58.448
-17.698
54.348

10.587
-32.713
22.013
-24.077
-24.190

181.804
-113.057
68.747

42.573
-32.601
9.972

40.544
-40.544
0

264.921
-186.202
78.719

251.323
-226.952
24.371

Bovenstaande overige materiële vaste activa worden aangehouden voor de doelstelling. De investeringen
onder inventaris betreffen de vervanging van de wasmachines en de konijn- en knaagdierenverblijven. Deze
investeringen zijn gefinancieerd door geoormerkte giften en subsidies.

A3.

Financiële vaste activa
Woningen Adelaarsweg 21 en 22
2017
2016
€
€

Het verloop van de financële vaste activa is als volgt:
Boekwaarde per 1 januari
Herwaardering
Boekwaarde per 31 december

325.000
0
325.000

325.000
0
325.000

Bovenstaande financiële vaste activa zijn verkregen uit een nalatenschap en worden aangehouden als
belegging. De opbrengsten worden aangewend voor de bedrijfsvoering.
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B.

Voorraden
Medicijnen
Voer
Kattengrit
Verkoopartikelen

2017
€

2016
€

14.772
1.126
1.474
6.149
23.521

11.283
2.305
290
5.697
19.575

2017
€

2016
€

96.459
1.578
41.292
995
1.465
1.283.266
1.425.055

98.736
18.362
0
1.139
1.465
961.454
1.081.155

De voorraden worden aangehouden voor de doelstellingen.

C.

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren
Te ontvangen bedragen
Omzetbelasting
Vooruitbetaalde kosten
Waarborgsommen
Te ontvangen nalatenschappen

Nalatenschappen en legaten worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Een uitgebreide toelichting over nalatenschappen staat op pagina 49.

D.

Effecten
Stand per 1 januari
Aan- en verkopen
Koersresultaat effecten
Stand per 31 december

2017
€

2016
€

340.339
-25.000
9.221
324.560

347.375
-25.000
17.964
340.339

De effecten worden aangehouden als belegging en zijn opgenomen tegen de koerswaarde per 31 december
2017
E.

Liquide middelen
Kasmiddelen
ING Bank
ING Spaarrekeningen
ABN-AMRO Bank

2017
€

2016
€

8.974
564.460
1.304.510
374.908
2.252.851

3.781
1.076.028
1.300.365
374.814
2.754.987

Het rentepercentage op de spaarrekeningen is te verwaarlozen. De liquide middelen zijn direct opeisbaar.
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F.

Reserves

F1.

Herbestedingsreserve vaste activa

Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar
Stand per 31 december

2017
€

2016
€

2.436.808
477.363
2.914.171

2.259.955
176.853
2.436.808

De herbestedingsreserve vaste activa is een reserve ter grootte van de boekwaarde van de vaste materiële
activa, in gebruik voor de doelstelling, minus de egalisatiereserve investeringsbijdrage per ultimo 2017. Deze
reserve is niet vrij besteedbaar.

F2.

Herwaarderingsreserve financiële vaste activa

Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar
Stand per 31 december

2017
€

2016
€

25.000
0
25.000

25.000
0
25.000

Het pand aan de Adelaarsweg wordt om de drie jaar getaxeerd op basis van de verkoopwaarde in verhuurde
staat. Herwaardering vindt alleen plaats als een taxatie daar aanleiding toe geeft.

F3.

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari
Samenvoeging met Overige reserve per 1 januari
Resultaat boekjaar
Mutatie van de Herbestedingsreserve vaste activa
Mutatie bestemmingsfondsen
Stand per 31 december

2017
€

2016
€

2.314.081
1.374.802
175.238
-477.363
-183.765
3.202.993

2.197.616
903.581
1.328.039
-176.853
-563.500
3.688.883

Conform de richtlijnen van Goede Doelen Nederland is de maximaal toegestane continïteitsreserve 1,5 maal
de jaarlijkse kosten van de organisatie, inclusief afschrijvingen. Volgens deze berekening bedraagt dit
kengetal 1,41.
De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen
dat DOA ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.
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F4.

Bestemmingsfondsen t.b.v. investeringen in activa
Stand per
Resultaat
01-01-17 bestemming
Arno kennes A-sectie
Aanpassing kattenhuisvesting
Vervanging wasmachines
Konijn- en knaagdierverblijven

313.500
250.000
563.500

29.370
23.115
52.485

Afschrijving 2017

Stand per
31-12-17

33.000
15.640
1.930
0
50.570

280.500
234.360
27.440
23.115
565.415

Arno kennes A-sectie
In 2016 ontving DOA een geoormerkte gift t.w.v. € 330.000 waarmee de verbouwing van de hondenkennels
in de A-sectie is gefinancierd. De bouw duurde een half jaar; de kennels zijn halverwege 2016 in gebruik
genomen. De afschrijvingslasten zullen over een periode van tien jaar aan het bestemmingsfonds worden
onttrokken.
Verbetering kattenhuisvesting
DOA ontving in 2016 een geoormerkt legaat van 250.000 euro ter verbetering van de huisvesting van de
katten. De bouw is afgerondt in 2017 en de afschrijvingslasten zullen over een periode van acht jaar worden
onttrokken aan het bestemmingsfonds.
Vervanging wasmachines
DOA ontving in 2017 een geoormerkte gift t.w.v. € 10.000 en een geoormerkte subsidie t.w.v. € 19.370 voor
de aanschaf van twee professionele wasmachines. De afschrijvingslasten zullen over een periode van vijf jaar
aan het bestemmingsfonds worden onttrokken.
Konijn- en knaagdierverblijven
Tijdens de schimmeluitbraak in oktober bleek het onmogelijk de houten konijnenflats en knaagdierhokken
afdoende te ontsmetten. Het advies was deze verblijven te vervangen voor flats en hokken gemaakt van
aluminium en trespa. De aanschaf is gefinancierd met een geoormerkte subsidie t.w.v. € 23.115
De nieuwe behuizingen zijn in februari 2018 in gebruik genomen en de afschrijvingslasten zullen over een
periode van vijf jaar aan het bestemmingsfonds worden onttrokken.

F4.

Bestemmingsfondsen t.b.v. specifieke uitgaven en/of aanschaffingen

Medisch fonds
Herinrichting kattenkennels
Schimmeluitbraak
Speelveld

Stand per
01-01-17

(nog te)
Ontvangen

Besteed

Stand per
31-12-17

0
0
0
0
0

10.599
168.005
18.316
11.000
207.920

7.754
0
18.316
0
26.070

2.845
168.005
0
11.000
181.850

47

G.

Langlopende schulden / Egalisatiereserve

Stand per 1 januari
Vrijval ten gunste van staat van baten en lasten
Stand per 31 december

2017
€

2016
€

3.240.000
-80.000
3.160.000

3.320.000
-80.000
3.240.000

De Gemeente Amsterdam heeft in 2005 voor de toenmalige nieuwbouw € 4.000.000 subsidie verstrekt. Deze
subsidie is opgenomen in de egalisatiereserve investeringsbijdrage. Er is bedongen dat het pand uitsluitend
gebruikt mag worden als dierenasiel en -pension. Ter zekerheidsstelling is een eerste hypothecaire
inschrijving gevestigd. Jaarlijks wordt 2% van de bouwsubsidie ten gunste van het resultaat geboekt. Deze
vrijval is gelijk aan de afschrijvingstermijn van het pand: 50 jaar.

H.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Reserveringen pension
Crediteuren
Sociale lasten en pensioenverplichtingen
Omzetbelasting
Reservering vakantiegeld
Reservering vakantiedagen
Nog te betalen kosten
Nog te besteden gelden
Afrekening subsidie Gemeente Amsterdam
Overlopende passiva

2017
€

2016
€

37.807
77.438
71.741
0
51.581
35.853
91.181
6.353
0
3.777
375.730

10.353
91.881
66.062
6.544
39.146
50.500
7.935
7.006
65.857
9.225
354.509

Niet in de balans opgenomen rechten
Nalatenschappen en legaten worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Per einde boekjaar zijn er twee nalatenschappen bekend, belast met vruchtgebruik, waarvan de
omvang niet betrouwbaar kan worden vastgesteld. Tevens is er één nalatenschap bekend waarbij sprake is
van een langstlevende testament en de erfgenaam het recht heeft de nalatenschap te vervreemden.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017
BATEN
J.

Baten van particulieren
Donateurs - particulier
Publicaties
Acties en events
Nalatenschappen en legaten
Buitenbeentjes en medisch fonds
Opbrengst 0900 nummer

Toelichting nalatenschappen
Nalatenschappen en legaten worden
verantwoord in het jaar waarin de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Stand nog te ontvangen nalatenschappen per 01-01-17
Daarvan ontvangen in 2017
(Onvoorziene) nalatenschappen ontvangen in 2017
Op balansdatum nog niet ontvangen nalatenschappen 2017
Werkelijke ontvangsten in boekjaar
Verantwoord in de Staat van Baten en Lasten 2017
Stand nog te ontvangen nalatenschappen per 31-12-17

K.

Baten van bedrijfsleven
Giften bedrijven
Collectebussen

L.

Baten van loterijorganisaties
Vriendenloterij

Werkelijk
2017
€

Begroting
2017
€

Werkelijk
2016
€

161.464
22.269
18.909
777.088
40.416
13.771
1.033.917

175.000
30.000
12.000
400.000
60.000
12.000
689.000

166.559
28.212
660
1.682.465
55.891
14.056
1.947.844

Kasstroom
2017
€

Baten
2017
€

Balans
2017
€

336.454
121.822

961.454
-336.454
121.822
655.266

655.266

458.275
777.088
1.280.266

Werkelijk
2017
€

Begroting
2017
€

Werkelijk
2016
€

24.084
3.137
27.221

15.000
12.000
27.000

13.161
7.166
20.327

Werkelijk
2017
€

Begroting
2017
€

Werkelijk
2016
€

850
850

1.200
1.200

1.050
1.050
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M.

Subsidies van overheden
Gemeente Amsterdam:
Subsidie voor opvang zwerfdieren
Subsidie i.v.m. penvoerderschap
Subsidie Gemeente Purmerend e.o.

Werkelijk
2017
€

Begroting
2017
€

Werkelijk
2016
€

400.409
292.011

385.880
284.384

319.893
0

65.184
757.604

68.268
738.532

0
319.893

Met ingang van 2017 draagt DOA, als penvoerder, zorg voor de subsidieaanvraag van de opvangketen van
Amsterdamse huisdieren. De penvoerder ontvangt de subsidie voor de gezamenlijke opvangketen van
huisdieren en verstrekt daaruit vergoedingen aan de andere opvangorganisaties volgens de vooraf
afgesproken verdeling op voorspraak van de gemeente. Een specificatie van ontvangsten en bestedingen per
ketenpartner staat op pagina 33.
Ministerie van Economische Zaken:
Subsidie voor crisisopvang hond
Subsidie voor crisisopvang kat
Subsidie voor crisisopvang overige dieren
Subsidie voor medische behandelingen
Subsidie voor overige verzorgingstaken

180.604
25.197
0
42.457
3.276
251.535

173.000
45.000
2.000
31.000
2.000
253.000

157.047
100.063
28.208
80.459
8.194
373.971

De subsidie van het Ministerie voor de opvang van crisisdieren is gebaseerd op een contract van telkens vier
jaar. Het huidige contract loopt af in 2021 en zal dan opnieuw worden aanbesteed.
Gemeente Amsterdam:
Vrijval egalisatiereserve subsidie bouw
bedrijfspand Ookmeerweg 271

Totaal subsidies van overheden

80.000

80.000

80.000

1.089.139

1.071.532

773.864

50

N.

Baten van andere organisaties zonder
winststreven
Baten van vermogensfondsen

O.

Begroting
2017
€

Werkelijk
2016
€

0
0

0
0

330.000
330.000

81.473
17.847
9.846
11.802
39.307
457.031
6.850
9.342
633.498

81.500
20.500
10.500
8.000
47.000
425.500
20.000
17.000
630.000

82.548
19.005
10.730
11.357
44.955
386.733
9.230
8.276
572.833

Werkelijk
2017
€

Begroting
2017
€

Werkelijk
2016
€

5.931
5.931

7.605
7.605

6.725
6.725

2.790.556

2.426.337

3.652.642

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten
en/of diensten
Opbrengsten uit herplaatsing dieren
Vergoedingen voor opname afstandsdieren
Vergoedingen voor teruggevonden dieren
Vergoedingen voor opname crisisdieren
Vergoedingen voor medische behandelingen
Opbrengsten uit pension en dagopvang
Verkoop goederen
Overige opbrengsten

P.

Werkelijk
2017
€

Overige baten
Verhuuropbrengsten shop-in-shop

Totaal van de baten
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Q.

LASTEN

Personeelskosten
Lonen en salarissen
Ontvangen ziekengeld
Kostenvergoedingen
Pensioenverzekeringen
Sociale lasten
Overige personeelskosten

Werkelijk
2017
€

Begroting
2017
€

Werkelijk
2016
€

1.099.468
-12.002
50.869
55.364
196.282
87.215
1.477.196

1.080.133
51.712
54.140
215.927
94.100
1.496.012

1.106.432
49.579
54.544
199.459
56.232
1.466.247

Personeelsbestand
Gedurende het boekjaar 2017 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers 29,5 FTE (in 2016 gemiddeld 30,4
FTE). De verdeling van het aantal FTE's per afdeling staat opgenomen onder de toelichting op Q1 Kosten
beheer en admininstratie.
Huisvestingskosten
Onderhoudslasten
Energielasten
Gemeentebelastingen
Schoonmaakmaterialen en vuilafvoer
Overige huisvestingskosten

56.069
79.574
21.575
44.304
54.160
255.683

56.400
91.500
22.334
29.100
37.586
236.920

64.098
88.139
22.950
50.837
30.322
256.346

98.142
69.179
167.321

67.500
71.940
139.440

95.583
106.695
202.278

92.052
20.459
46.821
159.333

67.980
42.600
43.860
154.440

81.714
52.863
44.209
178.786

Afschrijving
Afschrijvingen

310.085

259.451

282.492

Penvoerderschap
Bestedingen ketenpartners

292.012

284.394

2.661.630

2.570.656

Verzorging dieren
Voeding en verzorging
Medische kosten
Kantoor- en algemene kosten
Kantoor- en automatiseringskosten
PR- en fondsenwerving
Overige algemene kosten

TOTAAL
Lasten 2017 in verhouding tot begroting 2017 uitgedrukt in %
Lasten 2017 in verhouding tot lasten 2016 uitgedrukt in %

2.386.150

3,5%
11,5%
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Bezoldiging directeur
De Raad van Toezicht stelt de hoogte van de directiebeloning en aanverwante componenten vast. Bij de
bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt DOA de Regeling Beloning
directeuren van goede doelen. (zie www.goededoelennederland.nl). De regeling geeft aan de hand van
zwaartecriteria een maximumloon voor het jaarinkomen. De beloning van de directeur blijft binnen de norm
van Goede Doelen Nederland.
Het pensioen van de directeur is ondergebracht onder dezelfde pensioenregeling als die voor alle
medewerkers van DOA.
Dienstverband
Naam
Functie

Hans Fokkens
directeur

Aard contract
Uren (voltijds werkweek)
Parttime percentage
Periode

onbepaald
40
100%
1 januari - 31 december

Bezoldiging ( in euro's)
Jaarinkomen
Bruto loon/salaris
Vakantiegeld
Eindejaarsuitkering
Variabel jaarinkomen
Totaal jaarinkomen
SV lasten (werkgeversdeel)
Onbelaste/Belastbare vergoedingen
Pensioenlasten (werkgeversdeel)
Overige beloningen op termijn
Uitkeringen beëindiging dienstverband
Overige personeelskosten
Totaal bezoldiging 2017
Totaal bezoldiging 2016

71.454
5.716
5.953
0
83.123
10.080
2.659
7.341
0
0
1.481
104.683
99.723
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SPECIFICATIE EN VERDELING LASTEN NAAR DOELSTELLINGEN
Q.

Direct besteed aan doelstellingen
Werkelijk 2017
Katten
Honden

Aantal kennels
Aantal m²
Capaciteit verblijfsdagen
Begroting aantal verblijfsdagen
Gerealiseerd aantal verblijfsdagen
Bezettingsgraad

480
1.834
175200
71000
86709
49%

180
2.998
65700
56500
63985
97%

Konijnen

Totaal
2017

Begroting
2017

Totaal
2016

44
157
16060
12500
15508
97%

704
4.989
256960
140000
166202
65%

256960
140000
54%

256960
145892
159969
62%

Totaal

Begroting

Totaal

Konijnen &

Doelstelling

Katten
€

Honden
€

overige
€

2017
€

2017
€

2016
€

Wettelijke opvang
zwerfdieren (<14 dagen)

186.439

83.211

24.546

294.196

365.708

328.619

Opvang zwerfdieren (>14
dagen)

327.402

233.975

39.705

601.081

455.952

517.484

Q.3

Afstandsdieren

124.564

152.904

30.244

307.712

283.876

288.484

Q.4

Crisisopvang

131.897

289.619

3.574

425.089

455.582

469.674

Q.5

Overige activiteiten
Pension
Dagopvang
Trimsalon (shop-in-shop)

95.935

143.471
63.362
2.534

19.383

258.788
63.362
2.534

251.657
51.609
2.224

267.582
49.889
2.380

4.070

3.572

3.822

Q.1

Q.2

Fysiotherapie (shop-in-shop)
Q.6

Penvoerderschap
Bestedingen ketenpartners

TOTAAL

4.070

213.421

4.604

72.542

290.567

284.394

0

1.079.657

977.749

189.994

2.247.400

2.154.573

1.927.935
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Q.

Besteed
aan
doelstellingen
2017
€

Besteed
aan
fondsenwerving
2017
€

Voeding en verzorging

98.142

0

0

Medische kosten

69.179

0

0

Personeelskosten

1.134.174

144.914

66.853

Huisvestingskosten

247.853

2.024

2.024

3.783

255.683

236.920

256.346

Kantoor / algemene kosten

110.464

29.574

6.511

12.784

159.333

154.440

178.786

Afschrijvingen

289.029

3.985

3.050

5.776

301.841

251.001

276.792

7.992

65

65

122

8.245

8.450

5.700

292.011

0

0

0

292.011

284.394

0

2.248.845

180.562

78.503

153.719 2.661.630 2.570.656

2.386.150

LASTEN

Boekwinsten / verliezen
Penvoerderschap

Besteed
Besteed
aan aan beheer
werving & adminisubsidies
stratie
2017
2017
€
€

Totaal
2017
€

Begroting
2017
€

Totaal
2016
€

0

98.142

67.500

95.583

0

69.179

71.940

106.695

131.255 1.477.195 1.496.012

1.466.247

Toelichting op de kostentoerekening
De kosten worden toegerekend op basis van verdeelsleutels. De toerekening van de personeelskosten is gebaseerd op
de tijdsbesteding van de contractueel gebonden medewerkers. De diversen kostensoorten worden als volgt
toegerekend:
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Voeding en verzorging
Medische kosten
Kantoor en algemene kosten
Afschrivingen pand
Overige afschrijvingen

eerst naar kostenplaats en vervolgens naar gerealiseerde verblijfsdagen
verdeling op basis van gebruik van vierkante meters
op basis van gerealiseerde verblijfsdagen
op basis van gerealiseerde verblijfsdagen
worden toegerekend naar rato van de personeelskosten
verdeling op basis van gebruik van vierkante meters
worden toegerekend naar rato van de personeelskosten

Onderstaand een globale verdeling van de afdelingen over de hoofdactiviteiten

Afdelingen
Directie
F&C
Administratie
Balie
Facilitair
Dierverzorging overig
Dierverzorging hond
Dierverzorging kat
Dierenartsen

Doelstelling
60%
50%
20%
50%
100%
100%
100%
100%
100%

Beheer &
AdWerving ministratie
20%
20%
50%
20%
60%
40%
10%

FTE 2017
1,0
2,6
2,6
3,5
1,6
2,0
7,1
7,6
1,5
29,5

FTE 2016
1,0
2,6
3,2
3,5
2,0
1,3
6,9
8,4
1,5
30,4

55

Q.

R.

Bestedingspercentages
Totale bestedingen aan doelstelling(en) in relatie tot de totale baten:
Werkelijk
2017
€
Totaal bestedingen aan de doelstellingen
2.247.400
Totaal baten
2.790.556
Bestedingspercentage
81%

Begroting
2017
€
2.154.573
2.426.337
89%

Werkelijk
2016
€
1.927.935
3.652.642
53%

Totale bestedingen aan de doelstelling(en) in relatie tot de totale lasten:
Werkelijk
2017
€
Totaal bestedingen aan de doelstellingen
2.247.400
Totaal lasten
2.661.630
Bestedingspercentage
84%

Begroting
2017
€
2.154.573
2.570.656
84%

Werkelijk
2016
€
1.927.935
2.386.150
81%

Werkelijk
2017
€
180.562
78.503
259.066

Begroting
2017
€
183.551
79.229
262.779

Werkelijk
2016
€
180.167
84.906
265.073

Totaal geworven baten
Kostenpercentage werving

2.151.127
12,0%

1.788.732
14,7%

3.073.084
8,6%

Kosten beheer en administratie

Werkelijk
2017
€
153.719
2.661.630
5,8%

Begroting
2017
€
153.304
2.570.656
6,0%

Werkelijk
2016
€
178.142
2.386.150
7,5%

Werkelijk
2017
€
1.466
9.669
9.221
25.956
46.312

Begroting
2017
€
3.600
6.000
27.000
36.600

Werkelijk
2016
€
7.384
10.214
17.964
25.985
61.546

Wervingskosten

Werving donaties
Werving subsidies

S.

Kosten beheer en administratie
Totale lasten
Kostenpercentage beheer en administratie

T.

Financiële baten en lasten

Rente baten
Opbrengst effecten
Koersresultaat effecten
Verhuuropbrengsten Adelaarsweg 21 en 22
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VERSCHILLENANALYSE
Toelichting op de balanspositie 2017
versus 2016
De balanspositie is licht gestegen ten opzichte van vorig
jaar. Aan de activazijde is een nieuwe post gevormd:
immateriële vaste activa, waaronder de investering in de
nieuwe website wordt verantwoord. Verder een stijging bij
de materiële vaste activa doordat in 2017 de verbouwing
ten behoeve van de geluidsreductie van de kattenafdeling
en de verbouwing van de centrale hal gereed zijn
gekomen. Daardoor zijn de liquide middelen afgenomen.
De vorderingen zijn gestegen ten opzichte van 2016
met name door toename van de post ‘te ontvangen
nalatenschappen’.
Aan de passivazijde stijgen de reserves door het positieve
resultaat van 2017. De balanspositie geeft aan dat DOA
over een gezonde reserve beschikt die binnen de norm
van Goede Doelen Nederland valt. Ondanks dat de liquide
middelen zijn gedaald is er sprake van een voldoende
financiële basis voor komende jaren.

Toelichting op de realisatie 2017 ten
opzichte van de begroting 2017
In deze jaarrekening is een aangepaste begroting
gepresenteerd die afwijkt van die in de jaarrekening 2016.
Met ingang van 2017 moet DOA, als penvoerder voor de
Opvangketen Dieren, de subsidies en bestedingen van
de ketenpartners verantwoorden in haar jaarrekening en
begroting.
Het resultaat van 2017 is beter dan begroot. Dit komt
door hogere baten met name van (nog te ontvangen)
nalatenschappen. Maar ook zijn er extra subsidies
ontvangen van de Gemeente Amsterdam voor het oplossen
van knelpunten (21k), voorzieningen ter bestrijding van
overlast van ongedierte (12k) en de vervanging van de
konijnenhuisvesting (23k).

De lasten zijn totaal hoger dan begroot en overschrijden
vooral op afschrijvingen. De afschrijvingen op de
verbouwing van de hondenkennels in de A-sectie en
de geluidsisolerende maatregelen ter verbetering van
de kattenhuisvesting bleken niet in de begroting te zijn
opgenomen.
In de kosten voor verzorging zijn begrepen de extra kosten
(+21k) die in 2017 zijn gemaakt door de schimmeluitbraak.
Deze waren niet begroot.

Toelichting op de realisatie 2017 ten
opzichte van de realisatie 2016
In 2017 zijn de baten aanzienlijk lager (-862k) dan in
2016. De oorzaak is in hoofdzaak te herleiden naar de
opbrengsten uit nalatenschappen (-905k) en opbrengsten
van andere organisaties zonder winststreven (-330k).
In 2016 zijn, naar aanleiding van aanscherpingen in
de richtlijn RJ650, toezeggingen van nalatenschappen
gewaardeerd, in het resultaat verantwoord en in de balans
opgenomen als nog te ontvangen nalatenschappen. Deze
wijziging leidde in 2016 tot een piek in de opbrengsten in
deze categorie. Ook zijn in 2016 geoormerkte giften (330k)
ontvangen ter financiering van de verbouwing van de
hondenkennels in de A-sectie.
In 2017 zijn extra subsidies ontvangen van de Gemeente
Amsterdam ter dekking van fysieke knelpunten,
ongediertebestrijding en voor de vervanging van de
konijnenhuisvesting die onverwachts vervangen moest
worden.
In 2017 zijn de lasten 275k hoger dan in 2016 door het
penvoerderschap en de daarbij behorende bestedingen van
de ketenpartners. Verder laten alle categorieën een geringe
over- of onderschrijding zien.
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