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Algemene informatie Stichting Leeuw
Adres van de stichting

Stichting Leeuw
Van Ewijckskade 1
1761 JA Hollands Kroon

Ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel Noordwest-Holland

53857836

Datum van inschrijving

26 oktober 2011

Statutaire vestigingsplaats

Anna Paulowna

RSIN nummer

851046411

BTW nummer

8510.46.411.B.01

IBAN nummer

NL49RABO0138186731

Bestuursleden en functie:
De heer A.M. Roecoert
De heer R.J. Zagt
De heer P.H. Kruijff

penningmeester
secretaris
voorzitter

De heer R.P.M. Kruijff

directeur

Website

www.stichtingleeuw.nl

E-mail

info@stichtingleeuw.nl

Telefoonnummer

0223 531 388
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Doelstelling
De stichting is opgericht om Algemeen Nut Beogende doelen en projecten met betrekking tot
de verzorging en opvang van roofdieren en het rehabiliteren van roofdieren naar hun
oorspronkelijke leefgebied te ondersteunen.
De stichting heeft haar grondslag ontleend aan het verantwoordelijkheidsgevoel om invulling
te geven aan onze opdracht voor een goed rentmeesterschap voor mens, dier en wereld. De
stichting wil hier aan bijdragen door concreet en specifiek op te komen voor de belangen van
katachtige roofdieren. Tijgers, leeuwen en andere katachtige roofdieren worden wereldwijd
ernstig bedreigd. Voor deze groep dieren, afkomstig uit circussen en dierentuinen ontbreekt
het aan een gedegen opvang voor een welverdiende goede “oude dag” en in het algemeen aan
verantwoorde terugkeermogelijkheden in de wilde natuur of grote parken in de landen van
herkomst.
De statutaire doelstelling van de stichting luidt als volgt:
a. Het welzijn van dieren, waaronder begrepen roofdieren en olifanten, binnen en buiten
Nederland, duurzaam te verbeteren (SBI-code: 94997 – Overige belangenbehartiging).
b. Werkzaam te zijn ten bate van- of steun te verlenen, dan wel uitvoering te geven aanprojecten van algemeen maatschappelijk belang en bovendien van ideële en sociale
strekking.
c. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Opvang en verzorging aan te bieden aan roofdieren in nood, met name, maar niet
uitsluitend, aan generaties lang gekooide in Europa geboren roofdieren.
b. Het rehabiliteren van roofdieren naar hun oorspronkelijk leefgebied.
c. Samenwerkingen aan te gaan om haar doel te bereiken.
d. Beleidsveranderingen te bewerkstelligen bij overheden.
e. Preventieve en educatieve voorlichting te geven aan het publiek.
f. Het financieel of anderszins ondersteunen van in Nederland gevestigde instellingen als
bedoeld onder artikel 32 lid 1 onderdeel 3 en artikel 33 lid 1, onderdeel 4 van de
Successiewet 1956 juncto artikel 6.33 van de Wet Inkomstenbelasting 2001, welke
instellingen eenzelfde of soortgelijk doel als van de stichting beogen.
g. Binnen het kader van haar doelstellingen theoretisch onderzoek en praktische
werkzaamheden, zowel zelf te verrichten als door anderen te laten verrichten, als ook
dergelijk onderzoek en werkzaamheden, door anderen verricht of voorgenomen, te
ondersteunen, zowel financieel als anderszins en te dien einde fondsen te besteden of
ter beschikking te stellen voor de betaling van lopende kosten dan wel mede voor de
aanschaffing van kapitaalgoederen in verband met voorgenoemd onderzoek en
werkzaamheden.
Bezoekers zijn van harte welkom in ons centrum. Het centrum bevindt zich op Landgoed
Hoenderdaell. In 2012 is de stichting feitelijk actief geworden.
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Beleidsplan Stichting Leeuw op hoofdlijnen
Voor het beleidsplan van Stichting Leeuw verwijzen wij naar de website.
Een ieder die op de hoogte wenst te blijven kan zich aanmelden voor de Nieuwsbrief die
periodiek wordt uitgebracht.
www.stichtingleeuw.nl
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Jaarverslag bestuur boekjaar 2021
Ook het jaar 2021 stond in het teken van corona. Dit had zijn weerslag op de hele
maatschappij. Hoenderdaell, waar het opvangcentrum van Stichting Leeuw is gelegen, was
vele maanden dicht. Vrijwilligers die van ver kwamen bleven thuis om de verspreiding van
corona te beperken. Kortom een tijd die veel impact had op alle betrokken partijen.
Gelukkig konden we in 2021 weer een paar dieren helpen. De leeuwinnen Stella en Luna
werden opgevangen uit Slowakije, waar later ook de witte tijger Muba vandaan kwam. De
leeuwinnen werden gekoppeld aan de alleenstaande mannen Remy en Simba B. Zelden
hebben we een paar leeuwen zo zien opbloeien.
De tijgerin Muba stal snel de harten van de verzorgers en vrijwilligers met haar prachtige
karakter. Haar loensende ogen kijken je elke dag vriendelijk aan. Het is een plezier om dit dier
te zien spelen in haar verblijf.
Om deze dieren op te vangen was er ruimte nodig. Die ruimte was ontstaan na het vertrek van
onze leeuw Bakari met zijn dames naar The Lions Foundation. Ik heb de dieren in december
2021 bezocht en wat liepen ze daar trots op de savanne. Dit zijn de momenten waarvoor we
het allemaal doen.
Elk jaar gaan er helaas ook dieren dood en dit jaar stierf Masrya, een leeuwin van het eerste
uur. Zelden heb ik een dier met zo’n mooi karakter mee gemaakt. We zullen je allemaal heel
erg missen Mas.
In Afrika zijn, met behulp van Stichting Leeuw en de betrokken donateurs, een aantal hele grote
verblijven gebouwd om nog meer dieren te kunnen opvangen. Deze verblijven hopen we begin
2022 weer te gebruiken voor meer leeuwen uit Nederland. Tevens zijn we in Nederland
begonnen met meer investeringen te doen in de educatieruimte. De investeringen worden
gedaan met behulp van een grote sponsor. Het blijft enorm belangrijk om mensen bewust te
maken van het leed dat we deze magnifieke dieren aandoen.
Er zijn geen grote wijzigingen in personeelsbezetting. Wel hebben we meer focus gelegd op de
fondswerving, om zo meer dieren aan een goede toekomst te kunnen helpen. Wij willen begin
2022 een eigen fondswerver aannemen. De inkomsten zijn in 2021 tegen alle verwachtingen
in toch gestegen en we hopen dat deze trend zich voortzet.
In 2022 hopen we te gaan beginnen met het vernieuwen van de binnen verblijven in Anna
Paulowna. De metalen rasters zijn niet goed bestand tegen de leeuwen urine, waardoor ze erg
roesten. De binnenbaan staat ook op het programma om te worden aangepast naar de
behoeften van de dieren. Zo zal hij natuurlijker gaan ogen en uitdagender worden ingericht. De
educatieruimte zal in 2022 ook verder worden omgebouwd. We blijven dus vernieuwen en
verbeteren met als doel zoveel mogelijk dieren aan een betere toekomst te helpen.
Robert Kruijff
Directeur Stichting Leeuw
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Balans per 31 december 2021
(op basis van richtlijn RJ650)
Realisatie

Begroting

Realisatie

2021

2021

2020

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

€ 357.811

€ 65.000

€0

Financiële vaste activa

€ 214.344

€ 250.000

€ 214.345

€ 572.155

€ 315.000

€ 214.345

€ 22.337

€ 103.636

€ 24.024

R/C vorderingen

€0

€0

€ 6.625

Omzetbelasting

€ 5.087

€ 5.000

€ 6.248

€ 27.424

€ 108.636

€ 36.898

€ 278

€ 12.500

€ 10.565

€0

€ 3.500

€ 3.093

€ 118.757

€ 47.000

€0

€0

€0

€0

€ 119.035

€ 63.000

€ 13.657

WERKKAPITAAL

-€ 91.611

€ 45.636

€ 23.241

VASTE ACTIVA + WERKKAPITAAL

€ 480.544

€ 360.636

€ 237.585

€ 474.146

€ 354.636

€ 232.468

€ 6.398

€ 6.000

€ 5.117

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Te betalen loonheffing
Overige kortlopende schulden
Omzetbelasting

EIGEN VERMOGEN
Bestemmingsreserves
VOORZIENINGEN
Vakantiegeld
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Staat van baten en lasten 2021
(op basis van richtlijn RJ650)
Realisatie

Begroting

Realisatie

2021

2021

2020

BATEN
Baten van donateurs

€ 570.528

€ 458.000

€ 394.391

Baten van legaten

€ 115.000

€ 80.000

€ 130.000

€ 19.356

€ 25.000

€ 26.849

€0

€0

€ 3.165

€ 90.000

€0

€0

€ 5.775

€ 20.000

€ 15.676

Baten van (corona) subsidies overheid

€ 22.563

€ 51.568

€ 22.711

Baten van correcties voorgaande jaren

€0

€0

€0

€ 823.222

€ 634.568

€ 592.792

€ 502.223

€ 275.000

€ 236.772

€0

€ 2.500

€ 1.201

€ 202.160

€ 200.000

€ 300.620

€ 68.425

€ 2.500

€ 44

€ 772.808

€ 480.000

€ 538.637

€ 9.010

€ 7.500

€ 6.674

€ 24.503

€ 20.000

€ 15.101

€ 806.321

€ 507.500

€ 560.412

€ 16.901

€ 127.068

€ 32.380

€ 5.222

€ 4.900

€ 4.394

€ 11.679

€ 122.168

€ 27.986

Baten van tijgerworkshops
Baten van opvang IBG katachtigen
Baten van sponsoring LG Hoenderdaell
Baten van verkoop merchandising

Som van de geworven baten
LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Doelstelling opvang katachtigen centrum
Doelstelling gedragsonderzoek
Doelstelling terugplaatsing
Doelstelling educatie

Wervingskosten
Beheer en administratie
Som van de lasten
Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten
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Grondslagen voor de waardering balansposten
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de “Richtlijn Fondsenwervende Instellingen” (Richtlijn
650 of RJ650) en de “Algemene bepalingen voor organisaties zonder winststreven” (Richtlijn
640 of RJ640), zoals gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de Raad voor de
Jaarverslaggeving.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is
vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van het voorgaande jaar.
1. Materiële vaste activa
Vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op het geïnvesteerde bedrag.
Bedrijfsmiddelen
De geschatte levensduur van vervoermiddelen bedraagt 5 jaar, met een restwaarde van 20
procent van de aanschafwaarde.
2. Financiële vaste activa
Onder financiële vaste activa worden vorderingen op deelnemingen verstaan. De deelneming
in de balans wordt gewaardeerd op nominale waarde.
3. Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
4. Vorderingen
Vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.
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5. Omzetbelasting
De stichting is omzetbelasting verschuldigd op grond van verkopen vanuit de educatieruimte
en dienstverlening in de vorm van het organiseren van tijgerworkshops. Uit een controle door
de Belastingdienst is bepaald dat over een bedrag van € 40 per workshop het lage tarief
afgedragen wordt, de meerwaarde valt onder giften.
6. Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde, zijnde het ontvangen
bedrag. Dit is meestal de nominale waarde.
7. Te betalen loonheffing
Dit betreft het af te dragen bedrag over de maand december op basis van maandaangifte.
Waardering vind plaats tegen nominale waarde en omvatten geen bedragen van eerdere
salaris verwerkingsperiodes.
8. Overige kortlopende schulden
Hier wordt opgenomen het transitorische bedrag van de schenkingsovereenkomst met de heer
P.H. Kruijff voor een bedrag van € 30.000 op jaarbasis.
9. Omzetbelasting
Aangifte omzetbelasting vindt plaats per kwartaal.
10. Bestemmingsreserves
Conform richtlijn Financieel Beheer van Goede Doelen Nederland mag de maximaal
toegestane continuïteitsreserve 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie zijn.
De Stichting heeft over het boekjaar 2020 voor de eerste keer een jaarrekening structuur voor
organisaties met een ANBI status gekozen. Komende periode zullen we meer toewerken naar
een juiste invulling van deze structuur.
Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker
te stellen dat in de toekomst aan de verplichtingen kan worden voldaan.
Bestemmingsreserve onderhoud verblijven
Katachtigen verspreiden urine wat stoffen bevat die de hekwerken van de verblijven in een
verhoogd tempo aantasten. Voor 2022 staat in de planning alle ijzerwerk van de hokken te
vervangen. Op basis van een offerte is hiervoor een reserve gevormd.
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Bestemmingsreserve verbouwing educatie entree
Teneinde publiek betrokken te houden is regulier onderhoud en aanpassing van de inrichting
van het opvangcentrum evident. Voor 2022 staat in de planning de entree van het gebouw
grootschalig te vernieuwen.
11. Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op
de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen
noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorziening vakantiegeld is gevormd om uitkeringen aan medewerkers van Stichting Leeuw
zeker te stellen.
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Grondslagen voor de staat van baten en lasten
Algemeen
Het overschot of tekort wordt bepaald als het verschil tussen de som van de baten en de som
van de lasten vermeerderd dan wel verminderd met het saldo 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. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten
worden verantwoord als deze toegezegd of gerealiseerd zijn.
Baten


Baten van donateurs

Onder baten van donateurs wordt verstaan ontvangen donatie- en adoptiegelden alsmede
opbrengsten uit acties en al het andere dat door vrijgevigheid wordt ontvangen.


Baten van legaten

Onder baten van nalatenschappen, legaten en toegezegde schenkingen wordt verstaan
ontvangen gelden die worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld.


Baten van tijgerworkshops

Baten van tijgerworkshops zijn opgebouwd uit een drietal componenten, te weten:
- Omzet bedrag groot € 40 dat onderhevig is gesteld aan het lage omzetbelastingtarief
vanwege het educatief karakter.
- Bedrag dat is gelabeld met het giftelement.
- Aftrek voor provisie betaald aan provider zoals Groupon, Aktie van de Dag.


Baten van opvang In Beslag Genomen katachtigen

Dit betreft de ontvangen vergoeding voor de kosten van personeel, dierenarts, voer en
transport die worden berekend voor de opvang van katachtigen.


Baten van sponsoring door Landgoed Hoenderdaell

Landgoed Hoenderdaell stelt jaarlijks een bedrag van € 228.000 beschikbaar in de vorm van
sponsoring van de huur en het gebruik van het roofdiercentrum. In het boekjaar 2021 heeft
verhuurder ervoor gekozen deze bijdrage te beperken in verband met de corona maatregelen.
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Baten van verkoop merchandising

Onder baten als tegenprestatie voor levering producten en/of diensten worden onder andere
verantwoord baten ontvangen uit hoofde van verkoop van handelsgoederen waarbij de
inkoopwaarde is verrekend zodat de brutowinst als bate in de verantwoording is opgenomen.


Baten van (corona) subsidies overheid

Op basis van de vigerende regelingen heeft Stichting Leeuw zich aangemeld voor TVL en NOW
en heeft hiervoor vergoedingen mogen ontvangen.
Lasten
Algemeen
De lasten bestaan uit kosten besteed aan de doelstellingen, wervingskosten en kosten
besteed aan beheer en administratie. De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar
waarop zij betrekking hebben. Bij deze toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd.


Doelstelling opvang katachtigen centrum

Stichting Leeuw heeft een gebruiksovereenkomst gesloten voor het roofdiercentrum en de
nutsvoorzieningen. Onkosten per maand bedragen € 17.500 huur en € 1.500 voor energie en
water. In het boekjaar 2021 heeft Landgoed Hoenderdaell ervoor gekozen voor beperkte
doorbelasting in verband met de corona maatregelen.
Vanaf 2019 is Landgoed Hoenderdaell een gedeelte van de kosten voor gebruik van de
quarantaineruimte door gaan berekenen aan Stichting Leeuw. Gezien de gevolgen van de
coronamaatregelen is ook hiervoor gekozen er vanaf te zien voor 2021.
Zoals het er nu uitziet zullen beide kostenposten voor het boekjaar 2022 vrijwel volledig
doorberekend gaan worden.
Naast deze kosten van huisvesting zijn onder deze noemer de bedragen uitgegeven aan
onderhoud van de voorzieningen, de inkoop van het voer voor de dieren en de dierenarts
opgenomen. Daarbij moet opgemerkt worden dat de dierenarts voor een bedrag gelijk aan de
gedeclareerde kosten een donatie bijdraagt aan de Stichting.


Doelstelling gedragsonderzoek

Onder de post gedragsonderzoek valt de faciliteit die is ingericht voor de jaagsimulator. Hier is
in 2021 geen aanpassing aan gedaan.


Doelstelling terugplaatsing

Terugplaatsing omvatte in het boekjaar 2021 de kosten besteed aan de opvang in de
faciliteiten van Schrikloof.
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Doelstelling educatie

Na de forse investering in de inrichting gedaan in het boekjaar 2017 zijn de kosten van deze
ruimte beperkt. Wel bestaat het voornemen hier in het boekjaar 2022 een verbouwing door te
gaan voeren.


Wervingskosten

In het kader van de werving van fondsen en donateurs wordt gebruik gemaakt van een aantal
programma’s beschikbaar gesteld door serviceproviders. Deze programmatuur stelt de
medewerkers in de gelegenheid hun werkzaamheden efficiënt uit te voeren.
Onder de kosten valt ook een publicatie in het magazine Schenken en Nalaten aan Goede
Doelen alsmede advies van een extern deskundige.


Kosten beheer en administratie

Hier worden de kosten voor uitgaven aan bedrijfskleding voor personeel verantwoord.
Kantoorkosten omvatten de uitgaven voor boekhouding en accountant, alsmede het gebruik
van een boekhoudprogramma voor de verwerking van de donateursadministratie. Reis- en
verblijfkosten omvatten in 2021 een aantal tickets, verblijven en uitgaven voor reizen naar
Schrikloof in Zuid-Afrika.


Financiële lasten

Stichting Leeuw heeft een groot aantal donateurs waar maandelijks een donatie wordt
geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten die de bank in rekening brengt zijn hier
opgenomen.
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Toelichting op de balans
(op basis van richtlijn RJ650)
Realisatie

Begroting

Realisatie

2021

2021

2020

VASTE ACTIVA
1. Materiële vaste activa

€ 307.058

€0

€0

€ 50.752

€ 65.000

€0

€ 357.811

€ 65.000

€0

€ 214.345

€ 250.000

€ 214.345

Rabobank NL49 RABO 0138 1867 31

€ 16.052

€ 13.533

€ 15.864

Rabobank NL61 RABO 0314 6323 28

€ 5.282

€ 90.000

€ 8.058

Rabobank NL19 RABO 3463 2930 48

€ 1.003

€ 103

€ 103

€ 22.337

€ 103.636

€ 24.024

€0

€0

€ 6.625

€ 5.087

€ 5.000

€ 6.248

€ 278

€ 12.500

€ 10.565

€ 18.860

€0

€0

€ 19.138

€ 12.500

€ 10.565

€0

€ 3.500

€ 3.093

Nieuwe VW Crafter bus VHP-55-T

2. Financiële vaste activa
Lening u/g Schrikloof Ltd.
VLOTTENDE ACTIVA
3. Liquide middelen

4. R/C vorderingen
Dit betreft het saldo van de rekeningcourant bij Landgoed Hoenderdaell BV
5. Omzetbelasting
Belastingdienst BTW aangifte 4e kwartaal
KORTLOPENDE SCHULDEN
6. Crediteuren
R/C Landgoed Hoenderdaell B.V.

7. Te betalen loonheffing
Belastingdienst aangifte december
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Toelichting op de balans
(op basis van richtlijn RJ650)
Realisatie
2021
8.

Realisatie
2020

Overige kortlopende schulden
Lening o/g P.H. Kruijff
-

9.

Begroting
2021

€ 99.897

€ 47.000

€0

Uit hoofde van een schenkingsovereenkomst voor 5 jaar en
€ 30.000 per jaar.
In het boekjaar 2021 is € 75.000 aangewend voor de aankoop van
een nieuwe VW Crafter die op basis van de
schenkingsovereenkomst wordt verwerkt.

Omzetbelasting

€0

€0

€0

€ 244.146

€ 354.636

€ 232.468

€0

€0

€0

€ 165.000

€0

€0

€ 65.000

€0

€0

€ 474.146

€ 354.636

€ 232.468

10. Bestemmingsreserves

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve investering
Schrikloof
Bestemmingsreserve onderhoud
verblijven
Bestemmingsreserve verbouwing
educatie
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Toelichting op de staat van baten en lasten
BATEN

Baten van collecten

Realisatie

Begroting

Realisatie

2021

2021

2020

€ 12.069

€0

€ 4.330

€ 395.282

€ 308.000

€ 293.165

€0

€ 75.000

€0

€ 184.746

€ 75.000

€ 71.946

Baten van subsidie van overheden

€ 22.563

€0

€ 22.711

Baten van andere instellingen zonder

€ 58.550

€0

€ 20.082

€ 673.210

€ 458.000

€ 412.234

€ 115.000

€ 80.000

€ 130.000

€ 20.283

€ 30.000

€ 32.337

€ 7.450

€ 10.000

€ 12.290

€ 12.833

€ 20.000

€ 20.047

€0

-€ 1.750

-€ 2.415

-€ 927

-€ 3.250

-€ 3.074

€ 19.356

€ 25.000

€ 26.849

€0

€0

€ 3.165

Baten van donateurs particulier
Baten van donateurs acties
Baten van bedrijven

winstoogmerk

Baten van legaten

Baten van tijgerworkshops

Waarvan aandeel omzet belast 9%
Waarvan aandeel gift onbelast
Aftrek kosten toegang/consumpties
Aftrek kosten provisie

Baten van In Beslag Genomen dieren
conform contract met NVWA
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Realisatie

Begroting

Realisatie

2021

2021

2020

€ 21.532

€ 30.000

€ 23.572

-€ 11.825

-€ 10.000

-€ 6.161

€ 9.707

€ 20.000

€ 17.411

€ 5.949

€0

€ 3.134

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€ 823.222

€ 583.000

€ 592.793

Baten als tegenprestatie voor levering
van producten en of diensten:
Omzet verkooppunt Stichting Leeuw
Kostprijs inkoop merchandising

Overige baten
Baten van correcties voorgaande jaren
BTW afhandeling 2013 t/m 2016

Som van de baten
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LASTEN
Realisatie

Begroting

Realisatie

2021

2021

2020

Doelstelling opvang katachtingen centrum
Huur opvangcentrum Hollands Kroon

€ 72.000

€0

€0

Energie + water opvangcentrum

€ 18.000

€0

€0

€0

€ 12.390

€0

€ 238.326

€ 45.000

€ 43.852

Verzorging dieren inkoop voer

€ 42.498

€ 60.000

€ 43.194

Verzorging dieren kosten dierenarts

€ 14.866

€ 35.000

€ 28.198

Transportmiddel

€ 23.484

€0

€0

€ 409.173

€ 152.390

€ 115.244

€ 135.829

€ 120.000

€ 119.800

Sociale lasten

€ 22.772

€ 22.500

€ 21.329

Pensioenlasten

€ 5.888

€ 6.000

€ 5.220

Verzekering Ziekteverzuim

€ 4.787

€ 7.500

€ 6.399

€0

-€ 3.390

€0

-€ 84.217

-€ 45.000

-€ 41.225

€ 7.991

€ 15.000

€ 10.005

€ 93.050

€ 122.610

€ 121.528

€ 502.223

€ 275.000

€ 236.772

Gebruik quarantaineruimte
Kosten reparatie + onderhoud verblijven

Personeelskosten
Salarissen

Tegemoetkoming overheid LIV - corona
Tegemoetkoming overheid corona
Overige personeelskosten

Som van bestedingen opvang
katachtigen
Personeelsleden in aantallen

Betaalde medewerkers in Hollands Kroon 8 FTE
Vrijwilligers actief in Hollands Kroon

35

Personeelsleden in fulltime equivalenten
Betaalde medewerkers in Hollands Kroon 5,2 FTE
Vrijwilligers actief in Hollands Kroon
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Realisatie

Begroting

Realisatie

2021

2021

2020

Doelstelling gedragsonderzoek
Onderhoud + reparatie jachtsimulator

€0

€ 2.500

€ 1.201

Terugplaatsing locatie WWFF Thailand

€0

€0

€ 10.000

Terugplaatsing locatie Caropax Emoya

€0

€0

€ 104.500

€ 202.160

€ 200.000

€ 186.120

€ 202.160

€ 200.000

€ 300.620

€ 68.425

€ 2.500

€ 44

€ 772.808

€ 480.000

€ 538.637

€ 9.010

€ 7.500

€ 6.674

€ 3.047

€ 2.500

€ 971

€ 13.438

€ 9.000

€ 7.515

€ 8.017

€ 8.500

€ 6.616

€ 24.503

€ 20.000

€ 15.101

Doelstelling terugplaatsing

Terugplaatsing locatie Schrikkloof

Doelstelling educatie
Onderhoud inrichting galerij centrum

Som van de lasten

Wervingskosten
Uitgaven afdeling fondswerving

Kosten beheer + administratie
Uitgaven voor bedrijfskleding personeel
Uitgaven voor kantoor
Uitgaven voor reis- + verblijfkosten
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Accountantsverklaring
De jaarrekening van Stichting Leeuw te Anna Paulowna is door ons samengesteld op basis van
de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en
de staat van baten en lasten over 2021 met de daarbij behorende grondslagen voor financiële
verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de
voor accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze
standaard wordt van ons verwacht dat wij ondersteunen bij het opstellen en presenteren van
de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare
grondslagen voor financiële verslaglegging. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het
gebied van financiële verwerking en financiële verslaglegging toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat
u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in
overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze
werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van
de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Leeuw.
Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stelt
om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de
jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende
relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants
(VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de
opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en
dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Voor een nadere toelichting op de aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de
VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
Anna Paulowna, 8 mei 2022
Van der Meer Accountancy
Origineel getekend door:
Ineke van der Meer AA-CA
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