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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag over 2020, dit verslag is bedoeld als verantwoording van hetgeen in 2020 is
gedaan door Stichting DierenLot. Door de regelgeving zijn wij verplicht om ons jaarverslag direct
downloadbaar op de site te zetten. Hetgeen we natuurlijk doen. We hopen echter wel dat
belangstellenden niet schromen om hun vragen te blijven stellen aan ons. Dat helpt ons weer om
waar mogelijk het volgende jaarverslag, de site, onze informatievoorziening en activiteiten te
verbeteren.
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Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Stichting DierenLot bestaat uit 4 leden en vergadert een aantal keer per
jaar. Bovendien zijn de leden van de Raad van Toezicht actief betrokken bij de organisatie. Zij zijn
veelvuldig bij allerlei activiteiten van DierenLot aanwezig en ook voor beneficianten gewoon
aanspreekbaar op bijvoorbeeld de Landelijke Bijeenkomsten Dierenhulpverlening.
De taak van de Raad van Toezicht is belangrijk, maar overzichtelijk, namelijk toezicht houden.
Behalve aanwezigheid bij activiteiten vraagt het Bestuur de Raad van Toezicht goedkeuring voor de
begroting en wordt het Jaarverslag besproken en vastgesteld. Tevens is de Raad van Toezicht formeel
werkgever van de bestuurders.
De gezamenlijke vergaderingen van het Bestuur en de Raad van Toezicht hebben tot doel om te
informeren en af te stemmen. Toetsing van de plannen vindt plaats aan de hand van het meerjarig
beleidsplan. In het afgelopen jaar is daarnaast vooral gekeken naar de uitdagende ambities hoe deze
plannen ingezet worden ter verbetering van het welzijn van Dieren, de kwaliteit en betrokkenheid
van vrijwilligers die actief zijn in onze sector en het bewustzijn rond het houden van
gezelschapsdieren en het omgaan met natuurdieren.
De Raad van Toezicht heeft in 2020 onder meer gesproken over de begroting, jaarrekening,
jaarverslag en het beleidsplan. In dit verband is ook gesproken over de aan te houden reserves,
huisvesting, de Corona crisis en de kansen en moeilijkheden voor DierenLot en de beneficianten. Dit
laatste leidde tot de instelling van een Coronacalamiteitenfonds met een hoogte van 1 miljoen euro.
Terugkijkend op 2020 is de Raad van Toezicht trots op de organisatie en wat er wordt verwezenlijkt.
DierenLot is niet meer weg te denken als het gaat om ondersteuning van lokale organisaties en het
vervoer van dieren. Ook in de politiek en bestuurlijk Nederland vervult DierenLot een steeds grotere
rol als katalysator voor het welzijn van dieren en het kunnen functioneren van lokale en regionale
dierenwelzijnsorganisaties.
De Raad van Toezicht verwacht dat de organisatie zich de komende jaren verder ontwikkelt als
belangrijkste speler op het gebied van ondersteuning van activiteiten van lokale organisaties ten
behoeve van het welzijn van dieren. Het blijkt steeds vaker dat lokale organisaties ondersteuning
nodig hebben op politiek en ambtelijk gebied om hun positie te kunnen opeisen dan wel te
handhaven. Lokale organisaties ontberen de mogelijkheid en middelen om landelijk of regionaal
voorlichting te geven of bewustwording te bevorderen, ook is het voor hen vaak onmogelijk op
provinciaal of landelijk niveau op te komen voor hun belangen, terwijl juist daar veel Wet en
regelgeving vandaan komt.
Dit is een niet vooraf beoogd deel van het werk van DierenLot maar blijkt steeds meer noodzakelijk.
Zowel op gemeentelijk als provinciaal als op landelijk niveau. Op dit gebied zijn bijvoorbeeld in 2020
op provinciaal niveau grote vorderingen geboekt en concrete resultaten behaald voor o.m.
wildopvangen en andere lokale dierenwelzijnsorganisaties.
Juist in dit voor iedereen moeilijke jaar is DierenLot er toch in geslaagd een grote stap voorwaarts te
zetten. Niet alleen in omvang maar ook #samenvoordieren voor de lokale organisaties en de dieren
die dat nodig hebben.

5

De Raad van Toezicht bestaat uit de heren
T. de Ruiter
gepensioneerd ondernemer
H.N.M. Vos
zelfstandig ondernemer
B. van der Schaar
ICT-specialist) (voorzitter)
P. IJssels
Gepensioneerd burgemeester Gorinchem
Onbetaalde nevenfuncties:
Voorzitter Nationaal Keurmerk Dierenambulance
Voorzitter Dierenasiel Gorinchem
De leden van de Raad van Toezicht krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, noch zijn aan
hen voorschotten of leningen verstrekt.
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Bestuursverslag
Op 18 maart 2020 is op 72- jarige leeftijd onze mede-oprichter Maarten Stoopendaal overleden. Na
een leven vol sport, muziek en werk voor vele goede doelen is hij overleden aan de gevolgen van
darmkanker. Maarten was een enorme dierenvriend en was bereid zijn nek uit te steken om
dierenleed aan te pakken. Wij zijn hem dan ook enorm dankbaar voor zijn inzet voor DierenLot en
World Wide Animal Rescue en trots op al het werk wat hij voor DierenLot en heel veel andere goede
doelen heeft gedaan.
Samen met 2 vakgenoten, die goede vrienden werden, Jan Krol en Peter Helmer, hebben zij in 2004
DierenLot opgericht. DierenLot groeide hard en Maarten was tot het laatste moment betrokken bij
elke stap vooruit. Maarten was oprecht trots op alles wat DierenLot bereikt had en nog kan bereiken,
welk verschil er gemaakt wordt, elke dag weer. Voor juist die organisaties waar hij zijn hart bij had
liggen. Zijn basis, zijn manier van naar dingen kijken en zijn ideeën over fondsenwerving zijn voor
altijd in de organisatie ingebakken. Ook na zijn overlijden zal zijn gedachtegoed voortleven in
DierenLot.
Op 26 april 2018 werd Maarten benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was oprecht
geroerd en trots en zag dit vooral als een erkenning van vakgenoten. Een erkenning die hij meer dan
verdiend heeft. Op 9 november 2019 reikte Maarten nog de eerste naar hem vernoemde Maarten
Stoopendaal Droomcheques uit op het 18e Landelijk Congres Dierenhulpverlening van DierenLot.
Wat was hij ongelooflijk blij en trots dat hij die middag een heleboel kleine organisaties kon
verrassen met bedragen oplopend tot wel € 25.000, -.
Wij verliezen in Maarten een inspirator, een fantastische fondsenwerver en bovenal een prachtig
mens.
Visie
DierenLot wil graag een wereld zonder dierenleed.
Wij doen dat door het informeren van het grote publiek om dierenleed te voorkomen en door de lokale
organisaties te ondersteunen in natura (bijv. auto’s en voer), met geld en kennisdeling.
Wij denken dat dierenwelzijn in Nederland het beste is gediend door enerzijds preventie en indien er
toch actie nodig is met een fijnmazig netwerk van lokale en regionale dierenhulporganisaties en hun
duizenden vrijwilligers. Wij hebben niet de intentie om lokale organisaties voor te schrijven hoe zij
hun werk moeten doen. De organisaties proberen wij zo goed mogelijk te ondersteunen, echter
alleen op aanvraag.
Missie #samenvoordieren
DierenLot wil samen met de lokale en regionale dierenwelzijnsorganisaties zorgen voor het voorkomen
van onnodig lijden van gezelschaps- en natuurdieren in Nederland. Ons credo daarbij is
#samenvoordieren
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Doelstelling
De Stichting DierenLot, heeft statutair tot doel:
Het opzetten van projecten voor-, het samenwerken met- en/of het sponsoren van allerlei
instellingen en organisaties werkzaam in het algemeen belang op het gebied van welzijn,
volksgezondheid, natuur, milieu- en landschapsbescherming, de bescherming en gezondheid van
dieren, internationale aangelegenheden en ontwikkelingssamenwerking, onderwijs.
Het bevorderen en ondersteunen van studie en/of (wetenschappelijk) onderzoek op een of meer van
de hiervoor vermelde gebieden;
Het geven van voorlichting teneinde de bewustwording te bevorderen over de noodzaak van het
beschermen van dieren en het bevorderen van hun welzijn en gezondheid.
Het ontwikkelen van het vermogen van de hierboven bedoelde instellingen, organisaties en
initiatieven om zelf te voorzien in de benodigde financiële en andere middelen die nodig zijn om hun
doelstelling te realiseren.
Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.
De stichting dient het algemeen belang en beoogt niet het maken van winst.

Strategie van DierenLot
Voorkomen van dierenleed
Dierenleed ontstaat meestal door onwetendheid, onkunde en onvoorzichtigheid. Het blijft daarom
voortdurend van belang de (toekomstige) houders van dieren voor te lichten en te informeren over
hoe om te gaan met hun dieren of met gevonden dieren. Immers preventie van dierenleed is het
allerbeste voor het dier. Ook natuurdieren kunnen door menselijk handelen of het uitblijven daarvan
in nood komen.
Opzettelijk veroorzaken van dierenleed komt minder voor. In die gevallen waar opzet wel de oorzaak
is, is het noodzakelijk strafrechtelijk te vervolgen. Dierenmishandeling blijkt regelmatig ook de
voorbode of uithangbord van huiselijk geweld. Dat is ook een reden dat de taken van de
Dierenpolitie extra belangrijk zijn. Om meer zekerheid te krijgen indien letsel met onduidelijke
oorzaak bij de dierenarts wordt geconstateerd kan de dierenarts bijvoorbeeld gebruik maken van het
Landelijk Expertisepunt Dierenmishandeling (LED) dat door DierenLot wordt ondersteund. Enerzijds
om dierenmishandeling te signaleren anderzijds om eigenaren niet onnodig in een kwaad daglicht te
stellen.
Een dier in nood lijdt. Fysiek of psychisch. Elk dier dat wordt geholpen vermindert het lijden van het
dier zelf en daarmee van dieren in het algemeen. Het effect van DierenLot op het welzijn van
(individuele)dieren is daardoor evident. Het welzijn van dieren is echter onderhevig aan regelgeving,
handhaving, omstandigheden, de invloed van de mens en de grillen van moeder natuur. Het
beïnvloeden van dierenwelzijn in zijn algemeenheid ligt maar beperkt binnen de invloedssfeer van
DierenLot. Feit is dat indien een dier in nood niet (kan) word(t)(en) geholpen dat specifieke dier
onnodig lijdt. Elk dier dat geholpen wordt (mede) door de inbreng van DierenLot is er een en een
stap in de goede richting.
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Directe Hulp
Indien dieren in moeilijkheden komen, in nood zijn, verweesd, verwaarloosd, afgedankt of gewond
zijn, moeten ze zo snel mogelijk geholpen worden. DierenLot ondersteunt daarvoor een fijnmazig
netwerk van honderden lokale dierenhulp organisaties en dierenambulances en (hun) duizenden
vrijwilligers. Ruim 170 Dierenambulances worden op de weg gehouden door DierenLot.
Opvangen
Vaak is voor deze dieren (tijdelijke) opvang noodzakelijk. Bij voorkeur dicht bij de vindplaats van het
dier zodat zo snel mogelijk het dier adequaat opgevangen en verzorgd kan worden. Voordeel bij
verweesde dieren is dan ook dat de eigenaar sneller (lees dichterbij) zijn verloren dier kan
terugvinden.
Lobby
Het is belangrijk dat lokale organisaties zo veel mogelijk gefaciliteerd worden in hun werkzaamheden
en dat (lokale) politiek en overheid de waarde (h)erkent van die lokale organisaties. Lokale
organisaties hebben bovendien een sociale functie door de inzet van mensen met een achterstand
tot de arbeidsmarkt of hen die anders geen zinvolle dagbesteding hebben. Landelijke en provinciale
wetgeving en bestuur dient oog te hebben voor het belang van het dier. Gemeenten zouden ook de
sociale functie van de lokale organisaties moeten omvormen. DierenLot draagt bij aan
bewustwording van deze overheidsorganen over het dierenwelzijnsveld, het belang van de lokale
organisaties hierin en draagt oplossingen aan voor dierenwelzijnsproblemen. Hiertoe worden ook bij
de DierenLot Academie sessies voor de gemeenten georganiseerd en participeert DierenLot in een
kennisplatform voor gemeenten waar men onderling kennis en informatie beschikbaar stelt.
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Verandertheorie van DierenLot

Wat hebben we gedaan in 2020
DierenLot groeit voorspoedig. De donateurs, de giften en de inkomsten groeien steeds verder
DierenLot kan dus ook steeds meer een verschil maken, zowel als financier als ook als voortrekker,
opleider en lobbyist. De rol van DierenLot als landelijk, onafhankelijke Dierenwelzijnsorganisatie
wordt steeds belangrijker.
15 jaar terug was DierenLot voor het eerst te zien in een DRTV-spot. Van de plannen om het 15-jarig
bestaan te vieren kwam door de coronabeperking helaas vrijwel niets terecht.
DierenLot is erin geslaagd om meer directe uitkeringen te doen dan in 2019 en 17 auto’s uit te
reiken. Via de Kledingactie en Donatieverdubbelaar werden extra inkomsten voor de beneficianten
mogelijk gemaakt. Steeds vaker kan DierenLot via de herverdeling van geschonken diervoer lokale
organisaties helpen hun kosten te verminderen. In 2019 is de DierenLot Academie is van start gegaan
en deze organiseert nu al tientallen workshops en trainingen voor medewerkers en vrijwilligers van
lokale dierenwelzijnsorganisaties en gemeenten. Vanwege de corona perikelen is het grootste deel
hiervan geannuleerd. We brachten vier keer het Vakblad Dierenhulpverlening uit en driemaal het
publieksblad #Samenvoordieren. In december organiseerden we voor de tweede maal ‘The
Christmas Fundraising Challenge’ hierdoor konden 68 lokale organisaties uit heel Nederland die
hadden meegedaan ruim 370.000 euro bijschrijven. Een verviervoudiging ten opzichte van het
startjaar 2019.
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Daarnaast speelt DierenLot steeds meer een (adviserende en verbindende) rol op politiek en
bestuurlijk vlak. DierenLot heeft het belang van het dier in het oog en kiest er daarom bewust voor
op te treden als “het Rode Kruis voor dierenwelzijn”. We zijn zelf geen belanghebbende in de vele
discussies die in de dierenwelzijnswereld tussen alle partijen worden gevoerd. Wij proberen te
denken in oplossingen en helpen deze indien nodig te (laten) faciliteren.
Zo heeft DierenLot er mede voor gezorgd dat er ondanks de coronamaatregelen een werkbare
situatie bleef voor de Dierenopvangen en Dierenambulances. Voor de dierenhulpverleners zijn i.s.m.
NFDO, FDN en Dierenbescherming coronarichtlijnen gemaakt die te vinden zijn onder
www.mijncoronaprotocol.nl/protocol/dierenambulance en
www.mijncoronaprotocol.nl/protocol/dierenopvangcentra .In de eerste regelingen werd
dierenhulpverlening niet als essentiële werkzaamheden aangemerkt zodat bij een lockdown dit tot
stilstand zou komen. Door inzet op verschillende fronten is bewerkstelligd dat dierenartsen als
cruciale beroepsgroep wordt erkend en dierenpensions en dierenasielen kunnen doordraaien.
Door de coronapandemie liepen veel opvangcentra inkomsten mis. Door onze bemiddeling kwam er
in Noord-Holland een budget vrij van 200.000 euro voor de wildopvangen in de provincie met als
doel de zelfredzaamheid ook op de lange termijn te versterken. Op landelijk niveau werd succes
behaald doordat ook dierenasielen aanspraak konden maken op een tegemoetkoming (TOGS) van
€ 4.000. Ook Utrecht gaat in de komende jaren een aantal dierenwelzijnsorganisaties steunen indien
deze ook een stukje opleiding volgen en daarmee kwaliteitsverbetering bewerkstelligen.

Noodzakelijk fijnmazig netwerk van diervervoer en opvangorganisaties
DierenLot is groot voorstander van een fijnmazig netwerk van dierenopvang en vervoersorganisaties
en erkenning van de inspanningen van vele vrijwilligers. Het spreekt voor zich dat in het belang van
dieren en eigenaren een (gewond) dier zo min mogelijk vervoerd wordt, zo dicht mogelijk bij de
vindplaats en zo goed mogelijk wordt opgevangen. Fijnmazig is echter ook belangrijk voor de sociale
cohesie. Bij dierenopvangen en diervervoerders ontstaan immers kansen voor werkervaringsplekken,
vrijwilligers en mensen die vanuit sociaal oogpunt een activiteit zoeken. Vrijwilligers kunnen vaak
beperkt reizen waardoor opvang en vrijwilliger dus wederzijds gebaat zijn bij een kleine afstand
tussen woonplaats en opvang. Belangrijk is ook dat eventuele donateurs zich prettiger voelen bij de
besteding van hun bijdragen in hun (directe) omgeving.
Gemeenten kiezen regelmatig voor de gemakkelijke weg, maar een “ontzorg oplossing” op papier is
vaak anders dan de praktijk en houdt meestal onvoldoende rekening met alle effecten van een lokale
oplossing. Ons uiteindelijke doel is dat de gemeenten altijd rechtstreeks in zee gaan met hun eigen
lokale organisatie (s), dan wel de dichtstbijzijnde en dan ook voldoende budget ter beschikking
stellen om de taken ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.
DierenLot is ervan overtuigd dat het dierenwelzijn in Nederland het meest gebaat is met een
fijnmazig netwerk van lokale opvang en vervoer organisaties. Deze organisaties dienen te worden
ondersteund in de kwaliteit van hun werk, hun kennisontwikkeling, hun financiën, zelfredzaamheid
en de versterking van hun lokale wortels. Immers ook vrijwilligers en donateurs opereren (liefst)
lokaal. Dit terwijl daarmee de dieren geholpen worden en de kosten relatief laag gehouden kunnen
worden. Lokaal georganiseerd zijn er derhalve veel meer opbrengsten voor de maatschappij dan
centraal gereguleerd.
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Inmiddels krijgen veel lokale organisaties beter contact met lokale overheden. De door DierenLot
uitgegeven handvatten voor lokale organisaties en gemeenten hebben hierin een rol gespeeld, net
als het dierenwelzijnsloket. Gemeenten worden door ons regelmatig geïnformeerd over en geholpen
bij dierenwelzijnsvraagstukken.
Ook de verkiezing van de diervriendelijke gemeente van 2020 draagt positief bij aan aandacht voor
dierenwelzijn binnen de gemeenten van Nederland. In 2020 was het de derde keer dat deze
verkiezing werd gehouden. Vanwege de totale lockdown is wel de top 3 bekend gemaakt maar de
definitieve uitreiking uitgesteld tot in 2021.
DierenLot financiert (mede) een groot deel van het werk van zeehondenwachters (met 7 voertuigen)
en 3 zeehondenopvangen. Het overleg tussen alle bij zeehondenwelzijn betrokken partijen heeft de
intentie om te komen tot een gezamenlijke aanpak en beleid voor het redden en opvangen van
Zeehonden in Nederland. Na uitgebreide onderhandelingen en de ondertekening van een convenant
tot samenwerking zijn in 2020 zijn de eerste praktische stappen gezet voor een duurzame
samenwerking en afstemming van alle activiteiten van de organisaties langs de Nederlandse kust.
Minder zichtbaar maar wel belangrijk is dat DierenLot erin slaagde gezamenlijk met anderen de jacht
op katten in steeds meer provincies van tafel te krijgen. Wij denken dat een oplossing voor het
zwerfkatten probleem ligt in (verplicht) chippen en uitgebreide TNR (vangen, steriliseren/castreren
en (gedeeltelijk) terugzetten) ligt. In België is men er namelijk goed in geslaagd om de
zwerfkattenproblematiek aan te pakken door onder meer verplicht chippen en castreren of
steriliseren van katten. Hopelijk slagen we er het komende jaar erin om de jacht op katten definitief
te beëindigen en een landelijk werkzaam en werkbaar beleid te hebben naar het voorbeeld van
Vlaanderen.
Op dit moment loopt er een Pilot op Texel i.s.m. met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de
gemeente, de Provincie en de Stichting Zwerfkatten Nederland waar zwerfkatten worden gevangen
en gecastreerd. Daarna worden ze gesocialiseerd en geplaatst bij nieuwe baasjes. In aanloop naar de
vangacties werden 500 katten met eigenaren gechipt.
Ten aanzien van de wildopvangen speelt DierenLot een belangrijke verbindende rol tussen opvangen,
overheden en NVWA. DierenLot streeft naar een goede aansluiting van regels op de praktijk zodat
deze ook uitvoerbaar zijn. Via de DierenLot Academie wordt gewerkt aan het verbeteren van de
kwaliteit van de betrokken organisaties. Tevens is een kennisplatform opgezet waar opvangen en
gemeenten kennis en informatie delen.
Als gesprekspartner van de Raad voor Dierenaangelegenheden draagt DierenLot bij aan het
verduidelijken van de zorgplicht van overheden van natuurdieren. Tevens heeft DierenLot zich
ingezet om samen met de provincies Utrecht en Noord-Holland de regionale (vogel en wild)
opvangen ook financieel te ondersteunen.
Eind 2020 heerst de vogelgriep in Nederland, een in potentie ook voor mensen gevaarlijke ziekte. De
in samenwerking met vogelopvangen en de Erasmus Universiteit opgestelde handvatten worden nu
toegepast door alle partijen onder wie ook de politie, meldpunt 144, groene Boa’s, gemeenten en
dierenartsen. Het omgaan met zieke dieren brengt extra kosten met zich mee voor de opvangen en
ambulances. Met het Ministerie van LNV wordt gesproken over een financiële tegemoetkoming.
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#Samenvoordieren
De lokale dierenorganisaties die Erkend DierenLot Beneficiant zijn besteedden ca 21,5 mln (in 2019)
aan dierenwelzijn. Ze hebben ca 6.900 vrijwilligers en ca 1.200 collectanten. Daarnaast zijn er
organisaties die geen beneficiant zijn en ook geen onderdeel van de Dierenbescherming. Een
gedeelte van de organisaties krijgt een bijdrage van de gemeente, voor een deel loopt dit via de DB
en een deel doet alles op eigen kracht.
Het streven van DierenLot is dat de gemeenten een rechtstreekse (financiële) relaties aangaan en
onderhouden met de eigen gemeentelijke dierenwelzijnsorganisaties. Alhoewel dit soms iets meer
werk lijkt (of zelfs in aanvang is) past dit volledig in het als gemeente verantwoordelijkheid nemen
voor gemeentelijke taken op het gebied van dierenwelzijn. Om dit te bewerkstelligen is het van
belang dat de kiezers en (potentiële) raadsleden ook weten hoe het veld in elkaar zit.
Tegelijkertijd probeert DierenLot lokale organisaties te helpen met de invulling van hun rol naar de
gemeente, landelijke en provinciale politiek en andersom ook de overheden met hun kijk naar de
meestal door vrijwilligers gerunde organisaties. DierenLot maakt het mogelijk om landelijk de
belangen van lokale organisaties zichtbaar te maken. Zij verzorgen immers het grootste gedeelte van
Dierenopvang en Vervoer in Nederland (ca 70%) De campagnes van DierenLot benadrukken het
belang van de lokale organisaties en het werk wat zij doen met onze ondersteuning. Ook wordt
uitdrukkelijk gevraagd de lokale organisaties te steunen met geld, middelen en vooral inzet.
Lokale organisaties werken veel met vrijwilligers en mensen die wellicht (in het geheel) niet aan het
arbeidsproces kunnen deelnemen. Lokale opvangen en ambulances hebben daardoor ook een
belangrijke sociale functie. Het creëert een geweldige mogelijkheid om lokaal dierenwelzijn en
sociaal welzijn hand in hand te laten gaan. Voor een gemeente is dit eigenlijk een ideale situatie.
Deze bijdrage aan de maatschappij wordt vaak over het hoofd gezien, zelfs door lokale organisaties
zelf die het meestal als de gewoonste zaak van de wereld beschouwen. DierenLot probeert de
bewustwording omtrent en de uitbreiding van deze gewenste combinaties te vergroten.
In het geval van natuurdieren wordt het nog ingewikkelder. Vergoedingen hiervoor zijn vaak niet
beschikbaar. Als een Dierenambulance ter plaatse komt moet deze vanuit de ethiek een gewond dier
helpen, tegelijkertijd mag een natuurdier wettelijk niet geholpen worden door de ambulance
medewerkers. DierenLot spant zich in om ook in dit kader meer begrip, mogelijkheden en financiën
beschikbaar te krijgen zodat ook natuurdieren in voorkomende gevallen gewoon geholpen kunnen
worden. In principe door de eerst aanwezige hulporganisatie. DierenLot is samen met overheden op
zoek naar een meer passende setting binnen de mogelijkheden van de vaak al jarenlang bestaande
vogel en wildopvangen. Financieel kwamen meerdere opvangen in moeilijkheden en DierenLot helpt
waar het kan en is in overleg met gemeenten en provinciale overheden hoe de opvangen kunnen
worden ondersteund. Op landelijk niveau is door ons gevraagd om eenduidig beleid en werkbare
regelgeving.
Om ontwikkelingen in de bovenstaande situaties en daarmee de invloed van de activiteiten op dit
gebied van DierenLot in kaart te brengen en te kunnen monitoren zal DierenLot de beneficianten op
deze punten jaarlijks bevragen.
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DierenLot gaat waar mogelijk en wenselijk samenwerkingen aan met organisaties die bijdragen aan
het behalen van haar doelstellingen. Zo is DierenLot vertegenwoordigd in het bestuur van de
Dierencoalitie, waarin 15 dierenbeschermingsorganisaties zich sterk maken voor een stevige
politieke belangenbehartiging op het gebied van dierenwelzijn issues. DierenLot neemt ook deel aan
de jaarlijkse ontmoetingen van vermogensfondsen op het gebied van dierenwelzijn. Alhoewel er met
regelmaat informeel overleg met enkele fondsen plaatsvindt zijn er in verband met de
coronarestricties geen ontmoetingen gehouden.
Door twee keer per jaar een landelijke bijeenkomst dierenhulpverlening te organiseren, draagt
DierenLot direct bij tot het verhogen van het kennis- en kwaliteitsniveau van haar beneficianten en
andere bezoekers. Er worden daarnaast regelmatig workshops en trainingen georganiseerd voor
beneficianten die bijdragen aan de zelfredzaamheid van deze organisaties. In 2019 is gestart met de
DierenLot Academie, een faciliteit waar stakeholders kunnen leren van mensen uit de praktijk en
wetenschap. De Academie heeft nog een enkele cursus gehouden maar de landelijke events hebben
niet plaatsgevonden.
Dierencalamiteitenfonds van 1mln
Door Corona hebben veel organisaties moeite om hun activiteiten uit te voeren. Er is veel druk op de
beschikbaarheid en inzetbaarheid van vrijwilligers. Bovendien liggen alle publieke activiteiten stil.
Pension is een belangrijke inkomstenbron voor asielen, maar er is bijna geen pension nodig omdat
iedereen thuis werkt en niemand op reis mag. Er zijn geen open dagen, geen markten of
evenementen. Kortom de mogelijkheid tot interactie met het publiek en daarmee de mogelijkheid
tot het werven van middelen zijn in 2020 zeer beperkt geweest. Online-activiteiten vullen dit maar
ten dele in.
Omdat voorzien werd dat veel organisaties aanzienlijk minder inkomsten zouden gaan krijgen, terwijl
de vaste lasten wel doorlopen is een Corona Dierencalamiteitenfonds ingericht. Hier kunnen
organisaties een financiële overbrugging (lening) aanvragen om hen door deze moeilijke periode
heen te helpen. Het is uiteindelijk de bedoeling deze leningen om te zetten in schenkingen, maar om
de aanvragen niet vrijblijvend te maken is ervoor gekozen dit in eerste instantie op te zetten als
lening met een rente van 0,5%.
Gelukkig zijn lokale organisaties gewend aan het uitvoeren van hun werk met de weinig beschikbare
middelen en wordt er erg zuinig geleefd, zonder concessies te doen aan het welzijn van de
opgevangen dieren. Het ligt wel voor de hand dat langzaam maar zeker organisaties financieel naar
de rand van de afgrond drijven. Op 31 december was er ruim 275.000 van de 1 miljoen daadwerkelijk
uitgekeerd. Het fonds wordt mede gefinancierd door Stichting Het Waardige Dier (10%) en Abri voor
Dieren (met € 60.000).
Bewustwording bij het Nederlandse publiek, overheid en politiek
DierenLot heeft voor het publiek, beneficianten en lokale en regionale instanties een
Dierenwelzijnsloket geopend waar men met vragen over dierenwelzijn terecht kunnen.
DierenLot zorgt voor voorlichting via diverse kanalen, waaronder het bijwonen c.q. organiseren van
diverse evenementen, waarbij het publiek bewust wordt gemaakt van de verantwoordelijkheden die
uit de aanschaf en de verzorging van een huisdier voortvloeien.
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Om het werk van DierenLot te kunnen blijven doen is draagvlak nodig. Dat wordt voornamelijk
gevormd door onze donateurs, maar ook door onze volgers op de social media. Draagvlak is enerzijds
belangrijk om aan te kunnen geven wat er in Nederland allemaal gebeurt op het gebied van
dierenhulp. Anderzijds is het belangrijk om de diervriendelijke boodschap zo wijd mogelijk te kunnen
verspreiden. Ook naar beleidsmakers is het draagvlak belangrijk om ervoor te zorgen dat al die
kleine lokale organisaties zoveel mogelijk ongehinderd hun werk kunnen doen. Een grote ‘achterban’
via de social media helpt om gehoord te worden en om sneller bij eventuele problemen te kunnen
helpen. Op dit moment heeft DierenLot al meer dan 365.000 volgers en likes op de social media
(Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn).
DierenLot maakt ook gebruik van Social Media als Facebook, LinkedIn, Instagram, en YouTube om de
doelstellingen van DierenLot uit te dragen, ondersteuning te krijgen en de publieke opinie te
beïnvloeden. Vanuit het oogpunt bewustwording en voorlichting blijkt met name ook Facebook heel
interessant te zijn. Het bereik van de relevante berichten is hoog, er wordt dus een groot publiek
bereikt. Anderzijds zijn al deze contacten zeer belangrijk voor het organiseren van (financiële) hulp
indien er noodsituaties ontstaan. Onze site werd meer dan 63.000 keer per maand bezocht.
DRTV is het belangrijkste kanaal voor bewustwording op dit moment. In de 2020 campagne werd
gevraagd om steun als vrijwilliger of donateur aan de lokale dierenwelzijnsorganisaties.
Ambassadeurs
Onze ambassadeurs Piet Hellemans en Lenie ’t Hart helpen ons om onze doelstelling uit te dragen en
soms om deuren voor ons te openen. Piet is dierenarts en TV-presentator, bekend van o.a. de SBSprogramma’s Beestengeluk en Rob’s Grote Tuinverbouwing. Hij heeft ook verschillende keren
workshops en presentaties verzorgd op de Landelijke Bijeenkomsten Dierenhulpverlening en hij geeft
uitleg in onze infomercials. Inkomsten
Oorspronkelijk is DierenLot als loterijbeneficiant begonnen met zijn activiteiten. Sinds 2010 is de
afhankelijkheid van de Support Actie loterij verminderd en ingezet op donateurs. Op dit moment
komt ca 96% van de baten uit “gewone” donateurs en andere opbrengsten en de rest uit de
loterijdeelnemers.
Er is al een aantal jaren geïnvesteerd in een campagne ten behoeve van de verkrijging van legaten en
nalatenschappen. In 2013 werd 4 keer een nalatenschap ontvangen. In 2015 was dat net als in 2014
één keer. In 2016 was dat 5 keer. In 2017 7 keer en in 2018 werd 13 keer een nalatenschap
ontvangen. In 2019 hebben we 33 keer een nalatenschap mogen ontvangen en in 2020 hebben we
47 keer een nalatenschap mogen ontvangen. Het feit dat mensen na hun overlijden (een deel van)
hun vermogen aan DierenLot nalaten vergroot nog extra het gevoel van verantwoordelijkheid voor
een zorgvuldige besteding van hun giften.
In 2020 zijn veel vrijwilligers actief geweest voor DierenLot. Zij hebben veelal op eigen initiatief acties
georganiseerd waarvan de opbrengsten naar DierenLot zijn gegaan. Graag verwijzen wij naar de
berichtgeving over al deze geweldige acties op onze site. DierenLot is blij dat zovelen de doelstelling
van DierenLot ook actief ondersteunen en helpen om het lot van mishandelde, verwaarloosde en
verlaten dieren in Nederland te verbeteren.
Vanuit diverse bedrijven worden voer en dierbenodigdheden geschonken. Ons magazijn wordt als
verzamel- en uitgiftepunt gebruikt waar beneficianten gratis het door hen gewenste voer en de
dierbenodigdheden kunnen komen ophalen. Het betekent voor de beneficianten een enorme
besparing op inkoopkosten. In 2020 groeide het aantal uitgegeven pallets naar 2.341.
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Waaraan het geld wordt besteed
Samengevat
Er is bijna 9,7 mln. euro besteed binnen de doelstelling, waarvan 3,2 mln. euro aan bewustwording
en voorlichting.
Uitkeringen
Veel Dierenambulanceorganisaties hebben moeite om het hoofd boven water te houden. Vaak wordt
er met weinig middelen zoveel mogelijk gedaan voor de dieren. Soms wordt de hulp aan de dieren
zelfs nog gesteld boven het eigen welzijn. Uit de vele aanvragen voor ondersteuning blijkt dat met
name het vervoer veel (financiële) aandacht vroeg. Door het gebrek aan financiële armslag komen
het vervoer, de vervoermiddelen en soms zelfs de veiligheid van de vervoerders in het gedrang. In de
huidige gezondheidscrisis is ook de inzet van vrijwilligers moeilijker. Mensen mogen er niet op uit en
veel mensen die tijd hebben voor dit werk, hebben dit vaak omdat ze ouder zijn of (om
gezondheidsredenen) geen regulier werk kunnen doen. We hebben dan ook via de media veelvuldig
gevraagd om juist nu de lokale organisaties te komen helpen.
Afhankelijk van de aard van de aanvraag wordt zoveel mogelijk gezocht naar de eigen
wervingscapaciteit van organisaties. Vaak worden aanvragen voor 50% gehonoreerd, met het advies
om een (online)actie op te zetten met de Donatieverdubbelaar of de kledingactie ter hand te nemen.
Hierdoor leren organisatie ook hun eigen wervingsactiviteiten te ontwikkelen zodat ze op termijn
minder afhankelijk zijn van anderen en met hun eigen mogelijkheden veel problemen zelf kunnen
oplossen. Bovendien vergroot men hiermee de binding met de eigen omgeving. Dit maakt de sector
sterker en minder afhankelijk van incidentele giften. Het leidt er ook toe dat deze ‘ontwikkelde’
organisaties minder een beroep zullen doen op de financiële mogelijkheden van DierenLot of andere
Fondsen.
Donatieverdubbelaar
In 2010 is de Donatieverdubbelaar geïntroduceerd. Een lokale diereninstantie, beneficiant van
DierenLot, werd gevraagd een cheque in ontvangst te gaan nemen namens DierenLot.
Na ontvangst van de donatie wordt het dubbele bedrag aan de diereninstantie uitgekeerd met een
max. van € 2.500, -. DierenLot kreeg zo een groot potentieel aan vrijwilligers en promotie en vergroot
(gecontroleerd) de afdrachten. Door voortschrijdend inzicht wordt de verdubbelaar inmiddels met
name ingezet om eigen fondsenwervende initiatieven van lokale organisaties te stimuleren. Indien
tegelijkertijd ook de ondersteuning door DierenLot wordt gecommuniceerd kan een (nieuwe)
fondsenwervende activiteit worden verdubbeld met maximaal € 1.250, - vanuit DierenLot.
In 2020 werd de verdubbelaar 138 keer ingezet. Waarvan 68 keer tijdens de Arkel Christmas
Challenge. Bij de Christmas Challenge is het complete door de organisaties opgehaalde bedrag
verdubbeld. Voor verreweg de meeste organisaties betekende dat een extra bedrag boven de
standaard verdubbelaar.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

11
43
48
34
49
86
76
46
76
138

€ 39.000
€ 67.000
€ 105.537
€ 36.196
€ 105.119
€136.598
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DierenLot ondersteunt bij voorkeur nieuwe initiatieven van de organisaties. De reeds goedlopende
werving behoeft geen ondersteuning. In de coronatijd zijn veel online-initiatieven ontplooid door de
beneficianten.
In 2020 zijn we dan ook coulant omgesprongen met de criteria, om zoveel mogelijk eigen
fondsenwerving te stimuleren.
Noodfonds
In 2009 heeft DierenLot het Noodfonds opgericht. Hier kunnen organisaties terecht die acuut
ondersteuning nodig hebben als gevolg van een calamiteit als brand, storm of andere plotselinge
onvoorziene noodgevallen. Een “plotseling” exploitatietekort in de normale bedrijfsvoering valt hier
uitdrukkelijk niet onder. Een toewijzing vindt in principe plaats binnen 3 werkdagen na ontvangst van
de noodaanvraag en bedraagt maximaal € 5.000. De administratieve afhandeling volgt achteraf.
Eventueel niet uit te betalen toekenningen uit de reguliere uitkeringsronde worden aan het
noodfonds toegevoegd.
Uitkeringen noodfonds
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

20
5
11
13
17
23 incl. 4 keer i.v.m. de olieramp voor de zwanen in Rotterdam
12
22 incl. 17 keer i.vm. Dierencalamiteitenfonds

De omvang van het Noodfonds is gemaximeerd op € 60.000, -. In 2020 is ook een beroep mogelijk
geworden op het Corona Dierencalamiteitenfonds voor organisaties die vanwege de pandemie in de
financiële problemen zijn gekomen.
Kledingactie
De kledingactie is een eenvoudige en laagdrempelige manier voor lokale organisaties om gegeven
kleding te verzamelen. Gebruikte kleding heeft een (rest) waarde. Met behulp van de kledingactie
kan een lokale organisatie ontvangen kleding omzetten in een financiële bijdrage. DierenLot zorgt
ervoor dat de kleding wordt opgehaald en opgekocht. De lokale organisatie krijgt een vergoeding per
kilo. Het is zodoende mogelijk om op een eenvoudige manier een continue geldstroom te krijgen
waar iedereen aan kan bijdragen.
Kledingactie
Jaar
2016
2017
2018
2019
2020

Organisaties
148
137
131
132
126

Inzamelpunt
285
289
394
264
221

Kilo
420.000
413.000
408.000
438.835
421.850

Opbrengst
€ 104.500
€ 87.374
€ 76.864
€ 52.835
€ 53.786

Lokale organisatie hebben met de kledingactie een laagdrempelig fondsenwervend instrument in
handen. Gezien het belang van de actie en inkomsten voor de beneficianten legt DierenLot toe op de
aan de organisaties te vergoeden kiloprijs. Het totaal uitgekeerde bedrag aan de organisaties is
€ 80.183, -.
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Diervoer
In 2015 werd een begin gemaakt met de voorbereiding van de ontvangst en verspreiding van pallets
met diervoer en andere dierbenodigdheden. Fabrikanten stellen diervoer ter beschikking wat voor hen
in verband met de uiterste verkoopdatum of om andere redenen niet meer verkocht kan worden. Wij
verzamelen dat diervoer en verspreiden dat onder onze beneficianten. Het diervoer werd onder meer
ter beschikking gesteld door Ecostyle, Nedac Petcare, ,Yarrah, Zooplus, Nestlé Purina Petcare, CJ
Wildbirds / Vivara, Jonker Petfood, Partner in Petfood Nederland, De Haan Petfood, Medpets, Teeling
Petfood, Almo Nature, Mars Nederland en Vitakraft. DierenLot en zijn beneficianten zijn hier
ontzettend blij mee en de lokale organisaties kunnen daardoor hun kosten enigszins beperken.

Jaar
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Pallets
2
51
142
1.238
1.523
2.341

Waarde
€
2.000
€ 51.000
€ 142.000
€ 1.238.000
€ 1.523.000
€ 2.341.000

Maaltijden

248.348
ca. 1,5 mln
ca. 2,9 mln
ca. 4,4 mln

We gaan uit van een schatting van de waarde van het voer per pallet van € 1.000, -. Indien een en
ander wordt omgerekend kan gesteld worden dat DierenLot via deze distributie als het ware
voorzien heeft in bijna 4,4 mln. maaltijden voor dieren.
Dierenambulances
De Stichting heeft in 2007 besloten aan de vele vragen om inrichtingen van en bijdragen aan
dierenambulances een structurele invulling te gaan geven door zelf efficiënte en goede
dierenambulances ter beschikking te stellen. De eerste ambulance werd in maart 2008 geleverd.
Op dit moment rijden er alweer 186 ambulances en aanverwante auto’s rond, waarvan een aantal in
de bijzondere Nederlandse gemeente Bonaire.
Het kan niet anders dan dat met zo’n grote vloot aan auto’s ook schade gereden wordt. Het casco
gedeelte draagt DierenLot, het WA-risico is elders verzekerd. De oudste ambulances hebben
inmiddels meer dan 400.000 kilometer gelopen. Bij vervangingen wordt de situatie en de
aanvragende organisatie opnieuw beoordeeld. Dan wordt bepaald of er een nieuwe(re) auto ter
beschikking wordt gesteld en welk model. DierenLot is hiertoe uitdrukkelijk niet verplicht.
Er is niet één soort dierenvervoer. In het verleden zijn verschillende modellen auto’s ontwikkeld die
aansluiten bij het feitelijk gebruik van de auto door organisaties. Dit varieert van uitgebreid
ingerichte en uitgeruste auto’s voor Noodhulp, tot kleine sober uitgeruste en ingerichte auto’s voor
regulier, gepland diervervoer van en naar dierenartsen en allerlei andere werkzaamheden voor
bijvoorbeeld opvangorganisaties.
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Jaar
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Uitgereikt
Transport
Ambulance

5
9 (1)
13
7 (1)
9(7)
9(6)
8 (6)
8 (3)
6 (3)
4 (4)
7

Dierennoodhulp
Ambulance

16
11
8(1)
6 (3)
3 (2)
9 (6)
5 (4)
7 (2)

Dierenambulance
5
4
3
8 (2)
1
3(3)
2(2)
6(2)
5 (3)
14 (5)
10 (2)
8 (2)
3 (2)

Anders Totaal
uitreikingen
5
4
8
2
19(3)
3
17
1
27 (4)
1
23(9)
3
26(9)
14 (1) 33 (13)
7 (2)
32 (12)
1
26 (11)
3
20 (10)
0
17

Totaal
85 (31)
65 (18)
72 (23)
35 (3) 257 (75)
*) tussen haakjes het aantal auto’s dat opnieuw werd uitgereikt. Dit zijn auto’s die zijn teruggekomen
door inleveren, inruiling of opheffen van organisaties
**) Dierenambulances zijn voertuigen die ook geschikt zijn voor taxiritten door de 3 zitplaatsen
voorin
In totaal werden in 2020 17 auto’s uitgereikt. Hiervan waren er 7 nieuw aangeschaft. In 2020 zijn er 7
ambulances teruggenomen. De nieuwe auto’s zijn Volkswagens.
Voor speciale inzetgebieden en activiteiten zoals bijvoorbeeld op de stranden heeft DierenLot drie
4x4 Nissan Navarra’s en een Volkswagen Amarok ingezet. In de gemeente Bonaire rijden Toyota pickups. De speciale auto's zijn gebruikt ingekocht, nagezien en voorzien van ambulanceaanduidingen.
De gebruikskosten van met name de 4x4 zijn veel hoger dan van de bussen of bestelauto's. DierenLot
ziet erop toe dat deze auto’s alleen worden uitgegeven indien écht noodzakelijk.
De Stichting heeft besloten om de dierenambulances in het jaar van toekenning in een keer af te
schrijven, omdat deze ambulances in principe tot het einde van hun levensduur in gebruik blijven bij
de ontvangers en dus voor de Stichting geen economische waarde vertegenwoordigen.
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Nationaal Keurmerk Dierenambulance
DierenLot houdt zich al jaar en dag bezig met de kwaliteit van het diervervoer in Nederland en steunt
hiervoor organisaties middels kennis, geld en vervoer. Om ondersteuning te krijgen moeten
organisaties voldoen aan een aantal eisen. Organisaties worden bezocht en moeten verslag doen van
hun activiteiten middels jaarverslagen etc. Indien organisaties stelselmatig niet aan de voorwaarden
voldoen kan dat resulteren in het terugnemen van de ter beschikking gestelde ambulance. Daarnaast
worden de voertuigen ook tweemaal per jaar geïnspecteerd, waardoor er beter onderhoud wordt
gedaan en minder schades optreden.
Dit proces van controle, inspectie (en evt. toewijzingen) is geformaliseerd in het Nationaal Keurmerk
Dierenambulance (NKD). Het proces is kosteloos opengesteld voor alle Dierenambulance organisaties
in Nederland. De Stichting NKD is verantwoordelijk voor de inhoudelijke criteria en de controles. De
controles worden uitbesteed aan Stichting DierenLot en kosteloos voor de organisaties uitgevoerd,
zolang dit op een van de twee Landelijke Bijeenkomsten Dierenhulpverlening van Stichting DierenLot
plaatsvindt. Omdat de landelijke evenementen geen doorgang konden vinden is een team op pad
geweest om alle ambulances en organisaties op locatie te bezoeken en te beoordelen. De meesten
van hen zijn ook erkend DierenLot beneficiant.
In 2020 is er 175 keer een NKD uitgereikt. Bij opheffing van een organisatie vervalt het keurmerk
automatisch. Inmiddels zijn er 107 organisaties met in totaal 185 geïnspecteerde en goed bevonden
voertuigen die het NKD voeren.
#Samenvoordieren
(Dier)(fondsen)overleg
Sinds 2012 is Stichting DierenLot betrokken bij een overleg van Dierfondsen. Dit zijn
vermogensfondsen die vaak of zelfs alleen uitkeren aan dier gerelateerde doelen. De deelnemers aan
het overleg voor zover ze fondsenwervend zijn, werven niet voor eigen projecten. Door met deze
fondsen overleg te voeren is het mogelijk onderling kennis en ervaring uit te wisselen ten aanzien
van o.m. ontwikkelingen op het gebied van Dierenwelzijn, beneficianten, aanvragen en
toekenningen. Het levert een schat aan informatie ten aanzien van (mogelijke) beneficianten en het
versterkt de onderlinge banden zodat ook buiten vergaderingen om overlegd kan worden over
gezamenlijk op te pakken projecten of gezamenlijke meningen over ontwikkelingen in de wereld van
Dierenwelzijn. De relaties zijn belangrijk gebleken in de discussies over o.m. het keurmerk voor
ambulances en in het gezamenlijk ter beschikking stellen van auto’s of het gezamenlijk financieren
van aanvragen.
DierenLot trekt vaker op met Stichting Het Waardige Dier. Het Waardige Dier heeft ook in 2020 een
aantal auto’s medegefinancierd. En is voor 10% medefinancier van het Corona
Dierencalamiteitenfonds
DierenLot is sinds begin 2016 lid van de Dierencoalitie. Sinds 2018 bekleed DierenLot ook een
bestuursfunctie. De dierencoalitie is een overleg van 18, landelijke, Dierenwelzijnsorganisaties.
Indien er consent is kan de Dierencoalitie voor alle organisaties gezamenlijk naar buiten treden als
woordvoerder. De bundeling van kennis en netwerken maakt de impact van de activiteiten sterker en
het bereik groter.
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Dierenwelzijnsorganisaties in Nederland
Verreweg het grootste deel van de opvang en het vervoer van dieren (>70%) vindt plaats door
onafhankelijke lokale organisaties. Deze onafhankelijkheid is onzes inziens ook noodzakelijk voor de
instandhouding van een fijnmazig netwerk van vervoer en opvang ten gunste van dieren in nood.
Samen met andere dierfondsen maakt DierenLot zich zorgen over het voortbestaan van lokale
initiatieven, hier is immers veel in geïnvesteerd, door fondsen, vrijwilligers en donateurs. Behalve
een rol op het gebied van dierenwelzijn vervullen de lokale opvangen ook een belangrijke rol voor de
sociale cohesie in hun omgeving.
DierenLot zal in 2021 ook de lokale organisaties in hun contacten naar hun eigen gemeenten toe
ondersteuning bieden met kennis en informatie. DierenLot is echter geen belanghebbende partij (in
zakelijke zin). DierenLot heeft zelf immers geen opvangfaciliteiten en verricht geen vervoer en heeft
geen financiële ondersteuning nodig van Gemeente, Rijk of Provincie.
DierenLot en de overheid
Alhoewel DierenLot geen subsidies of andere ondersteuning ontvangt van de overheid zijn de
contacten met overheden talrijk. Zo is DierenLot samen met Stichting Zwerfkatten Nederland de
kattenbescherming en verschillende beneficianten initiator van een project in de provincie Zeeland
voor het diervriendelijk terugdringen van het aantal zwerfkatten. Hierbij wordt intensief
samengewerkt tussen dierenhulporganisaties en natuurorganisaties. Ook op Texel loopt een pilot
met verschillende organisaties om de populatie zwerfkatten terug te dringen.
Met het Ministerie, verschillende gemeenten en provincies wordt gesproken over dierenwelzijn en
hun (mogelijke) beleid ten aanzien van zeehonden, katten, hoog risicohonden en natuurdieren.
DierenLot heeft in samenwerking met dierenopvangen en vervoersorganisaties een breed omarmde
handvatten gemaakt om in de coronatijd het werk te kunnen voortzetten.
Bij de provincies Noord-Holland en Utrecht zijn we in gesprek om een financiële ondersteuning voor
de opvangen en vervoersorganisaties te krijgen.
Met het Ministerie en de provincie wordt onder meer gesproken over de positie van de
wildopvangen in Nederland. Dit gaat over hun rol bij natuureducatie, vroeg signalering van
besmettelijke ziekten, dierenwelzijn en arbeidsparticipatie. Ten aanzien van de vogelgriep heef
DierenLot bemiddeld tussen opvangen en overheid. Samen met onder meer de Erasmus Universiteit
zijn handvatten voor omgaan met mogelijke vogelgriep gevallen gemaakt die de dierenorganisaties,
maar ook de Politie, 144, dierenartsen Boa’s en gemeenten hielpen om dit in goede banen te leiden.
Gesproken wordt nog over een mogelijke vergoeding van de lokale organisaties, voor al hun extra
ritten en opvang van slachtoffers.
DierenLot participeert in Diervizier, een overkoepelend initiatief van gemeenten om het beleid ten
aanzien van dieren in de gemeente te verbeteren. Dit initiatief is tot stand gekomen na de eerste
verkiezing van de diervriendelijke gemeente van het jaar in 2018 door DierenLot.

21

Evenementen
Een van de belangrijkste aandachtspunten voor een charitatieve instelling is het contact met het
grote publiek en de donateurs. Dit is dan ook de reden dat er een Evenemententeam is ingesteld. Dit
team gaat naar de grotere publieksevenementen. Denk aan Animal Event, Libelle Zomerweek, 50+
Beurs of de Huishoudbeurs. Evenementen met tienduizenden bezoekers. Maar ook kleinere
evenementen zoals Open Dagen bij beneficianten of lokale Jaarmarkten blijken voor ons van waarde
in het persoonlijk contact met onze donateurs. Door de coronamaatregelen zijn er in 2020 (vrijwel)
geen evenementen doorgegaan.
Ontwikkeling lokale organisaties
Capacitybuilding
Hiermee bedoelen wij het vergroten van de zelfredzaamheid van lokale organisaties door het
vergroten van kennis, kunde en vaardigheden. Dit om op langere termijn het voortbestaan van het
lokale initiatief te zekeren en zo mogelijk kwalitatief te verbeteren. Dit geldt voor het financiële
gedeelte maar ook voor de inrichting van de organisatie, het vervoer, de vrijwilligers, de aanwezige
kennis omtrent dierenwelzijn en de mogelijkheden van het lokale initiatief.
Om dit verder vorm te geven is de DierenLot academie opgericht die het hele jaar cursussen,
workshops, opleidingen en bijeenkomsten voor kennisdeling verzorgt op het gebied van
dierenwelzijn.
Dierenhulpverlener van het jaar
In de lokale organisaties zijn veelal vrijwilligers actief. Veelal met hart en ziel betrokken en inzetbaar.
Sommigen doen dat al vele jaren zijn en ontwikkelen zich tot boegbeeld en/of drijvende kracht van
hun organisatie en strekken daarmee tot voorbeeld voor de hele dierenwelzijnssector. Jaarlijks
vraagt DierenLot aan de organisaties en duizenden vrijwilligers wie in aanmerking zou komen voor de
titel dierenhulpverlener van het jaar. Uit de voorgedragen hulpverleners worden drie mensen
gekozen. De winnaar krijgt, behalve de titel, een herinneringsmedaille en een speld, vooral de
erkenning van de collega’s uit de sector voor al het werk dat hij of zij heeft gedaan. De winnaar
ontvangt de Hessel Wiegman prijs van € 5.000 te besteden voor zijn of haar organisatie. In 2019 ging
deze titel naar Susan van de Waal die zich al jaren actief vrijwilliger inzet voor een goede
dierennoodhulp in Flevoland. In 2020 is er geen dierenhulpverlener van het jaar benoemd omdat een
reële uitreiking met de waardering vanuit alle vakgenoten niet georganiseerd kon worden.

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Naam
uitgesteld
Susan van de Waal
Patrice Verschoor en Peter
Kerssemakers
Charles Brosens
John Stout
Hessel Wiegman
Toon en Petra Lesterade
Els Adams

Organisatie
Dierennoodhulp Flevoland
Fundashon Kunuku Kakelvers Kralendijk,
Bonaire
ST Vogelrevalidatiecentrum Zundert
St Dierennoodhulp West Nederland
Zeehondenredder Terschelling
Stichting Opvang Noach
Stichting Dier en Project
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In dit kader is het belangrijk te vermelden dat de eerste Eremedaille Dierenhulpverlening werd
uitgereikt in (door corona) zeer beperkte setting aan Ferry van der Kaaij voor zijn jarenlange
belangrijke werk voor en bij de Dierenvoedselbank in Rotterdam de Stichting Okéhor. Als oprichter
en coördinator en gezicht van de voedselbank is Ferry een begrip geworden in Rotterdam en
daarbuiten.
Dag van de dierenhulpverlener
De 3e woensdag van mei heeft DierenLot uitgeroepen tot Dag van de Dierenhulpverlener. Voor de
derde maal hebben we een aantal vrijwilligers eens echt in het zonnetje gezet. Vanuit de lokale
organisaties werden hiervoor dierenhulpverleners aangedragen die met hart en ziel voor de dieren
actief zijn. Op deze dag zijn alle medewerkers van DierenLot op pad gegaan om in heel Nederland
mensen met een bloemetje te bedanken voor hun inzet voor de dieren. Naast een persoonlijk dank
je wel kregen zij om hun vrijwilligerswerk te ondersteunen ook een cheque van € 250,- uitgereikt
voor de organisatie. Dit was niet alleen voor de vrijwilligers, maar ook voor mensen eromheen en
zeker ook voor de mensen van DierenLot een bijzonder leuke dag.
Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening (LBDH)
Een van onze doelstellingen is de zelfredzaamheid vergroten van de lokaal opererende dieren(hulp)
organisaties die beneficiant zijn van DierenLot. Hiertoe wordt halfjaarlijks een evenement
georganiseerd waar alle dierenhulpverleners in Nederland en met name alle medewerkers (ook alle
vrijwilligers) van onze beneficianten worden uitgenodigd. De twee evenementen werden in 2019
bezocht door ca 2.300 mensen. In 2020 konden beide evenementen niet worden gehouden. Ook de
voorjaarsbijeenkomst in 2021 zal geen doorgang vinden. Hopelijk is het mogelijk om in november
weer bij elkaar te komen met alle dierenhulpverleners.
De evenementen geven een uitgebreide mogelijkheid tot netwerken en contacten leggen met
‘vakgenoten’ en partijen in het veld. Met name het delen van kennis en ervaringen blijkt een
geweldige manier te zijn om elkaar te helpen de kwaliteit en efficiency van werkzaamheden te
verbeteren. Tevens worden workshops aangeboden op de verschillende gebieden, variërend van
fondsenwervingskansen voor kleine organisaties tot het omgaan met specifieke diersoorten. Ook is
er ruimte voor meer algemene informatiesessies zoals de presentatie van het NKD, de Dierenpolitie,
brandweer, ANWB, de Vakgroep Shelter Medicine van de Universiteit van Utrecht etc. etc.
Uitgangspunt daarbij is het zoveel mogelijk delen van kennis.
Het was gebruikelijk om op de Landelijke Bijeenkomst Diierenhulpverlening in het najaar een bedrag
te verdelen. Vanwege het 15-jarig bestaan was ingezet op een behoorlijk bedrag. Via een andere weg
wordt nu alsnog een bedrag van 1,5 miljoen verdeeld onder alle beneficianten.
In 2019 zijn de Maarten Stoopendaal Droomcheques in het leven geroepen om ook grote dromen
mogelijk te maken. Bij de meeste uitkeringsronden zijn de aanvragen en bedragen die uitgekeerd
worden relatief klein. Met de Maarten Stoopendaal Droomcheques willen we een steentje bijdragen
aan grote dromen voor dierenwelzijn te helpen realiseren, want iedereen moet kunnen blijven
dromen. Alle Erkend DierenLot Beneficianten kunnen een aanvraag indienen voor hun droomproject.
In 2020 zijn er 13 droomcheques uitgedeeld met een totale waarde van ca. €400.000,,
Natuurlijk is iedere dierenhulpverleningsorganisatie en andere stakeholder welkom op de landelijke
dagen. Ook als ze (nog) geen beneficiant zijn van DierenLot. Het gaat ons om het welzijn van dieren
en al deze organisaties leveren daar een bijdrage aan.
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Scholing en advies
DierenLot vindt het belangrijk dat de kennis over het houden van gezelschapsdieren in groepsverband
(Shelter Medicine) zo breed mogelijk beschikbaar komt. Om dit te bereiken heeft DierenLot zich verbonden
aan de Universiteit van Utrecht om het uitdragen van specifiek deze kennis mogelijk te maken. In 2014 is €
5.000, - bijgedragen in 2015 en 2016 is dat € 25.000, - met als voorwaarde dat onze beneficianten om niet
gebruik kunnen maken van de kennis van deze vakgroep. In 2019 heeft DierenLot de vakgroep onder
dezelfde voorwaarden gesteund met een bedrag van € 25.000, - voor onder meer Shelter Medicine en €
15.000, - voor het Landelijk Expertisepunt Dierenwelzijn. In 2020 is de Universiteit ook ondersteund voor
het Shelter Medicine voor een bedrag van € 25.000, Tevens is in samenwerking met Proefdiervrij en de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht begonnen
met de promotie van het Dierdonorcodicil waarmee eigenaren hun overleden dieren ter beschikking
kunnen stellen van de wetenschap, zodat er minder proefdieren nodig zijn voor opleiding en
onderzoek.
Voor de beneficianten die zich verder willen bekwamen in het vak fondsenwerving bestaat er de
mogelijkheid om diverse workshops te volgen, waarbij DierenLot de kosten achteraf vergoed. Het is
ook mogelijk voor de fondsenwervers van de (grotere) organisaties om zich te bekwamen in het vak
fondsenwerving door het volgen van de Beroepsopleiding Fondsenwerving A. Ook zijn er opleidingen
filantropie die worden verzorgd op de Hogeschool Windesheim en de VU in Amsterdam. DierenLot
kan na goedkeuring van de aanvraag en bij het met goed gevolg afronden van de opleiding 50% in de
kosten bijdragen. De scholingsmogelijkheden helpen organisaties om zich financieel te versterken.
Sterkere organisaties hebben meer continuïteit en kunnen hun kwaliteit van werken verbeteren.
Uiteindelijk zullen deze organisaties minder een beroep hoeven te doen op de (financiële)
ondersteuning van DierenLot. Door de Corona hebben veel minder bijeenkomsten plaatsgevonden
dan eerdere jaren. Hopelijk kan halverwege 2021 weer volledig gebruik gemaakt worden van
scholingsmogelijkheden.
Stichting DierenLot heeft kennisdeling hoog in het vaandel staan en daarom hebben wij
kennisoverdracht nu uitgebreid met de DierenLot Academie. De cursusdagen van de DierenLot
Academie zijn kosteloos voor Erkend DierenLot Beneficianten. Aan overige dierenhulpverleners
wordt een kleine bijdrage gevraagd. Na de start in de loop van 2019 zijn er in 2020 door de
coronapandemie helaas maar 44 workshops doorgegaan. In 2020 hebben 249 vrijwilligers
deelgenomen aan de workshops. De overige workshops hebben we moeten cancelen. Veel
cursusdagen zijn praktisch en interactief en konden dan ook niet online gedaan worden. Ze zijn dan
ook niet doorgaan.

Interne organisatie
Personeel
De Stichting streeft naar een kleine bemanning van de organisatie. Ondanks de groei van activiteiten
is het personeelsbestand licht gegroeid van 13,9 naar 14,5 FTE, verdeeld over ca 28 mensen.
DierenLot volgt geen CAO, maar probeert wel fulltime arbeidsovereenkomsten te voorkomen. Niet
fulltime belasten van mensen leidt tot een groter welzijn van medewerkers, een betere balans tussen
werk en privé en daarmee tot minder verzuim.
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Risicomanagement
Voor een goed doel vormt reputatieschade het belangrijkste risico. Ook negatieve publiciteit over
andere goede doelen kan weerslag hebben op Stichting DierenLot. Stichting DierenLot werkt hard
aan de beperking van dit risico door te zorgen voor een goede interne organisatie en processen. Op
regelmatige basis is er contact met (potentiële) beneficianten, collega goede doelen en (lokale)
overheid. Van de activiteiten wordt verslag gedaan in de email- en papieren nieuwsbrief aan
donateurs en nieuwsbrief aan beneficianten.
Om eventuele klachten snel te kunnen oplossen is in een formele klachtenprocedure opgesteld. In de
dierenwereld zijn veel gepassioneerde mensen actief en lopen de emoties soms hoog op. Wij vragen
onze erkend DierenLot beneficianten om op een normale manier met en over elkaar te
communiceren. Van klachten kun je leren, maar complimenten geven vleugels. Om deze reden
hebben wij ook een complimentencommissie ingesteld die bij houdt hoeveel en welke complimenten
wij krijgen. Complimenten zijn immers een goed en positief stuurmiddel voor de organisatie en de
medewerkers. Wij ontvingen 9 klachten in 2020.
Terugkoppeling op de nieuwsbrief en rapportages wordt gebruikt om de organisatie en haar
activiteiten te verbeteren. Het operationele risico is gering. De interne organisatie is klein en uiterst
flexibel.
Het financiële risico is beperkt. In het uiterste geval dat door een plotselinge terugloop in donateurs
minder inkomsten binnenkomen heeft de Stichting geen langlopende financiële verplichtingen,
behalve de huurverplichting en de personele verplichtingen. Frauderisico wordt beperkt door de
consequente toepassing van het vierogen principe in de administratieve organisatie. Betalingen
behoeven de goedkeuring van het bestuur. Alle inkoopfacturen boven de € 10.000 moeten door
beide bestuurders worden geaccordeerd voordat deze betaald worden.
De privacywetgeving wordt voortdurend aangescherpt. Met alle leveranciers zijn de verwerkers
overeenkomsten afgesloten en bij nieuwe leveranciers wordt vanuit de privacy gedachte gedacht.
DierenLot is lid van verschillende brancheorganisaties (DDMA en GDN), lidmaatschappen die een
zorgvuldige omgang met persoonsgegevens vereisen.
Het casco verzekeringsrisico voor de dierenambulances is opgevangen door de reservering voor de
verzekeringen, die onderdeel uitmaakt van de continuïteitsreserve. DierenLot voert actief beleid op
het onderhoud en goed gebruik van de auto's door o.m. de twee jaarlijkse controles, een training, de
schade administratie en monitoring van het onderhoud. Indien meerdere auto’s tegelijkertijd total
loss raken kunnen auto's uit de reserve worden aangekocht. In het uiterste geval schuift de uitreiking
van nieuwe auto’s op in de tijd. DierenLot heeft zich uitdrukkelijk niet verplicht om nieuwe
(vervangende) auto's ter beschikking te stellen bij schade of na afloop van een gebruikerscontract te
voorzien in een nieuwe auto. In principe loopt een contract af als de auto economisch niet meer
rendabel is te rijden. Per geval wordt bekeken wat de beste opties zijn.
Met een pandemie had voor 2020 niemand rekening gehouden. De crisis heeft wel invloed op onze
grotere activiteiten zoals de landelijke bijeenkomsten en onze aanwezigheid op evenementen gehad.
Hierdoor hebben beneficianten minder contact met elkaar gehad. De evenementen hebben immers
een belangrijke netwerkfunctie. Bovendien maakte het ons moeilijker om de waardering over te
brengen aan al die vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de dieren. Het heeft echter
geen negatieve invloed gehad op de inkomsten en op onze bijdragen aan de lokale organisaties, de
lobby en gesprekken inzake dierenwelzijn, vogelgriep etc etc. Op dit moment wordt de
betrokkenheid van het Nederlandse publiek bij DierenLot en haar beneficianten alleen maar groter.
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Continuïteitsreserve en Bestemmingsreserve Doelstelling
De continuïteitsreserve wordt gevormd om zeker te stellen dat de stichting ook in de (nabije) toekomst
aan haar verplichtingen kan voldoen. In het uiterste geval dat de organisatie of haar inkomsten zouden
ophouden te bestaan moet DierenLot het personeel begeleiden naar nieuw werk en moeten de
huurovereenkomsten worden afgerond. DierenLot heeft verder geen langlopende verplichtingen van
materiele omvang. Conform de richtlijn financieel beheer goede doelen kan voor een
continuïteitsreserve een bovengrens van 1,5 maal de jaarkosten van de werkorganisatiekosten worden
gesteld.
Gezien de wensen van DierenLot om zoveel mogelijk te besteden binnen de doelstelling wordt de
continuïteitsreserve in 2020 gesteld op € 950.000, -. Voor huisvesting is een bestemmingsreserve op
genomen van € 600.000 voor de aankoop van een pand en modernisering t.b.v. energielabel van het
huidige pand in Arkel wat binnen 6 maanden zal plaatsvinden.
Het overige wordt toegevoegd aan de doelstellingsreserve met de intentie dit binnen afzienbare tijd
ook daadwerkelijk binnen de doelstelling te besteden.
Erkenningsregeling goede doelen
DierenLot heeft een “geen woorden maar daden”- mentaliteit en is daar trots op. Hiermee wordt de
administratieve druk laag gehouden en de bewegingsruimte zo groot mogelijk.
DierenLot rapporteert conform richtlijn 650 voor fondsenwervende organisaties en volgt de ANBIregels voor wat betreft beschikbaarheid van informatie voor het publiek door publicatie op onze site.
Tevens onderschrijft DierenLot de richtlijnen van de DDMA en de privacyrichtlijnen inzake de
gegevens van donateurs. Donateur gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld en/of
uitgewisseld. DierenLot is, mede door het lidmaatschap van Goede Doelen Nederland, verplicht zich
te conformeren aan de erkenningsregeling voor goede doelen. Beloning bestuur
Beide directieleden hebben behalve hun eigen expertiseveld een overlapping voor wat betreft de
financiële aansturing van de organisatie, beneficianten en toekenningen en verantwoording. Taken
en bevoegdheden zijn vastgelegd in een directiereglement. Beide directeuren, wiens capaciteiten
voornamelijk complementair zijn, hebben recht op dezelfde beloning en hebben een gelijke positie in
de organisatie. Indien de directie geen besluit kan nemen vanwege een geschil dan wordt een besluit
gevraagd aan de Raad van Toezicht.
De totale vergoeding van de heer Helmer bedroeg in 2020 € 120.000 de vergoeding van de heer Krol
bedroeg € 96.000 omdat hij een gedeelte van zijn uren niet berekende.
De genoemde vergoeding voldoet ruimschoots aan alle normen die er vanuit de overheid en de
branche gesteld worden, zoals de Wet Normering Topinkomen (de Balkenende-norm), de DG-norm
vanuit het ministerie van Buitenlandse zaken en de norm van Goede Doelen Nederland. Meer
informatie over beloningen en/of vergoedingen van bestuur is te lezen op de website.
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Ratio’s
Wij vinden dat doelen beoordeeld moeten worden naar het (goede) werk dat ze doen en wat ze
bereiken. Dit is bij DierenLot grotendeels één op één zichtbaar in de nieuwsbrieven, via Facebook en
Twitter en op onze site. Donateurs kunnen ons hierop altijd afrekenen. Desalniettemin is het
gebruikelijk dat er wordt gesimplificeerd naar ratio’s. Deze ratio’s zijn altijd onderhevig aan
boekhoudkundige keuzes. In zichzelf zijn deze ratio’s voor de aansturing van de organisatie van
minder belang.
Som geworven

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Baten

12.959.499

9.821.877

7.719.061

5.252.000

4.204.012

3.771.991

Wervingskosten

1.459.668

1.105.103

1.031.859

927.477

534.197

341.418

Wervingskosten %

11

11

13

17

12,7

9,1

Totale Baten

13.102.076

9.931.073

7.816.355

5.831.781

4.827.742

4.460.860

Besteding aan
doelstelling
Kosten beheer en adm

9.701.753

7.678.834

5.708.742

4.411.075

3.853.275

3.554.041

670.484

619.956

583.531

443.000

384.200

357.575

Bestedingsquote in %

74

77

73

74,1

79,8

79,7

Beheer&admin in %

6

7

8

8

7,9

8,0

Het streven is in deze opstelling het percentage wervingskosten voor DierenLot jaarlijks onder de
20% te laten uitkomen.
Beheer en administratie bedragen ca. 6% van de inkomsten. In deze kosten zitten ook de
incassokosten (€ 72.098, -). Incassokosten zijn onzes inziens kosten die noodzakelijk zijn om de
bestaande organisatie te draaien. Het streven is altijd om de beheer en administratiekosten zo laag
mogelijk te houden. Hoe groter de organisatie hoe makkelijker dit is.
De bestedingsquote (inkomsten gedeeld door bestedingen) is 82%. Er worden in principe minimale
reserves aangehouden.
Door de snelle groei in het 4e kwartaal loopt een verantwoorde besteding aan de doelstelling in tijd
iets achter, maar dat is begin 2021 ingelopen met de verdeling van 1,5 mln onder alle beneficianten.
DierenLot in een notendop. Kerncijfers prestaties en programma’s,
Stichting DierenLot werkt uitsluitend op aanvraag. We hebben daarom wel verwachtingen maar geen
doelen anders dan de genoemde kwalitatieve. Als er morgen geen (steun)aanvragen meer zijn
houden we op (letterlijk), want dan zijn we kennelijk niet meer nodig. Er zijn echter nog steeds meer
steunaanvragen en een groeiende ondersteuningsbehoefte en daarom moeten we nog steeds verder
groeien in omvang om aan de groeiende vraag om ondersteuning te kunnen blijven voldoen. De
verwachtingen, kernpunten en kerncijfers hiervan zijn onderstaand samengevat. Het lijkt erop dat
het welzijn van dieren nog steeds en steeds meer ondersteuning vraagt.
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Wat zijn onze kernpunten (dus ook in 2020)
Voorkomen van (onnodig) lijden van gezelschaps-, zwerf- en natuurdieren is ons doel. Hierbij is een
fijnmazig netwerk van lokale dierenwelzijnsorganisaties van belang voor mens én dier. Dat netwerk is
er al dus we willen het in stand houden, versterken en beschermen. (De onderstaande opsomming is
niet automatisch een volgorde van importantie)
Wat willen we bereiken:

A. Publiekelijk, gemeentelijk, landelijk en politiek begrip vergroten
van de huidige situatie en de werkomgeving van lokale
dierenwelzijnsorganisaties. Dit betreft onder meer de financiering, de
wetgeving, de netwerken (ketens), de ondersteuningsbehoefte en de
uitvoering.
B. Samenwerken waar mogelijk in de sector om dieren te helpen en
zoveel mogelijk onnodig lijden te voorkomen
C. Gemeenten dienen rechtstreeks contact te onderhouden met de
“eigen” lokale organisaties en dat niet via een landelijke organisatie
willen laten lopen.
D. Kennis en vaardigheden van bestuurders, fondsenwervers en
vrijwilligers vergroten
E. Continuïteit van die lokale en regionale organisaties borgen

Wat doen we daarvoor:

1. Actief voorlichten overheid, politiek en publiek
2. Ondersteunen financieel en in natura
3. Ondersteunen met kennis
4. Ondersteunen contacten politiek en ambtenarij
5. Creëren van overleggen met organisaties die in de sector actief zijn
en tussen organisaties zelf
6. Belonen voorbeeld organisaties (positief stimuleren)
7. Belonen voorbeeld vrijwilligers (positief stimuleren en waarderen)
8. Benaderen overheid en politiek
9. Benaderen overheidsdiensten als RWS en Justitie
10.Indien nodig zichtbaar aanwezig zijn bij besluitvormingsprocessen
en wet en regelgeving
11. Vergroten achterban
12. Bevorderen samenwerkingen

Hoe doen we dat:

I. Uitzenden spotjes TV en Radio
II.Verspreiden nieuwsbrieven intern en extern
III.Geld, auto’s, gereedschappen en diervoer ter beschikking stellen
IV.Organiseren Landelijke dagen, scholing, voorlichting, contacten
leggen en dierenwelzijnsloket
V.Pamfletten verspreiden en ter beschikking stellen ter
verduidelijking van het belang van Dierenambulances en
Opvangorganisaties
VI.Lobby en contacten met de Rijksoverheid, Provincies, landelijke,
provinciale en gemeentelijke politiek onderhouden om belangen
lokale organisaties te beschermen
VII.Actief in Dierencoalitie en Dierfondsenoverleg. Helpen bij
oprichting van samenwerkingsverbanden zoals NFDO, egelopvangen
en vogelopvangen
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VIIII. Uitreiken droomchecques voor bijzondere organisaties,
IX. Verkiezing dierenhulpverlener van het jaar
X. verbeteren algemeen kennis en kwaliteitsniveau mbv de
DierenLot Academie
XI. Zorgen dat overheidsinstanties als RWS en Dierenpolitie zich
presenteren en uitleg geven op de landelijke dagen
Dierenhulpverlening
XI. Aanstellen en in stand houden Dierenwelzijnsloket met kennis en
informatie en eventuele ondersteuning in mankracht voor lokale
dierenwelzijnsorganisaties bij lobbyactiviteiten

Wat lukt er (nog) niet:
- Samenwerking Dierkeur Dierenambulances (i.v.m. marktafbakening dierennoodhulp
organisaties). DierenLot is geen tegenstander van meerdere keurmerken. Voorts is de
omvang van andere Keuringsinstantie(s) zodanig klein dat er relatief veel werk gaat zitten
in een kleine verandering. Bovendien vindt Dierenlot dat een keurmerk (o.m. financieel)
toegankelijk moet zijn voor alle diervervoerende organisaties
- Rijkswaterstaat is niet bereid hun opleiding voor het werken op de (snel)weg voor al onze
beneficianten open te stellen. RWS weigert op aangeven van de FDN. Het gaat hier om
tientallen organisaties en vrijwilligers die deels wel ingezet worden bij incidenten op de
(snel)weg maar daarvoor dan niet de benodigde (veiligheid) training van RWS mogen
ontvangen. Dit is voor DierenLot onbegrijpelijk en onnodig gevaarlijk voor dierenredders
die wel worden ingezet.
- De vogel en wildopvangen zitten in zwaar weer. In 2019 hebben sommige opvangen de
deuren moeten sluiten vanwege onvoldoende financiële ondersteuning vanuit gemeenten
en provincies en onwerkbare regeldruk. DierenLot ondersteunt 44 (van de 77) van deze
opvangen en is in gesprek met de verschillende overheden voor een passende oplossing
zodat de continuïteit kan worden gewaarborgd. Een motie wildopvang (i.s.m. de
Dierenbescherming en Natuurmonumenten) voor eerlijke vergoedingen door provincies en
gemeenten is aangenomen in de Tweede Kamer. Tevens is naar aanleiding van een brief
met handvatten voor oplossingen DierenLot mede uitgenodigd om met het Ministerie over
oplossingen na te denken. We zijn hierover in gesprek met verschillende provincies en het
Ministerie.
- De landelijke bijeenkomsten dierenhulpverlening zijn door de coronamaatregelen niet
doorgegaan. Verwacht wordt dat november 2021 de eerstvolgende georganiseerd kan
worden.
- Veel cursussen en overleggen zijn door de coronabeperkingen niet doorgegaan. We hopen
dat in de tweede helft van 2021 weer te kunnen oppakken.
- Alhoewel de 2e Kamer een motie aannam die het chippen van katten iets dichterbij brengt,
zodat TNRC-programma’s beter uitgevoerd kunnen worden en katten teruggebracht
kunnen worden naar hun baasjes, zijn er nog provincies die het afschieten van
(zwerf)katten nog niet verboden hebben.
- De Christmas Fundraising Challenge werd enorm ingeperkt door de coronamaatregelen.
Desalniettemin slaagden er 68organisaties in om coronaproof ca 400.000 euro (incl
verdubbelaars en originaliteitsprijzen in te zamelen.) Geld wat zonder de Fundraising
Challenge nooit was opgehaald voor en door de lokale organisaties. De feel good actie met
als middelpunt de Christmas Station haalde wel het hele dorp over om zich in te spannen
er een Christmas Village van te maken.
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Ondersteunde lokale
organisaties
Ambulances

Factsheet DierenLot (wat is onze impact in cijfers)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
nb
179
185
210
215
240

Aantal dieren geholpen door
Ambu *1)
Diervoer in pallets
In maaltijden vertaald ca.
W.o.pallets non-food met div
dierenbenodigdheden
Donateurs
Bezoekers site

2020
251

87

114

124

140

160

169

186

nb

nb

nb

>120.000

>98.000

>103.000

>110.000

-

-

51

142

886

1.523

2.341

87.888

248.000

1.500.000

2.997.000

5.073.034

352

456

535

nb
nb

96.000

110.000

125.000

147.500
502.000

171.500
665.800

214.000
760.000

Bezoekers landelijke
bijeenkomsten
dierenhulpverlening (ca)

1.100

1.700

1.850

2.130

2.000

2.300

-

Volgers op soc media

100.000

180.000

240.000

300.000

311.000

340.000

370.000

Rechtstreekse afdrachten in €

527.566

812.660

866.449

927.044

3.260.000

4.593.300

6.116.734

Kledingactie kg
In Euro
Aantal deelnemers

125.000
38.000
78

338.959
102.000
113

420.000
104.500
148

413.0058
87.374
137

408.2057
76.864
131

438.8358
52.691
132

421.850
53.786
126

Deelnemers DierenLot Academie

NKD(Nat. Keurmerk Dierenambulances)
Organisaties
Auto’s

Bijdrage aan UvU in €
(Universiteit van Utrecht)
FTE DierenLot
*1) dit is een extrapolatie obv de gegevens van een aantal DA’s

211

249
107
185

72
92

92
108

84
120

104
155

105
156

5.000

25.000

25.000

-

25.000

109
182
40.000

6

7,5

8,9

10,4

11,2

1.3,9

25.000

14,5
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Jaarafsluiting en verwachtingen 2021
2020 was een goed jaar voor DierenLot. De inkomsten overstegen de begroting ruimschoots.
DierenLot groeit nog steeds als kool. DierenLot heeft de begrote bestedingen aan de doelstelling
kunnen doen en heel veel organisaties kunnen helpen.
Tevens wordt nog steeds bijna elke dag duidelijk dat de behoefte aan een echt onafhankelijk en
oplossingsgericht goed doel als DierenLot in de Nederlandse dierenwereld groot is. Niet alleen de
financiële bijdragen en de Dierenambulances voorzien in een behoefte, maar ook de mate waarin
kennis en netwerk gedeeld wordt, is bijzonder nuttig voor de sector en stakeholders. Delen van
kennis en netwerk zowel op het gebied van beleid, fondsenwerving als over het omgaan met dieren
of organisationele aspecten voor doelen die actief zijn voor de hulp aan dieren levert een enorme
bijdrage aan de brede ontwikkeling van de sector. Langzamerhand heeft DierenLot een positie in de
dierenwereld verworven en willen steeds meer gevestigde partijen met ons samenwerken.
We proberen ondanks de gevolgen van Corona voor Dierenwelzijnsorganisaties deze organisaties op
de been te houden en hen zoveel mogelijk te ondersteunen in hun zo belangrijke werk voor de
dieren in Nederland. Gelukkig vindt onze benadering een groeiende steun van niet alleen onze
beneficianten, maar ook van overheden, politiek en andere instanties. Ook hebben we een groeiende
ondersteuning van donateurs en wij hopen dat dit zich de komende jaren verder in positieve zin
ontwikkeld.
Postcodeloterij
Na een eenmalige uitkering van € 500.000, - ontvangt DierenLot in 2021 maar liefst een eenmalige
uitkering van € 1.000.000, - van de Nationale Postcode Loterij. DierenLot is ongelofelijk blij met en
trots op deze bijdrage. De toekenning is een enorme erkenning voor al die duizenden
dierenhulpverleners, veelal vrijwilligers, donateurs en sponsoren en het werk dat ze dag in dag uit
onvermoeibaar doen voor dieren in nood in Nederland. Met deze steun kunnen we dierenhulp in
Nederland een grote extra impuls geven nu en in de toekomst.
Verdere groei activiteiten en ondersteuning
Intussen heeft DierenLot een ambitieuze groeidoelstelling om de komende 2 jaar te groeien naar
250.000 donateurs en 500.000 volgers op de social media. Met deze groei kunnen we een belangrijke
bijdrage leveren aan het welzijn van dieren d.m.v. een onafhankelijk fijnmazig en sterk netwerk voor
dierenopvang en vervoer.
In 2021 verwachten wij ondanks de in oktober nog lager vastgestelde begroting door te groeien naar
ruim 15 mln inkomsten. De bestedingen aan de doelstelling zullen daarmee groeien tot boven de 12
mln euro. Wij zullen ook meer en meer opkomen voor een gelijk speelveld voor alle
dierenwelzijnsorganisaties bij de lokale, provinciale en landelijke politiek en deze organisaties bij te
staan in de soms moeizame aanloop naar nieuwe cont(r)acten met de gemeenten en andere
overheden. In 2021 verwachten we ook ca 20 auto’s uit te reiken. Voor de begroting verwijzen wij
naar de jaarrekening. De begroting van 2021 is vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van
Toezicht tijdens de vergadering van oktober 2020.
Gelukkig zijn er steeds meer mensen die graag ons werk willen ondersteunen en door hun steun
bijdragen aan een beter leven voor de vele behoeftige dieren in Nederland. Hiervoor zijn wij en
daarmee ook onze beneficianten veel dank verschuldigd.
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Balans per 31 december 2020
(na voorgestelde bestemming van het saldo baten en lasten)
Bedragen in euro's

31 dec 2020

31 dec 2019

ACTIVA
Materiële vaste activa
Financiële activa

210.169
299.286

250.015
145.865

72.174

25.290

Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

916.643
3.657.562

255.156
1.892.184

Totaal

5.155.834

2.568.510

Voorraden
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Balans per 31 december 2020
(na voorgestelde bestemming van het saldo baten en lasten)
Bedragen in euro's

31 dec 2020

31 dec 2019

PASSIVA
Reserves en Fondsen
Continuïteitsreserve
Doelstellingsreserve
Bestemmingsreserve huisvesting
Bestemmingsreserve Noodfonds
Bestemmingsfonds

950.000
1.135.237
600.000
60.000
44.000

950.000
510.394
60.000

Kortlopende schulden

2.789.237
2.366.597

1.520.394
1.048.116

Totaal

5.155.834

2.568.510
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Staat van Baten en Lasten 2020
Bedragen in euro's

Baten
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van andere org. zonder winststreven
Baten van loterijorganisaties
Som van de geworven baten
Baten als tegenprestatie voor de levering
van producten en/of diensten

2019

9.735.804
2.497.225
227.844
497.626

7.701.000
2.000.000
0
450.000

7.535.842
1.662.945
110.608
512.482

12.958.499

10.151.000

9.821.877

143.577

180.000

109.196

Totaal som van de baten
Lasten
Besteed aan doelstellingen
Wervingskosten
Beheer en administratie

Begroting
2020

2020

13.102.076

9.701.753
1.459.668
670.484

Som van de lasten
Saldo voor financiële baten en lasten

10.331.000

8.735.000
879.000
685.000
11.831.905

9.931.073

7.678.834
1.105.103
619.956
10.299.000

9.403.893

1.270.171

527.180

Financiële baten en lasten

-1.328

-1.917

Saldo van baten en lasten

1.268.843

32.000

525.263

Bestemming saldo van baten en lasten
Het saldo van baten en lasten is als volgt verdeeld:
Toevoeging
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve doelstelling
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfonds

2020

2019

0
624.843
600.000
44.000
1.268.843

14.869
510.394

525.263

Stichting DierenLot
Arkel

Algemene toelichting
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening van Stichting DierenLot, gevestigd te Arkel, is opgesteld met inachtneming van de Richtlijn 650
voor Fondsenwervende Organisaties uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in
het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
Continuïteit van de activiteiten
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Ter vergelijking opgenomen cijfers
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Vergelijkende cijfers zijn daar waar nodig aangepast.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf
het moment van ingebruikneming.
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs.
Overige vorderingen en overlopende activa
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. De
vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van
agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een
voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De ontvangen voorrraad in natura wordt
gewaardeerd tegen reëele waarde.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Continuïteitsreserve en bestemmingsreserve doelstelling
De continuïteitsreserve wordt gevormd om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar
verplichtingen kan voldoen. Conform de richtlijn financieel beheer goede doelen kan hiervoor een bovengrens
van 1,5 maal de jaarkosten van de werkorganisatiekosten worden gesteld. In 2020 is door het bestuur een
maximale hoogte bepaalt voor de continuïteitsreserve.
Een bestemmingsreserve wordt gevormd wanneer een deel van de middelen door het bestuur zijn
afgezonderd voor een specifiek doel.
Fondsen
Het Noodfonds is opgericht in 2009. Hieruit worden nood- en spoedeisende uitkeringen gedaan
binnen 3 werkdagen. Tevens worden hier de toegezegde uitkeringen aan toegevoegd, waarvan de
de betreffende organisatie hebben afgezien. Door het bestuur is de hoogte van de bestemminsreserve
gemaximaliseerd op € 60.000,00. Tevens is vastgelegd dat er maximaal € 5.000,00 per incident uitgekeerd wordt.
Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan
één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs.
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Grondslagen voor de bepaling van het saldo van baten en lasten
Algemeen
Het saldo van de baten en lasten over het boekjaar is bepaald als het verschil tussen de ontvangen bedragen
enerzijds en de kosten en andere lasten anderzijds, gewaardeerd tegen historische kostprijzen met inachtneming
van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten
Stichting DierenLot is één van de beneficianten van de Support Actie. De hier opgenomen baten betreffen de van de
Support Actie ontvangen afdrachten van de door de Stichting DierenLot geoormerkte loten.
Ontvangen donaties worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
De baten van nalatenschappen worden verantwoord op basis van ontvangsten en op moment van ontvangst
van de akte vanverdeling.
Bestedingen
De door de Stichting toegezegde bijdragen worden verantwoord in het jaar waarin de toezegging heeft
plaatsgevonden.
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van arbeidsvoorwaarden verwerkt in de rekening van
baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Er is geen pensioenverplichting.
Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte ecenomische levensduur. Boekwinsten en - verliezen bij
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor
zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.
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Toelichting op de balans per 31 december 2020
(na voorgestelde bestemming van het saldo baten en lasten)
Bedragen in euro's

Materiële vaste activa
Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Bedrijfsgebou
wen en
terreinen

Magazijn
Verbouwing

Inventaris

25.453
-23.458

81.224
-26.333

60.406
-35.736

221.125
-98.025

64.249
-18.891

452.457
-202.443

Boekwaarde begin

1.995

54.891

24.670

123.100

45.358

250.014

(Des)investeringen
Afschrijvingen

6.546
-1.142

0
-16.245

2.032
-10.635

0
-26.049

18.809
-13.161

27.387
-67.232

Mutaties

5.404

-16.245

-8.603

-26.049

5.648

-39.845

31.999
-24.600

81.224
-42.578

62.438
-46.371

221.125
-124.074

83.058
-32.052

479.844
-269.675

7.399

38.646

16.067

97.051

51.006

210.169

Aanschaffingen
Cum. afschrijving

Aanschaffingen
Cum. Afschrijvingen
Boekwaarde einde

Vervoersmid Magazijn
delen Inventaris

Totaal

De materiële vaste activa is benodigd voor de bedrijfsvoering.
Het afschrijvingspercentage voor materiële vaste activa bedraagt 20%.

Financiële vaste activa
Een overzicht van de financiële vaste activa is onderstaand opgenomen:
Leningen in het kader van de doelstelling
Staand begin boekjaar
Bij: verstrekte leningen
Af: overige mutaties
Af: ontvangen aflossingen
Af: Voorzieningen
Totaal leningen
Waarborgsommen
Saldo financiële vaste activa

31 dec 2020
142.400
208.321

31 dec 2019
29.100
120.750

54.900

7.450

295.821

142.400

3.465

3.465

299.286

145.865

72.174

25.290

31 dec 2020

31 dec 2019

47.387
661.762
132.312
71.990
3.192
916.643

43.972
17.011
130.204
60.217
3.752
255.156

Terzake zijn leningovereenkomsten opgesteld.
Voorraad
Diverse voorraad

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren
Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen loterij
Nog te ontvangen nalatenschappen
Overige overlopende activa

Liquide middelen
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Toelichting op de balans per 31 december 2020
(na voorgestelde bestemming van het saldo baten en lasten)
Bedragen in euro's
Totaal bankrekeningen

3.657.562

1.892.184

31 dec 2020

31 dec 2019

950.000
1.135.237
600.000
60.000
44.000
2.789.237

950.000
510.934

1.520.934

2020

2019

950.000
0
950.000

935.131
14.869
950.000

2020

2019

510.394
624.843
1.135.237

0
510.394
510.394

2020

2019

0
600.000
600.000

0
0
0

Reserves en Fondsen

Continuïteitsreserve
Doelstellingsreserve
Bestemmingsreserve huisvesting
Bestemmingsreserve Noodfonds
Bestemmingsfonds

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari
Dotatie uit bestemming saldo baten en lasten
Stand per 31 december

Bestemmingsreserve Doelstelling
Stand per 1 januari
Dotatie uit bestemming saldo baten en lasten
Stand per 31 december

Bestemmingsreserve huisvesting
Stand per 1 januari
Dotatie uit bestemming saldo baten en lasten
Stand per 31 december

60.000

Continuïteitsreserve, Bestemmingsreserve Doelstelling en Bestemmingsreserve
De continuïteitsreserve wordt gevormd om zeker te stellen dat de stichting ook in de (nabije)
toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. In het uiterste geval dat de organisatie of haar
inkomsten zouden ophouden te bestaan moet DierenLot het personeel begeleiden naar nieuw werk
en moeten de huurovereenkomsten worden afgerond. DierenLot heeft verder geen langlopende
verplichtingen van materiele omvang. Conform de richtlijn financieel beheer goede doelen kan voor
een continuïteitsreserve een bovengrens van 1,5 maal de jaarkosten van de werkorganisatiekosten
worden gesteld.
Gezien de wensen van DierenLot om zoveel mogelijk te besteden binnen de doelstelling
wordt de continuïteitsreserve in 2020 gesteld op € 950.000. Eind 2020 is besloten om € 600.000,- te
reserveren voor de aankoop van huisvesting. Het overige betreft de doelstellingsreserve,
waarbij het besluit is genomen dit ook binnen afzienbare tijd te besteden aan toekomstige uitkeringsprojecten.
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Toelichting op de balans per 31 december 2020
(na voorgestelde bestemming van het saldo baten en lasten)
Bedragen in euro's

6. Bestemmingreserve noodfonds
Stand per 1 januari
Dotatie uit bestemming saldo baten en lasten
Onttrekking ten behoeve van calamiteiten
Stand per 31 december

2020

2019

60.000
18.138
-18.138
60.000

60.000
28.684
-28.684
60.000

Noodfonds
Hieronder is het dierennoodfonds opgenomen, waaruit in nood- en spoedeisende situaties binnen 3
werkdagen uitkeringen gedaan kunnen worden.

Bestemmingsfonds Henny
Stand per 1 januari
Onttrekking ten behoeve van doelstelling
Stand per 31 december

2020

2019

50.000
6.000
44.000

0
0
0

Henny Fonds
Het Henny Fonds heeft als doelstelling om lokale dierenorganisties te steunen.

7. Kortlopende schulden
31 dec 2020

31 dec 2019

210.090
21.026
626.556
1.401.125
107.800
2.366.597

89.111
24.311
407.616
378.948
148.130
1.048.116

Schulden aan leveranciers
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Vooruit ontvangen bedragen
Nog uit te keren aan Beneficianten
Overlopende passiva

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Vergoeding Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden.
Vergoeding bestuur
De bezoldiging van het bestuur i.c. de directie is conform de regels van het CBF afgestemd op de zwaarte van de functie.
Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa (algemeen)
DierenLot heeft een aantal langjarige verplichtingen en rechten. Behalve de overeenkomst met
Supportactieloterij over de uitvoering van de loterij en de afdracht van 80% van de geoormerkte loten betreft
dit ook een overeenkomst voor online werving, PayPal, Mollie, Stripe Payments UK Ltd. en de ING voor online
betalingsverkeer, een overeenkomst (tot 2051) voor het gebruik van logo’s pay-offs, concepten,
merknamen en overige ontwikkelde en te ontwikkelen wervingsacties en campagnes merk, beeld en
uitzendrechten. Voorts zijn er lang lopende verplichtingen (tot 2024) voor huur van de Hal op de
Vlietskade, de huur van apparatuur (tot 2023) voor kopiëren en afdrukken. De huurovereenkomst van
het kantoor op de Dam loopt eind 2024 af. De huurovereenkomst voor het kantoor aan het plein in
Den Haag loopt tot 1 februari 2021, evenals de overeenkomst voor onderhuur met Stichting CAS. Met
Giftkikker BV loopt een overeenkomst voor beheer van de donateurs database. Aan de berijders
van dierenambulances is een bijdrage in het normale onderhoud toegezegd in principe zolang de auto repareerbaar
is. Aan donateurs is het verschijnen van het blad toegezegd gedurende hun levensduur. In de Academie draaien
programma’s die over meerdere jaren opbouwen naar een eindcertificaat of diploma. In 2021 wordt gestart met nieuwe
modulaire opleidingen. Het totaal bedrag voor niet in de balans opgenomen verplichtingen
en niet in de balans opgenomen activa is ca € 285.000,-.
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Toelichting op de balans per 31 december 2020
(na voorgestelde bestemming van het saldo baten en lasten)
Bedragen in euro's

Financiële rechten en verplichtingen
Rechten uit nalatenschappen
Stichting DierenLot heeft rechten op nalatenschappen die voor een deel nog niet verantwoord zijn in de jaarrekening.
Het gaat dan om de nalatenschappen die nog niet de status erfbelasting of rekening en verantwoording hebben bereikt
maar al wel door DierenLot (benificiair zijn aanvaard). Stichting DierenLot heeft het bloot eigendom inzake
nalatenschappen ter grootte van circa € 143.000 waarop het vruchtgebruik van derden rust. In overeenstemming
met de handreiking 'Verwerking en waardering van nalatenschappen belast met (vrucht)gebruik' is dit bedrag niet in
de balans gewaardeerd aangezien de vruchtgebruiker recht heeft op interen.
Rechten uit donatieovereenkomst
Stichting DierenLot heeft rechten op een donatieovereenkomst die nog niet verantwoord zijn in de jaarrekening.
Het gaat om een fonds voor circa € 95.424.
Bewustwording en voorlichting verplichtingen
Voor bewustwording en voorlichting in 2021 zijn per 31 december 2020 verplichtingen aangegaan voor c.a. een bedrag
van € 181.500,-.

(Meerjarige) financiële verplichtingen
Ambulances
Het bestuur heeft besloten de aan organisaties ter beschikking gestelde ambulances en overige auto's niet te activeren,
maar in het jaar van aanschaf en ter beschikkingstelling als uitkeringen in overeenstemming met de doelstelling in de
staat van baten en lasten te verantwoorden. De kosten, die met deze ambulances en overige auto's samenhangen worden
jaarlijks verantwoord in de staat van baten en lasten onder uitkeringen in overeenstemming met de doelstelling.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

Baten uit donaties en giften particulier
Baten uit nalatenschappen
Baten van bedrijven in natura
Baten van bedrijven donaties en giften
Baten van andere org. zonder winststreven
Baten van loterijorganisaties
Som van de geworven baten
Baten als tegenprestatie voor levering
van producten en/of diensten
Totaal som van de baten

Bestedingen binnen doelstelling
Uitkeringen rechtstreeks
Ambulances DierenLot
Voorlichting en bewustwording
Langjarige verplichtingen/bewustwording
Capacity building
Overige bestedingen
Wervingskosten
Wervingskosten

Kosten beheer en administratie
Bureaukosten
Langjarige verplichtingen bureau
Algemene kosten
Afschrijvingen materiële activa

Financiële baten en lasten
Rente Lasten en soortgelijke kosten

2020

Begroting
2020

2019

8.640.338
1.095.466
2.341.000
156.225
227.844
497.626
12.958.499

7.701.000
0
2.000.000
0
0
450.000
10.151.000

6.823.753
712.089
1.522.410
140.535
110.608
512.482
9.821.877

143.577

180.000

109.196

13.102.076

10.331.000

9.931.073

5.237.516
879.218
3.238.041
161.628
51.171
134.179
9.701.753

3.955.000
1.000.000
3.130.000
500.000
150.000
8.735.000

3.584.831
947.345
2.632.117
123.794
260.176
130.571
7.678.834

1.459.668
1.459.668

879.000
879.000

1.105.103
1.105.103

685.000

295.482
123.794
124.109
76.571
619.956

393.223
161.628
48.399
67.234
670.484

1.328
1.328

1.917
1.917

De baten van particulieren zijn vooral gegroeid door de groei van het aantal donateurs. Nalatenschappen worden door ons niet begroot,
omdat wij als jonge organisatie nog weinig trackrecord hebben op het vlak van ontvangen nalatenschappen.
De baten van bedrijven zijn hoger dan begroot door de exponentiele toename van het aan DierenLot ter beschikking gestelde pallets diervoer
en dierbenodigdheden die worden (her)verdeeld onder de beneficianten. Omdat we veel meer ter beschikking kregen konden we ook veel
meer herverdelen. Hierdoor zijn ook de uitkeringen aan dierenhulporganisaties groter dan begroot.
Uiteindelijk zijn er iets meer ambulances dan gepland opnieuw uitgekeerd, waardoor minder nieuwe aangekocht hoefden te worden.
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Lastenverdeelstaat

Toelichting kostenverdeling
De toerekening van de kosten is als volgt. De kosten per soort, zoals verwerkt in de staat van baten en lasten, worden
verdeeld over de verschillende kostencategorieën ,doelstellingen, de wervingskosten en de kosten voor beheer &
administratie. Hierbij zijn de direct toerekenbare kosten, de kosten waarvoor een factuur is ontvangen of een contractuele
verplichting is aangegaan, direct ten laste van de betreffende bestedingscategorie gebracht.
De huisvestingskosten, kantoorkosten, algemene kosten en afschrijvingen zijn 100% toegerekend aan beheer &
administratie.
Toerekening bestedingen aan Voorlichting en Werving
Stichting DierenLot combineert de voorlichtingsactiviteiten vaak met fondsenwerving, omdat fondsenwerving niet
zonder voorlichting kan en voorlichtingsactiviteiten benut worden om fondsen te werven. Er is daarom vaak sprake van
zogenoemde gemengde bestedingen. Stichting DierenLot hanteert hierbij de volgende verdeelsleutel in
aanvulling op hetgeen in de vorige paragraaf rond de kostenverdeling is vermeld. Per activiteit of wijze van
communicatie wordt beoordeeld wat een reële verdeling is. Zo worden de kosten van telemarketing op basis
van eigen ervaringen en op basis van ervaringen uit de sector voor 75% toegerekend aan Voorlichting en voor 25%
aan Fondsenwerving.
Toelichting personeelskosten
Personeelskosten worden verdeeld op basis van de werkelijke inzet van werkzaamheden
2.020
Lonen & salarissen
618.014
Sociale lasten
117.110
Overige personeelskosten
392.587
Totaal
1.127.711
Aantal FTE
Naam
Omvang betrekking
Waarvan in 2020 onbetaald

Fte
Periode
Bezoldiging(*)
Brutoloon
Vakantiegeld
Eindejrsuitkering
Variabel jaarinkomen
Overige beloningen
Totaal
SVlasten (wg deel)
Belaste vergoedingen
Pensioenlasten wg deel
Totaal bezoldiging 2020
Totaal bezoldiging 2019

14,50
J. Krol
32 uur
8 uur
0,89
2020

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
96.334
96.334
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
96.334
93.400

2.019
607.199
128.594
390.393
1.126.186
13,90
P. Helmer
32 uur
0,89
2.020

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
119.800
119.800
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
119.800
123.062

(*) Het jaarinkomen van de individuele directieleden (in loondienst) blijft binnen het maximum van € 124.142
(1 FTE/12 mnd.) volgens de Regeling beloning directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en
raden van toezicht. Ook de belaste vergoedingen/bijtellingen, de pensioenlasten en de overige beloningen
op termijn samen, blijven binnen het in de regeling opgenomen maximum (€ 201.000) omdat ze er niet zijn.
De functiezwaarte wordt ingeschat tussen de 420 en 445 BSD-punten (weging 2020). Correctiefactor tweehoofdige directie 87%.
Dan wordt het tussen de 366 en 387. Dat is functiegroep F/G met een max van € 111.345 ex pensioen, belastbare vergoedingen
en overige beloningen op termijn. Voor de periode 2020-2022 is de maximale managementvergoeding gelijkblijvend aan 2019
op € 136.000 vastgesteld door de Raad van Toezicht.
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Baten

Baten
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van andere org. zonder winststreven
Baten van loterijorganisaties
Som van de geworven baten
Baten verkoop goederen
Totaal van de baten (A)

2020
resultaat
(x1000)

2020
begroot
(x1000)

2019
resultaat
(x1000)

9.736
2.497
228
498
12.959
143
13.102

7.701
2.000
450
10.151
180
10.331

7.536
1.663
111
512
9.822
109
9.931

Lasten
Bestedingen aan doelstelling
Uitkeringen Dierenhulporganisaties
Ambulances DierenLot
Voorlichting en bewustwording
Capacitybuilding
Overige bestedingen

5.238
879
3.400
51
134

3.955
1.000
3.130
500
150

3.586
947
2.755
260
131

Totaal bestedingen aan doelstelling (C )

9.702

8.735

7.679

Wervingskosten
Wervingskosten
Totaal Wervingskosten (D)

1.460
1.460

879
879

1.105
1.105

671

685

622

11.833

10.299

9.406

1.269

32

525

Kosten Beheer en Administratie (E )
Som van de Lasten (F)
Saldo van Baten en Lasten

Kengetallen
Wervingspercentage (D/A)
Bestedings % doelstelling t.o.v. totale baten (C/A)
Bestedings % doelstelling t.o.v. totale lasten (C/F)
Kosten% beheer en administatie (E/F)

2020
resultaat
11
74
82
6

2020
begroting
9
85
85
7
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2019
resultaat
11
77
82
7

Ondertekening jaarrekening voor akkoord

P.A.M. Helmer, directeur
Datum:
Plaats:

J.A. Krol, directeur
Datum:
Plaats:

De Raad van Toezicht
T. de Ruiter
Datum:
Plaats:

H.N.W Vos
Datum:
Plaats:

B. van der Schaar
Datum:
Plaats:

P. IJssels
Datum:
Plaats:
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Overige gegevens
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1.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Voor de controleverklaring wordt verwezen naar de op de volgende pagina opgenomen verklaring.
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ACCOUNTANTS
IN NON-PROFIT

Stichting Dierenlot
Dam 22
4241 BN ARKEL
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Dierenlot
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Dierenlot te Arkel gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Dierenlot per 31 december 2020 en van het resultaat 2020 in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’.
De jaarrekening bestaat uit:
1.
2.
3.

de balans per 31 december 2020 met een balanstotaal van € 5.155.834;
de staat van baten en lasten over 2020 met een saldo van baten en lasten van € 1.268.843 (overschot); en
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Dierenlot te Arkel, zoals vereist in de Verordening inzake de
Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en
Beroepsregels Accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat
uit:
−
−

het bestuursverslag;
de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van de in Nederland
geldende RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’ vereist is.

Correspondentie
Postbus 327
3360 AH
Sliedrecht

0172 - 750 175
info@withaccountants.nl
www.withaccountants.nl
@withaccountants

IBAN NL71 INGB 0667 8301 62
KvK 28112484
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-2Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit
de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze
werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is
verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in
overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’.
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’. In dit kader
is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten
of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur
de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft
om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief
is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de stichting.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is
uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens
onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van
fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of
gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden
en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze
controleverklaring.
Was getekend te Sliedrecht, 21 juni 2021.
WITh accountants B.V.
P. Alblas RA

Bijlage.
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2020 van Stichting Dierenlot te Arkel
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle
inhoudt.
Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te
verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle
bestond onder andere uit:
−

−

−

−

−
−

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
entiteit;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens
het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden
zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar
continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen;
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur en de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

