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GERED

Inspecteurs van onze Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming en agenten van Politie OostBrabant haalden in september 23 honden weg bij
een vermeende handelaar. Zo ook bordercollie
Jessie, van toen nog maar een paar weken oud.
De verblijven van de honden waren donker, vuil,
nat en in sommige gevallen te klein. Alle dieren
bleken onder de vlooien en luizen te zitten. De
honden werden direct overgebracht naar een veilige
plek, waar ze konden herstellen. Inmiddels hebben
we voor alle dieren een thuis gevonden. Ook voor
Jessie, die werd geplaatst bij Marijke Huijsse.
Ze vertelt: “In het begin had Jessie nog wel wat uit
te vechten met mijn andere hond Floyd, die dan wel
klein is, maar een ontzettende macho. Inmiddels
accepteren ze elkaar. Met Berta, mijn derde hond,
kan Jessie het wél vanaf het begin goed vinden. Als
die twee over de weilanden razen, geniet ik enorm.”
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1. VOORWOORD
DIRECTIE
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De Dierenbescherming kan haar werk alleen doen met brede steun van het publiek. Juist
daarom is zichtbaarheid van ons werk zo ontzettend belangrijk. En daar wringt soms de schoen.
De vergelijking met een ijsberg dringt zich op: deels zichtbaar, maar voor een belangrijk deel aan
het oog onttrokken. De Dierenbescherming waakt over het welzijn van honderden miljoenen dieren
in ons land door onder andere actief invloed uit te oefenen op wetgeving. Ik durf de stelling aan
dat er geen stukje wetgeving bestaat op het gebied van dierenbescherming waar wij de afgelopen
154 jaar niet aan hebben bijgedragen.
We vangen dieren op, bieden dierennoodhulp, staan garant voor
diervriendelijker geproduceerd vlees met een eigen keurmerk,
geven voorlichting, werken aan preventie en handhaving van
dierenwelzijn met eigen inspecteurs. Maar ‘onder water’ gebeurt
minstens zoveel. Achter de schermen vindt namelijk onze lobby
plaats voor betere wet- en regelgeving en praten we met stake
holders, bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties.
Op die manier werken we continue aan een structureel beter
welzijn voor de dieren.
Het besturen van een dergelijke organisatie kent veel en grote
uitdagingen. De veelheid aan thema’s waar de Dierenbescherming mee te maken heeft en het bij tijd en wijle verhitte maatschappelijk debat rond dierenwelzijn noodzaakt tot alertheid en
het voortdurend aanscherpen van onze zienswijzen. Gelukkig
doe je dat bij de Dierenbescherming niet alleen. Als bestuurder
prijs ik mij gelukkig samen te kunnen werken met een relevant
netwerk dat staat als een huis. Ik noem de Ledenraad die onze
achterban vertegenwoordigt, maar ook onze Raad van Toezicht
die haar toezichthoudende rol met overtuiging vervult. Naast
onze professionals, maken de duizenden vrijwilligers het mogelijk dat we uitstekend toegerust zijn voor onze taken.
Eén van die taken is het diervriendelijker maken van de veeindustrie. Wat dat betreft laat de Dierenbescherming zien hoe
ver je succes kan reiken met een pragmatische oplossing. Het
tienjarig bestaan van het succesvolle en inmiddels grootste
keurmerk in de retail bewijst dat. In 2007 begon het Beter Leven
keurmerk met zes boeren. Nu zijn dat er ruim 1.600, die samen
zo’n 31 miljoen dieren houden.
Van de landbouwhuisdieren naar de dieren die we thuis vertroetelen is een kleine stap, maar illustreert aan de andere kant het
brede palet aan thema’s waarop we als Dierenbescherming actief
zijn. Ook hier konden we in 2017 een mooi tienjarig jubileum
vieren. Want, wat begon als een klein hoekje op de website van
de Dierenbescherming is uitgegroeid tot een volwaardige online
matchmaker tussen baasje en asieldier: ikzoekbaas.nl.

Dierenasielen presenteren op een persoonlijke manier hun
dieren aan potentiële baasjes op het platform, terwijl bezoekers
hier naar hun toekomstige huisdier kunnen zoeken. Het online
platform trekt gemiddeld 150.000 bezoekers per maand waardoor
er al duizenden asieldieren succesvol werden geplaatst. Waardering was er ook. In de categorie Goede Doelen mocht ‘Ik Zoek
Baas’ zich Website van het Jaar 2017 noemen.
Voor u ligt onze verantwoording over een jaar dieren beschermen. In feiten en cijfers. We vierden niet alleen jubilea, maar
werkten ook aan een houdverbod voor recidiverende dierenmishandelaars, aan regels om de foute p
 uppyhandel in te dammen,
procedeerden tegen het afschot van herten in de Amsterdamse
Waterleidingduinen en zetten met opvallende acties oudjes in
het asiel in het zonnetje. En, niet te vergeten, we startten een
unieke samenwerking met de h
 uisdierenbranche om konijnen
weer ‘happy’ te maken. Nieuwsgierig? Ik wens u veel leesplezier!
Een compliment is op zijn plaats aan alle medewerkers, leden
van de voormalige Ledenraad, de (voormalige) leden van de
Raad van Toezicht en de voormalige bestuurders, die met de
implementatie van de fusie in 2015 en de reorganisatie in 2016,
de organisatie van de Dierenbescherming niet alleen vitaal en
stabiel hebben gehouden, maar deze succesvol hebben weten
te versterken.
Tenslotte een woord van dank aan alle mensen en bedrijven die
ons financieel ondersteunden in 2017 en alle medewerkers en
vrijwilligers die zich met niet aflatende energie, dag in dag uit
inspannen voor meer dierenwelzijn!
Co’tje Admiraal
Algemeen Directeur/Bestuurder
NB. Dit jaarverslag is tot stand gekomen onder leiding
van Hans Bakker, Algemeen Directeur/Bestuurder ad interim van
de Dierenbescherming tot medio mei 2018.
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INVOGELVLUCHT
VOGELVLUCHT
2.2.IN

Dier

DOEL EN MISSIE
DOEL
Een diervriendelijke maatschappij waarin
mens en dier in harmonie met elkaar leven.

MISSIE
Mens

Het dierenwelzijn in Nederland zo optimaal
mogelijk bevorderen. Dit bereiken we met:
Redden
• dierenambulances
• Landelijke Inspectiedienst
• preventiewerk

Maatschappij

Opvangen
• dierenopvangcentra

Beschermen
• beïnvloeding
• voorlichting & educatie

ORGANISATIE
LANDELIJKE DEKKING

MEDEWERKERS

1

Service
Centrum

10

Gehoorzame
huishondscholen

368 medewerkers
68 man
300 vrouw
gemiddelde leeftijd 41

29

4.300 vrijwilligers
1.000 man
3.300 vrouw
gemiddelde leeftijd 44

Dierenambulancelocaties

1

Dierenartspraktijk

21

Dierenopvangcentra

4

Regiokantoren

118.000
leden

24.000
donateurs

11.000
collectanten

ONLINE
WEBSITES

SOCIAL

unieke bezoekers

154.000
vrienden

1.700.000

Dierenbescherming.nl

1.400.000
Ikzoekbaas.nl

29.000
volgers

230.000

Mijndieriszoek.nl

77.000
Beterlevenkeurmerk.nl

3.500

connecties

185.000

abonnees Dierenm@il

13.000
volgers
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DOELBESTEDING
Doelstellingen:
Dierenhulp

52%

Toezicht dierenwelzijn

9%

Voorlichting

9%

Beleidsbeïnvloeding

4%

€

Overige:
€

Fondsenwerving

10%

Beheer en administratie

16%

RESULTATEN
VERVOER

124

OPVANG

dierenambulances,
dierentransporters en
Animal Rescue Vehicles

138.000

74.000

telefoontjes

76.000

ritten

dieren geholpen

Opgevangen Geplaatst
Honden
3.594

47%

11.684

68%

2.897

85%

Overig 1.154

27%

Katten

Knaagdieren en konijnen

LANDELIJKE INSPECTIEDIENST DIERENBESCHERMING

1.164

bestuurlijk

277

3.108
dossiers

8.928
inspecties

1.441

Het Beter Leven keurmerk bestaat 10 jaar. Dankzij dit
keurmerk hadden dit jaar 31 miljoen dieren een beter
leven. Dit zijn bijna 4 miljoen meer dieren dan in 2017.

Het Beter Leven keurmerk is inmiddels het meest
bekende keurmerk in de levensmiddelenbranche.

789

maatregelen

BETER LEVEN KEURMERK

Het Beter Leven keurmerk is ooit begonnen met 6
boeren. Dit is in 10 jaar gegroeid naar 1.651 boeren.

strafrechtelijk

36

dieren in beslag of
in bewaring genomen

Dieraantallen (in miljoenen)

30
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18
12
6
0
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2014

2015

2016
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3. 2017 VAN MAAND TOT MAAND
maart
januari
70.878 handtekeningen tegen
foute puppyhandel
De Dierenbescherming vindt het
onaanvaardbaar dat er nog steeds
miljoenen puppy’s onder erbarmelijke
omstandigheden worden gefokt en
verhandeld. We startten daarom een
petitie tegen de foute puppyhandel,
die maar liefst 70.878 keer wordt
ondertekend.

petitie

Nieuw thuis voor containerkitten
In de zomer van 2016 deed een
medewerker van een transportbedrijf
een bijzondere vondst. In een zeeconfebruari
tainer vanuit Israël trof hij een kitten
aan. Het jonge dier bleek drie weken
Voorlichtingsambulance weer
opgesloten te hebben gezeten, in het
als nieuw
donker en zonder eten en drinken.
De dierenambulance voor de scholen- Ysraël, zoals het katje werd genoemd,
voorlichting wordt weer in gebruik
had lang nodig om op krachten te
genomen. In de zomer van 2016 was komen en te socialiseren, maar nu is hij
de wagen door onbekende vandalen klaar voor adoptie. Zijn nieuwe eigein brand gestoken. Een tegenslag,
naren hebben er maanden op moeten
want het nieuwe seizoen scholenvoor- wachten, maar nu mogen ze Ysraël dan
lichting over het werk van de dierentoch echt mee naar huis nemen.
ambulance stond voor de deur.
Dankzij BelforNL - gespecialiseerd in
brand- en waterschade - en De Vos
autoschade is de wagen nu weer als
nieuw. Ook hebben we met steun van
vele geweldige donateurs € 1.800
opgehaald waarmee nieuw lesmateriaal kan worden aangeschaft.

60 katten uit woning gehaald
In IJsselmuiden haalt de Dierenbescherming zestig katten uit een
woning. Onze inspecteur bezoekt het
adres na een anonieme tip en constateert dat de dieren in erbarmelijke
omstandigheden leven. Ze worden
direct naar een opvangadres gebracht,
waar ze in alle rust mogen herstellen.
Daarna worden de katten herplaatst.
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Mei

April
Iedereen een Happy Konijn
De Dierenbescherming en brancheorganisatie Dibevo lanceren het
project Happy Konijn met als doel
om in dierenwinkels de consument
goed voor te lichten over het
houden en verzorgen van konijnen.
Zo hebben veel mensen geen idee
dat konijnen groepsdieren zijn en
wegkwijnen als ze zonder soortgenoot worden gehouden. Het ministerie van Economische Zaken ondersteunt het initiatief dat impulsaankopen moet helpen voorkomen.

Succes: maatregelen tegen foute
puppyhandel
De campagne tegen foute puppyhandel begint zijn vruchten af te
werpen. Staatssecretaris Martijn van
Dam van Economische Zaken maakt
maatregelen bekend om malafide
handelaren beter aan te kunnen
pakken. Zo gaat de door de Dierenbescherming bepleite ‘witte lijst’ er
komen. Dat betekent dat er straks
alleen nog hondjes uit het buitenland
kunnen komen van handelaren die
aan bepaalde eisen voldoen. Het
gaat dan bijvoorbeeld om de huisvesting, de socialisatie en het aantal
nesten dat een teef mag krijgen.

JUNI
‘Hittefilmpje’ miljoenen keren
bekeken
Het ‘hittefilmpje’ waarin we waarschuwen voor het gevaar van honden die
met mooi weer worden achtergelaten
in de auto wordt binnen één dag
meer dan vijf miljoen keer bekeken.
In het filmpje slaan twee jongens de
raam in van een geparkeerde auto.
Ze blijken geen autodieven te zijn,
maar redden een hond uit een
bloedhete auto.

Recordomzet maakt Beter Leven
keurmerk de grootste!
De consument besteedde vorig jaar
het recordbedrag van ruim 1 miljard
euro in supermarkten aan vlees,
vleeswaren, eieren en maaltijden met
één of meerdere Beter Leven sterren.
Daarmee is het Beter Leven keurmerk
van de Dierenbescherming in tien
jaar tijd het grootste keurmerk van
Nederland geworden. Dit blijkt uit
gepubliceerde Monitor Keurmerken
Retail van onderzoeksbureau IRI.
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juli
10 nieuwe dierenambulances
In maart vroegen we hulp bij de
aanschaf van tien dierenambulances.
De oude waren in zó’n slechte staat
dat ze niet meer door de keuring
kwamen. Er werd massaal gehoor
gegeven aan onze oproep. Met als
resultaat dat we vijf nieuwe ambulances kunnen aanschaffen. De overige
vijf worden gefinancierd uit nalatenschappen.

Katje Mulan na zeven jaar
zwerven herenigd
Onze dierenambulances treft het
graatmagere poesje Mulan aan op de
Ginkelse Heide bij Ede. Na massale
media-aandacht, meldt zich een
vriendin van het inmiddels aan MS
overleden baasje (35). De ouders van
de vrouw laten de Dierenbescherming weten zich met alle liefde over
Mulan te willen ontfermen.

september
Kipster: Goed voor hen en haan
De splinternieuwe Kipster-stal in het
Limburgse Oirlo wordt geopend. De
augustus
Dierenbescherming is sinds de
startfase van het initiatief betrokken
en draagt het op handen. Er is dan
Met olie besmeurde zwanen
ook met alle aspecten van duurzaamvrijgelaten
De eerste twaalf met olie besmeurde heid rekening gehouden en het
knobbelzwanen worden vrijgelaten en diervriendelijker karakter zie je overal
herenigd met hun kolonie. De dieren terug. Onder meer in de bosrijke
omgeving die is nagebootst. De
waren half juli na een lekkage in de
dieren hebben verder alle ruimte en
Tweede Petroleumhaven van Rotterdam in een olievlek terecht gekomen. frisse lucht en door de gevarieerde
Vrijwilligers van de dierenambulance beplanting is er veel te beleven. Daar
werden ingeschakeld om de dieren te komt bij dat de broertjes van de
legkippen niet worden vernietigd,
redden. De reddingsactie was
maar een goed leven krijgen. En dat
noodzakelijk, omdat olie erg gevaaris uniek, want normaal sterven
lijk is. Zwanen die besmeurd raken,
jaarlijks 45 miljoen eendagshaantjes
proberen hun vleugels schoon te
in ons land een vroege dood, omdat
poetsen en vergiftigen zichzelf. Bij
ze hoegenaamd nutteloos zijn.
Vogelklas Karel Schot kregen de
dieren alle tijd om bij te komen en zijn
ze schoongemaakt. Ook de overgebleven zwanen zullen in groepjes
23 honden weggehaald bij
worden vrijgelaten.
handelaar
Onze inspecteur van de Landelijke
Inspectiedienst Dierenbescherming
haalt 23 honden weg bij een
vermeende hondenhandelaar. Na een
melding bij het landelijke meldpunt
144 trof hij de honden aan in donkere, vieze, natte verblijven. De man
krijgt zijn dieren niet terug. Wel
komen de kosten voor de verzorging
en opvang voor zijn rekening en na
afronding van het onderzoek moet hij
zich voor de rechter verantwoorden.
Voor alle hondjes wordt een nieuw
thuis gezocht.
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december

Oktober
Wet verandert paardenmarkten
De Dierenbescherming voert al jaren
een strijd tegen paardenmarkten in
Nederland. Een strijd die regelmatig
gepaard is gegaan met bedreigingen
en intimidaties. Desondanks blijven
onze medewerkers volhardend om te
zorgen dat de paardenmarkten
verdwijnen. En met succes. Want nu
wordt bekend dat het per 1 januari
2018 wettelijk niet meer is toegestaan om paarden van een andere
plek dan een exportverzamelplaats
naar het buitenland te vervoeren.
De kans is groot dat dit resulteert in
een aanzienlijke daling van het aantal
paarden op de paardenmarkten,
waarmee het voor veel gemeenten
financieel niet meer aantrekkelijk
is om nog langer paardenmarkten
te organiseren.

november
Dierenbescherming in
De Nalatenschap
In de eerste aflevering van het nieuwe
seizoen van het televisieprogramma
De Nalatenschap staat het bijzondere
leven van Dorien Pel centraal. Toen ze
ziek werd, besloot ze een bedrag na te
laten aan de Dierenbescherming. Na
haar overlijden werden in overleg met
haar zus Marjolein van haar nalatenschap schuilhuisjes voor angstige
dieren in het asiel aangeschaft.

erfenis

Wildmaand? Liever niet!
Wildconsumptie lijkt in opkomst. Bij
de trend ‘terug naar de natuur’ hoort
blijkbaar ook ‘echt’ wild. Het dier
heeft z’n leven toch in vrijheid mogen
doorbrengen dus wat is er mis met dit
ultieme stukje scharrelvlees? Dat is
wat de advertenties en recepten ons
willen laten geloven. De Dierenbescherming laat graag een tegengeluid horen, want er is volgens ons van
alles mis met deze trend. Om de
consumentenkennis over het eten van
wild te testen, publiceren we een
feit-en-fabel-wildquiz. Bijna 21.000
mensen nemen hieraan deel.
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4. DIT ZIJN WIJ

IN HET ASIEL

Franca Krijnsen, werkt als kattenverzorgster bij Dierenbeschermingscentrum
Amersfoort: “Ik haal zó veel voldoening uit
mijn werk. Wanneer een kat angstig binnenkomt, en me na een paar dagen een
kopje geeft bijvoorbeeld. Of als we gewonde dieren weer op de been kunnen helpen.
Elke dag krijg ik de bevestiging dat we ons
werk goed doen, voor dieren en mensen.”
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4.1. ONZE MISSIE, VISIE
EN STRATEGIE
Het doel van de Dierenbescherming is een diervriendelijke maatschappij waarin mensen en dieren in harmonie met elkaar leven.
Dieren behoren met respect te worden behandeld als zelfstandige
wezens met gevoel en bewustzijn. Hun eigenwaarde staat voorop,
los van de nutswaarde die ze voor mensen bezitten. Met een
achterban van 160.000 leden, donateurs en vrijwilligers zijn
we de grootste organisatie in Nederland die opkomt voor de
belangen van alle dieren.

Drie kerntaken
Het is onze missie om het welzijn van dieren zo optimaal
mogelijk te bevorderen. We geloven dat werken aan dierenwelzijn
niet alleen ten goede komt aan dieren, maar ook aan mensen
en daarmee aan de maatschappij als geheel. Ons werk is in de
volgende drie kerntaken opgesplitst:

Redden
In de ruim anderhalve eeuw dat de Dierenbescherming bestaat,
heeft de noodhulp aan dieren altijd een sleutelrol vervuld. Onze
dierenambulances vervoeren jaarlijks duizenden gewonde en
zwervende dieren naar de asielen of naar een dierenarts wanneer
medische hulp nodig is. Om dierenleed te voorkomen, zetten
we in op preventieve dierenhulp, gericht op het verbeteren van
de leefomstandigheden van de dieren bij de eigenaar wanneer
de verzorging mis dreigt te gaan. Bij dierenmishandeling of

-verwaarlozing wordt de Landelijke Inspectiedienst Dieren
bescherming ingeschakeld.

Opvangen
In onze asielen worden dieren opgevangen die op straat zijn
aangetroffen, maar ook dieren die door omstandigheden
niet meer door hun eigenaar kunnen worden verzorgd. Naast
medische hulp, een dak boven hun hoofd, voeding en eventuele
gedragstraining, kunnen ze rekenen op de liefdevolle verzorging
van onze medewerkers en vrijwilligers. Voor alle d
 ieren zoeken
we een nieuw thuis, in de meeste gevallen lukt dat gelukkig
heel snel.

Beschermen
We beschermen dieren niet alleen door ze te vervoeren en onderdak en verzorging te bieden, maar ook door ze een stem te geven.
Onder de noemer ‘beïnvloeding’ proberen we het bedrijfsleven,
overheid, politiek en andere maatschappelijke organisaties te
bewegen om een diervriendelijker samenleving te bewerkstelligen. Met voorlichting, onder andere via social media, en educatie
creëren we bewustzijn en stimuleren we consumenten en huisdierbezitters om ook in het belang van het dier te handelen.
Het is de mix van deze drie werkterreinen die ons succesvol
maakt als grootste dierenbeschermingsorganisatie in Nederland.
Om dit belangrijke werk te financieren, werven we giften bij
particulieren en fondsen, én werken we samen met (maatschappelijke) partners, bedrijfsleven en gemeenten.
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FEBRUARI

INGERICHTE DIERENARTSPRAKTIJK
VOOR OPVANGCENTRUM
Als Dierenbescherming vinden we het bieden van professionele,
medische zorg aan onze dieren heel belangrijk. In dierenopvangcentrum De Doornakker in Eindhoven konden we dit jaar een
grote stap vooruit zetten. Dankzij de donatie van Stichting Het
Waardige Dier werd in februari een volledig ingerichte dierenartspraktijk in gebruik genomen. Jaarlijks zullen hier zo’n 1.400
honden, katten en kleine knaagdieren worden geholpen. De
dieren hebben minder stress nu ze niet meer naar een kliniek op
een andere locatie vervoerd hoeven te worden. Daarnaast hebben
we met deze constructie een betere bezetting van de veterinaire
dienst en kunnen we shelter medicine bieden; diergeneeskunde
voor gezelschapsdieren die in groepen gehouden worden en
waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van ziekten.

VOORLEZEN AAN ASIELKATTEN
Katten die in het asiel terechtkomen zijn vaak schuw en niet gewend
aan mensen. Ze hebben rondgezworven of zijn verwaarloosd. Dat
maakt het moeilijker om een thuis te vinden. Diverse opvangcentra
van de Dierenbescherming organiseren om die reden voorleesuurtjes voor katten, waarbij kinderen hun favoriete verhaal mogen voorlezen. De ervaring leert dat dit een positief effect heeft op hun
leesprestaties. Er is immers niemand in de buurt die ze beoordeelt,
op de kat na dan. Ook voor de katten is het heilzaam. Ze blijven
of raken niet alleen goed gesocialiseerd, kinderstemmen en het
ritmische geluid van voorlezen werken bovendien erg rustgevend.

OKTOBER

DIERENAMBULANCE REDT
VOSSEN UIT MESTBASSIN
Ook op 4 oktober, Werelddierendag, zaten onze dierenambulance
medewerkers niet stil. Zo werden in Oost-Groningen twee vossen
uit een diep mestbassin gered. De dieren konden er zelf niet meer
uit klimmen. Onze vrijwilligers kwamen direct in actie. Ook de
brandweer van Bellingwolde schoot te hulp. Uiteindelijk werden
de vossen met een lang schepnet uit het water gehaald. De
ene zag er, behalve geschrokken, gezond uit en werd meteen
vrijgelaten. De andere vos was er slechter aan toe en werd naar
opvangcentrum De Fûgelhelling gebracht om bij te komen en
aan te sterken. Na herstel is hij weer vrijgelaten in de natuur.
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4.2. INVULLING GEVEN
AAN ONZE MISSIE
In 2016 heeft de directie met het management de strategie voor
de periode 2016-2020 uitgewerkt en vastgesteld. De strategie is
samengevat in de volgende zeven prioriteiten:

1. De basis op orde
Allereerst willen we onze basis verder op orde krijgen. We richten
ons hierbij op:
a. de primaire processen in regio’s en op locaties (preventie,
asielen en vervoer);
b. de primaire processen Beïnvloeding, Beleid en Handhaving;
c. de ondersteunende processen rond administratievoering,
het ‘in control’ zijn en de versterking van de ‘marketing-
competenties’;
d. de processen rond en rolduidelijkheid in onze Governance.
Voor alle bedrijfsprocessen (decentraal en centraal) zet de Dierenbescherming in op een verdere verbetering. De versterking van de
primaire processen moet ook leiden tot versterking van de positie
van de Dierenbescherming ten opzichte van andere organisaties.
In communicatie en fondsenwerving gaat het hierbij om zowel
individuele burgers, openbaar bestuur als zakelijke relaties.
Voor marketing, communicatie en fondsenwerving hanteren we het
proces van boeien, binden en oogsten. Het creëren van draagvlak en
het opbouwen van duurzame en profijtelijke relaties, met als doel
het werven van steun in tijd en geld, krijgt hoge prioriteit. Om dit te
realiseren, positioneren we de Dierenbescherming als kwaliteitsmerk voor dierenwelzijn. We zijn al goed op weg, maar dit moet in
alle geledingen van de organisatie worden doorgevoerd.
Op het terrein van de corporate Governance werken we aan
duidelijkheid over de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de Ledenraad, de Raad van Toezicht en het Bestuur
en aan verbetering van de onderlinge communicatie en samenwerking tussen deze organen.
In 2017 formuleerde de Dierenbescherming op veel thema’s
landelijk beleid, onder andere op het gebied van Preventie,
Gehoorzame Huishond en TNR (Trap, Neuter and Return).
We werkten aan een uniforme uitstraling en herkenbaarheid
van onze locaties, door het plaatsen van bedrijfsnaamborden
en andere visuele communicatieuitingen. Ook intern zetten
we stappen die resulteerden in betere communicatie en infor
matievoorziening (onder andere door de aanstelling van een
communicatieadviseur interne communicatie, verspreiding van
MT-notulen, regionale nieuwsbrief voor vrijwilligers).

2. Dierinhoudelijke prioriteiten
De dierinhoudelijke prioriteiten binnen het hoofdproces
‘Beschermen’ zijn voor de beïnvloeding heroverwogen en
opnieuw benoemd. Dit heeft geleid tot meer capaciteit voor
veehouderij, ontwikkeling van het Beter Leven keurmerk, en

onze inzet voor betere handelscontracten op Europees niveau.
Binnen het hoofdproces ‘Opvangen’ is als pilot de fusie met een
wildopvang voorbereid. De inzet voor Dierenhulp is herover
wogen, en heeft geleid tot een herijkte koers voor de regio’s.
In deze strategie is ons doel zo veel mogelijk dierenwelzijn te
creëren ‘per euro’. Onze eigen inzet is daarvan een afgeleide.

3. L
 andelijke dekking, regionaal/lokale focus,
differentiatie in de locaties
Om een sterke positie als ketenregisseur te verwerven, moet
er sprake zijn van landelijke dekking, herkenbaarheid en uniformiteit. Omdat in Nederland niet overal dezelfde problematiek
bestaat, stemmen de regio’s hun beleid en inzet af op de speci
fieke regionale kenmerken.
In 2017 werkten we aan de uitwerking van de opzet van een landelijk dekkende professionele regie in de dierenhulpketen. Ook ontwikkelden we de toolkit regionale fondsenwerving. Deze wordt in
2018 geïmplementeerd. De regio’s startten met het maken van een
gebiedsvisie. Daarnaast werkten we aan het opzetten van een
regie-aanpak, waardoor landelijke dekking mogelijk wordt.
Differentiatie in de locaties
De Dierenbescherming wil op termijn toewerken naar een bewustere differentiatie van de locaties. De basis van de bedrijfsvoering
moet overal goed zijn en is geborgd door het keurmerk Opvang.
Ook het niveau van dierenwelzijn is overal gelijk. De differen
tiatie zit in het niveau van serviceverlening aan mensen.

4. Moderne manieren van boeien, binden en oogsten
Bij de Dierenbescherming zijn meer dan 25.000 vrijwilligers
actief. Zij zijn essentieel voor het realiseren van beter dieren
welzijn en zijn daarom ook heel belangrijk voor de Dieren
bescherming. Het inzetten van moderne en effectieve manieren
om met vrijwilligers te communiceren, om hen te werven en
te behouden is van groot belang om de doelstellingen van de
Dierenbescherming te realiseren. In 2017 versterkten we de interne communicatie met vrijwilligers door onder andere digitale
nieuwsbrieven voor ze te maken, ze t oegang te verlenen tot intranet
(MijnDB), opleidingen aan te b
 ieden via de DB Academy en door
het organiseren van een festival.
In 2017 liet de Dierenbescherming een imago- en doelgroepen
onderzoek uitvoeren door Motivaction. Hieruit zijn kansrijke
doelgroepen naar voren gekomen. Van deze doelgroepen weten
we waar hun voorkeuren liggen, welke werkzaamheden ze
belangrijk vinden en via welke kanalen we ze het best kunnen
benaderen. De werving van nieuwe leden en donateurs kunnen
we hierdoor gerichter en op maat voor de verschillende doel
groepen opzetten. Daarnaast zetten we een loyaliteitsprogramma
op voor bestaande leden en donateurs dat in het eerste kwartaal
van 2018 van start zal gaan.
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5. Dierenbescherming digitaal
De Dierenbescherming is succesvol binnen de online en sociale
media kanalen. Dat blijkt niet alleen uit onze prijswinnende
website ikzoekbaas.nl, maar ook uit goede noteringen in de Social
Media Top 250 en onze notering op nummer 9 in de categorie
Non-profit van de Digital Buzz Winners 2017. We bouwen onze
digitale strategie voortdurend verder uit, onder andere met
crowdfunding en het uitstippelen van digitale klantreizen
(customer journeys).
In 2017 zijn alle afzonderlijke Dierenbeschermingswebsites
ondergebracht onder één domein, om de vindbaarheid en positie
in zoekmachines te verbeteren. We zijn gestart met de verkenning voor een nieuw CRM-systeem, inclusief een collecte-portal.
De website ikzoekbaas.nl is geoptimaliseerd en vernieuwd.
We troffen voorbereidingen voor de lancering van een nieuw
crowdfundingplatform in 2018, inclusief de partnerselectie.

6. De regieorganisatie (op de keten) zijn
De Dierenbescherming wil niet alles zelf doen en werkt daarom
ook constructief samen met ketenpartners. Niemand is een
concurrent, iedereen die ambitie heeft met dierenwelzijn wordt
gezien als partner. De Dierenbescherming wil meer leidend zijn
in het maatschappelijk debat, veranderen hoe er met dieren
omgegaan wordt en onze invloed daadwerkelijk vertaald zien
in wet- en regelgeving, zowel op lokaal, regionaal en met name
landelijk en ook Europees niveau.
Door onze kennis, het netwerken, voeren van de dialoog,
beïnvloeden en het zelf komen met innovaties (zoals het
Beter Leven keurmerk en de Dierenbeschermingscentra) heeft de
Dierenbescherming al een goede positie verkregen die zij verder

wenst uit te bouwen. Het voeren van een landelijk dekkende
professionele regie in de dierenhulpketen is hierbij een vorm
die nader uitgewerkt wordt.
Verder stelden we in 2017 het scenario ‘Beïnvloeding’ vast.
We zetten meer interne capaciteit op het EU-dossier, met ingang
van 2018. We bewerkstelligden dat de Dierenpolitie een pilot
startte voor verbetering van de samenwerking met de Landelijke
Inspectiedienst Dierenbescherming; de verwachtingen hierover
zijn positief.

7. Vergroten van de inkomsten uit de zakelijke markt
In relatie tot de particuliere markt haalt de Dierenbescherming
uit de zakelijke markt op dit moment nog betrekkelijk weinig
baten. Ambitie is dat een groter deel van de inkomsten wordt
verworven bij zakelijke relaties en om die reden zijn we zoekende
naar de meest effectieve manier om de zakelijke markt te benaderen. Dit doel versterkt niet alleen de bedrijfsvoering van de
organisatie, maar leidt idealiter ook tot het omarmen van dierenwelzijn door bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
Veelal voldoen initiatieven in deze markt niet aan de strikte
gedragsregels die binnen de Dierenbescherming worden gesteld
met betrekking tot dierenwelzijn.
In 2017 ontving de Dierenbescherming van vele bedrijven donaties en het aantal sponsorpartners is uitgebreid, met onder andere
Booking.com. De acties resulteerden in ruim € 180.000. Dit is een
mooie start, maar we zetten in op een duidelijke vergroting van
de bijdragen uit, en betrokkenheid van, de zakelijke markt. Hoe
we onze samenwerking met het bedrijfsleven kunnen versterken
en welk zakelijk segment bij de Dierenbescherming past, wordt
verder uitgewerkt.
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LEERZAME KIDS EVENTS

Voor jonge dierenbeschermers worden regelmatig
activiteiten georganiseerd. Doel is om ze op een leuke
manier te laten zien wat de Dierenbescherming doet
én hoe belangrijk het is dat je je om het welzijn van
dieren bekommert. Aan het Kids Event in december
bij Dierenbeschermingscentrum Amersfoort deden
maar liefst 97 kinderen mee. Ze gingen de bossen
in voor een speurtocht, lieten zich schminken als 
hun favoriete dier en knutselden aan lange tafels.
Een imker vertelde leerzame verhalen over bijen en
de manier waarop honing wordt gemaakt.
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5. RESULTATEN

VRIJWILLIGERSWERK

Dierenarts Sandra van Leeuwen behandelt
asieldieren in Dierenopvangcentrum Vlaardingen met behulp van chiropractie, acupunctuur
en kruiden: “Soms is een behandeling complex, want bij allergieën speelt de stress van
het asielleven een belangrijke rol en die kan ik
niet verhelpen. Maar deze dieren zitten hier nu
eenmaal en elk pijntje dat ik wegneem is meegenomen. Ik ben nog elke dag blij dat ik deze
stap heb gezet. Het juiste moment om iets
voor een a nder te doen, komt namelijk nooit.
Op een dag moet je er gewoon voor gaan.”
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5.1. HULP AAN DIEREN
Een kerntaak van de Dierenbescherming is het opvangen van
honden, katten, konijnen, knaagdieren en het helpen van in het
wild levende dieren in nood. We verzorgen ze liefdevol, ze krijgen
medische zorg en er wordt een nieuwe baas voor ze gezocht.
Ook onze dierenambulances zijn onontbeerlijk voor de hulp aan
dieren. Ze worden veelal bemand door vrijwilligers, die jaarlijks
ruim 61.000 keer uitrukken om dieren te helpen en te vervoeren.
Voor honden en katten, maar ook kleine in het wild levende
dieren, zoals vogels en egels.

‘DE GEMEENTE WORDT ONTZORGD,
LOSSE EINDJES ZIJN ER NIET MEER’
Marc Remijn, beleidsmedewerker gemeente Groningen:
“Onze wethouder Dierenwelzijn stelde de vraag: ‘Hoe zorgen we
dat dierennoodhulp de juiste plek krijgt binnen onze gemeente,
zonder dat al onze tijd, aandacht en uitgaven uitgaan naar het
managen van de afzonderlijke partijen?’ Het gaat namelijk om de
opvang van jaarlijks honderden honden en katten, duizenden in
het wild levende dieren die opgenomen worden en zo’n zevenduizend ritten om al deze dieren te vervoeren. We werkten met veel
partijen samen. Dat kon efficiënter en effectiever. Met dit idee
kwamen we in 2016 bij de Dierenbescherming terecht. We gingen over op een Basisarrangement Dierennoodhulp, waarbij alles
onder één contract geregeld is. Concreet komt dit erop neer dat
de gemeente ontzorgd wordt en er niet meer allerlei ‘losse eindjes’ bestaan. Dankzij het Basisarrangement is het proces rondom
dieren in nood nu echt goed geregeld: de samenwerkende partijen zijn goed op elkaar ingespeeld, weten waar ze aan toe zijn en
de keten ondersteunt elkaar van A tot Z. Je merkt dat we samen
ook écht verder komen.”

Regierol
De Dierenbescherming heeft de ambitie om de regierol in de
keten van dierenhulp te vervullen en wil graag met verschillende
partners zoeken naar manieren om het welzijn van dieren en
hun eigenaren te borgen en/of te verbeteren. In 2017 besteedden
175 gemeenten hun wettelijke taak voor de opvang van zwerf
dieren uit aan de Dierenbescherming die dit tegen een vergoeding voor ze uitvoert.

Keurmerk Opvang
Het Keurmerk Opvang is bestemd voor asielen waar honden, katten, konijnen en knaagdieren tijdelijk worden opgevangen. Met
het keurmerk laten ze zien dat de opvang goed en professioneel
is geregeld en dat ze structureel werken aan kwaliteit. Het keurmerk is voor alle instanties die de tijdelijke opvang van dieren
verzorgen. De uitvoering ligt in handen van Verin, een onafhankelijke, gecertificeerde instelling. In 2017 hebben zes asielen het
keurmerk behaald; DOC Waterland in Purmerend, Dierenopvang
Haarlemmermeer in Hoofddorp, Kerbert Dierentehuis in IJmuiden,
Dierentehuis Kennemerland in Zandvoort, DBCA in Amersfoort
en het Knaagdierencentrum in IJmuiden. Laatstgenoemde is de
eerste opvang voor konijnen en knaagdieren in Nederland in het
bezit van het keurmerk. Hiermee is het aantal opvangen met het
keurmerk in 2017 gegroeid tot acht. In 2018 verwachten we dat
nog eens tien asielen het keurmerk behalen.

Wildopvang Krommenie
Naast Egelopvang Papendrecht heeft de Dierenbescherming er
vanaf 1 januari 2018 een wildopvang bij: Wildopvang Krommenie
(voorheen Vogelopvangcentrum Zaanstreek). In 2017 werkten wij
al samen in een pilot. Met deze opvang kunnen we ook dierennoodhulp voor in het wild levende dieren (konijnen, hazen,
vogels en egels) in Zaanstreek en omgeving waarborgen. De
opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de
dieren naar de natuur, waarbij we het belangrijk vinden dat een
dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen.
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CIJFERS OPVANG (2017)

CIJFERS VERVOER (2017)
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dieren

138.000
telefoontjes

Opgevangen dieren in onze asielen

3.594


74.000
ritten

76.000

dieren geholpen

Keurmerk Diervervoer
Het Keurmerk Diervervoer maakt zichtbaar dat een vervoersdienst (veelal dierenambulance-organisaties) professioneel en met
het juiste materieel werkt om gezelschapsdieren en in het wild
levende dieren (in nood) te vervoeren. Voor vervoersdiensten die
het Keurmerk Diervervoer hebben verworven, geldt een gedragscode. Als drager van het keurmerk is men trots op de geleverde
kwaliteit en professionaliteit. Dat laat men in het eigen optreden
zien en dat geeft vertrouwen richting de opdrachtgevers. Van
onze 21 dierenambulance-organisaties hebben momenteel
dertien het keurmerk. De Dierenbescherming staat voor deze
kwaliteitseis en streeft na dat al haar dierenambulances in 2018
het keurmerk dragen.

Dierenambulance de Heuvelrug
Dierenambulance de Heuvelrug is vanaf 1 januari 2018 onderdeel
van de Dierenbescherming. Hiervoor zijn in 2017 alle voorbereidingen getroffen. Deze dierenambulance rijdt met twee auto’s,
vanuit Amerongen en Houten en garandeert de continuïteit van
de vervoerstak binnen de keten van dierenhulp in deze regio. In
2018 zal Dierenambulance de Heuvelrug naar verwachting het
Keurmerk Diervervoer behalen.

Werken op hoofdwegennetwerk
Begin 2017 startte een pilot, waarin zowel de Dierenbescherming
als de Federatie Dierenambulances Nederland (FDN) participeren,
om een select aantal dierenambulances onder begeleiding van de
verkeerscentrales van Rijkswaterstaat (RWS), hulp te laten bieden
aan dieren op snelwegen. De opdracht van het Rijk aan RWS was
niet zozeer om dieren te helpen, maar om een goede doorstroming
van het verkeer te bevorderen. Met toestemming van RWS kan die
hulp wel worden geboden en het is bijzonder te noemen dat RWS
zich inspant om grotendeels vrijwillige dierenambulance-
organisaties te faciliteren bij hun werk. Gedurende 2017 is in het

11.684

2.897

1.154

Geplaatste dieren bij een baasje

47%

68%

85%

27%

kader van deze pilot een deel van het dierenambulancepersoneel
opgeleid. De pilot is zó’n succes dat bijna een jaar eerder dan
gepland is besloten deze werkwijze onderdeel te maken van
de reguliere werkzaamheden van de dierenambulances van de
Dierenbescherming en de aangesloten ambulances bij de FDN.
Nu dit de formele werkwijze is, wordt ook het overige ambulancepersoneel in 2018 opgeleid.

Preventieve dierenhulpverlening
De Dierenbescherming streeft ernaar om verstoord dierenwelzijn
te verminderen of te voorkomen en de situatie voor zowel dier
als mens te verbeteren. Dit doen wij met verschillende projecten
en dienstverlenende instanties zoals Dierenbuddy, Helpdesk
Hulpverleners en Hondenuitlaatservice. Voor hulpvragen vanuit
sociale hulpverleners of particulieren zelf werkt de Dieren
bescherming met vrijwillige dier-sociale medewerkers. Zij geven
onder andere ter plaatse adviezen aan particulieren over de verzorging van huisdieren en voorkomen mede daardoor aanwas
van zwerfdieren. In specifieke situaties en vaak in het kader van
sociale problematiek zal er ter plekke hulp verleend moeten
worden. Dit gebeurt met de medewerking van de betrokkene zelf.
De geboden hulp wordt vastgelegd in een Hulpverklaring.
Onderdeel kan zijn het bewegen van eigenaren tot het afstand
doen van het dier om zo dumpen en verdere escalatie van de problemen in de huiselijke situatie te voorkomen. Er wordt daarbij
altijd gekozen voor een integrale aanpak en er wordt samen
geopereerd met sociale hulpverleners die reeds betrokken zijn.
De algemene coördinatie bij dit soort hulptrajecten ligt bij de
regio van de Dierenbescherming en wel in handen van een
betaalde kracht: de coördinator Preventie.
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INSPECTIEWERK

Lars Oudijn, districtsinspecteur bij de
Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming: “Het blijft onwerkelijk hoeveel
mensen en dieren in schrijnende situaties
leven. Bij de politie had ik daar al wel een
beeld van gekregen, maar het is vele malen
erger dan ik dacht. Als inspecteur kan
ik écht een verandering voor dieren en
mensen teweegbrengen.”

5.2. INSPECTIE EN PREVENTIE
Onze inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dieren
bescherming treden op tegen verwaarlozing en mishandeling
van dieren. Waar mogelijk leren ze eigenaren hoe ze hun dier
moeten verzorgen en huisvesten. In veel gevallen wordt een
slechte situatie namelijk veroorzaakt door gebrek aan kennis.
Is er geen kans op verbetering, dan wordt het dier weggehaald
en herplaatst op een veilige plek.
In 1986 werd de Stichting Landelijke Inspectiedienst Dieren
bescherming (LID) opgericht. Bij het bestrijden van dierenleed
werkt de LID regelmatig samen met de dierenpolitie en de
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Meldingen
over gezelschapsdieren die bij het landelijke meldnummer 144
binnenkomen, worden in eerste instantie uitgezet naar de
dierenpolitie. Waar het gaat om verbetering van het welzijn
van de dieren, komen onze inspecteurs in beeld. Zij kunnen de
eigenaar van een dier bijvoorbeeld dwingen om een dierenarts te

bezoeken of de huisvesting in orde te maken. Ook kan in overleg
met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl),
onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit worden besloten om een dier bij de eigenaar
weg te halen.

Bewogen jaar
De LID kijkt terug op een bewogen jaar. In 2017 heeft de Inspectiedienst 42% minder meldingen doorgekregen van de politie (de
zogeheten tweedelijns meldingen). De aanvoer van meldingen
haperde onder meer door de gevolgen van de personele reorganisatie bij de politie, maar er waren ook technische redenen.
Zodoende pakten wij een groter aandeel meldingen op die direct
bij ons binnenkwamen, de zogeheten eerstelijns meldingen.
Daarnaast leverden we extra inzet op grote strafrechtonderzoeken,
zoals die naar hondengevechten en hondenhandelaren en voerde
de LID in 2017 routinecontroles uit bij fokkers, pensions en
kleindieropvangen. Ook investeerde de LID in 2017 verder in
gespecialiseerde en algemene kennisvergroting.
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JUNI

PONY GERED UIT SMERIGE STAL
“De mest lag op sommige plekken wel tot een meter hoog,”
vertelde een van onze inspecteurs over een zaak waar ze in juni
bij betrokken was. Het ging om de 27-jarige pony Bietje, die
samen met haar dochter in een donkere, smerige stal werd
gevonden. Ze konden elkaar wel horen, maar niet zien. De
eigenaar gooide elke dag wat hooi naar binnen, en dat was het.
De dochter van Bietje bleek bovendien een zware vergroeiing
aan het hoefbeen te hebben en zou nooit meer pijnvrij kunnen
bewegen. De dierenarts zag dan ook geen andere mogelijkheid
dan haar rustig te laten inslapen. Bietje is overgebracht naar een
opvangadres, waar ze werd bekapt en tussen a ndere paarden
nu haar plek weer heeft gevonden.

INSPECTIE IN 2017 IN CIJFERS
Er werden 2.321 nieuwe dossiers aangemaakt. Daarnaast zijn
er dit jaar in 787 dossiers uit voorgaande jaren nog inspecties
verricht, de zogeheten doorlopende dossiers. Totaal zijn er in
3.108 unieke dossiers één of meer inspecties verricht.
Er werden 8.928 inspecties uitgevoerd. Hierbij is onderscheid
gemaakt tussen inspecties ter plaatse (totaal 4.098) en administratieve inspecties (totaal 4.830).
Er zijn 1.441 maatregelen genomen. Dit betreft 1.164 Bestuursrechtelijke en 277 strafrechtelijke maatregelen.
In totaal 789 dieren zijn in bewaring of in beslag genomen.
De LID nam in 57 Bestuursrechtelijke dossiers dieren in
bewaring. In totaal ging het hierbij om 664 dieren. In totaal
zijn er in 2017 125 dieren strafrechtelijk in beslag genomen
in 13 afzonderlijke dossiers.

SEPTEMBER

HONDENHANDEL AANGEPAKT
In september 2017 zijn door inspecteurs van de LID en agenten
van de politie 23 honden in beslag genomen. In twee donkere
schuren zaten de dieren in vuile, natte en soms te kleine verblijven. Daarnaast zaten ze onder de vlooien en luizen. De honden
hebben een tweede kans gekregen en zijn inmiddels herplaatst.
Zie ook pagina 2.
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Omdat ontwikkelingen bij ketenpartners directe invloed hebben
op het werk van de LID, is in 2017 de inzet op de kerntaken
verschoven. Het totale werkaanbod, zowel op dossier- als
inspectieniveau, is met respectievelijk 13% en 14% afgenomen
in vergelijking met het voorgaande jaar. De LID voerde in 2017
daarentegen vaker een inspectie ter plaatse uit dan voorheen.
In vergelijking met 2016 was er een stijging in met name het aantal bestuursrechtelijke maatregelen dat moest worden opgelegd.
Een bestuursrechtelijke maatregel is er op gericht de naleving
van wet- en regelgeving te bevorderen en de overtreding te herstellen en/of te beëindigen. De eigenaar (overtreder) moet dan bijvoorbeeld ernstig vervuilde hokken schoonmaken, voor geschikte
huisvesting zorgen of een dierenarts bezoeken. In 57 situaties
bleek het toch nodig om dieren in bewaring te nemen; daarbij
ging het om 664 dieren.

Minder agressie
Opvallend is dat het aantal agressie-incidenten in 2017 meer dan
gehalveerd is ten opzichte van 2016. Steeds vaker gaan inspecteurs weer zonder politie op pad. De LID blijft, net als voorgaand
jaar, met belangstelling volgen of deze daling incidenteel is of
gekoppeld kan worden aan andere factoren.

Bemiddeling
Met de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland heeft de
Dierenbescherming afgesproken dat zij honden die in beslag
of bewaring zijn genomen overneemt en herplaatst nadat ze
door justitie zijn vrijgegeven. In 2017 ging het om 175 honden.
Hiervoor werken wij samen met 21 dierenopvangcentra. Voor
circa 65% van de honden vinden we binnen een maand een
thuis. In bijna alle gevallen gaat het om moeilijker te plaatsen
dieren en daarmee ook om veel werk. Desondanks worden goede
resultaten geboekt.

Helpdesk Hulpverleners
Een aantal jaar geleden heeft de Dierenbescherming een loket
ingericht voor hulpverleners uit het sociale domein. Zij kunnen
hier terecht voor overleg en advies wanneer ze tijdens hun werk
geconfronteerd worden met verstoord dierenwelzijn. In 2017
hebben 146 hulpverleners contact gezocht met de Helpdesk
Hulpverleners via het contactformulier op de landelijke website
van de Dierenbescherming, meer dan twee keer zo veel als in
2016. Door de Helpdesk worden situaties alsnog doorgestuurd
naar het meldpunt voor dierenmishandeling of verwaarlozing,
of, in overleg met de regio wordt een preventieve oplossing
gezocht waardoor een situatie met dieren niet verder escaleert.
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SCHOLENVOORLICHTING

Kinderen houden van dieren en willen er
vaak alles over weten. Als Dierenbescherming vinden we het belangrijk dat kinderen
respectvol met dieren leren omgaan. De
relatie tussen mens en dier en dierenwelzijn staat daarom centraal in het Dierenbeschermersspel, waarmee onze scholenvoorlichters gastlessen op basisscholen
door het hele land verzorgen. Mariska de
Witt is een van deze voorlichters: “Veel
dierenleed komt voort uit onwetendheid,
dus voorlichting is belangrijk. Het is mooi
om te zien dat het Dierenbeschermersspel
écht iets teweegbrengt bij kinderen”

5.3. VOORLICHTING EN EDUCATIE
Scholenvoorlichting
Door leuke en leerzame gastlessen te geven op basisscholen leert
de Dierenbescherming al jong aan kinderen hoe ze het best met
dieren om kunnen gaan. In 2017 werd een nieuwe les geïntroduceerd: het Dierenbeschermersspel. Dit online spel wordt in
de klas gespeeld onder leiding van één van onze 55 vrijwillige
scholenvoorlichters. In 2017 gaven we 133 gastlessen aan zo’n
3.300 kinderen.

Campagnes
Het grote publiek lichten we voor door middel van onze campagnes en via onze eigen media, zoals ons ledenmagazine DIER, Facebook, Twitter, Instagram, de digitale nieuwsbrief Dierenm@il en
onze websites. Met onze publiekscampagnes vragen we daarnaast
een aantal keren per jaar extra aandacht voor specifieke onderwerpen. In 2017 waren dat foute puppyhandel, asieldieren, een
voorlichtingscampagne over het niet achterlaten van een hond in
de auto bij hitte, en een campagne over ons inspectiewerk, de

inzet van onze ambulances en het asielwerk. De c ampagnes
dragen bij aan onze doelstellingen op het vlak van voorlichting,
maar ook in belangrijke mate aan de doelstellingen op het gebied
van reputatie, het bewerkstelligen van donatievoorkeur en ledenen giftenwerving.

Gehoorzame Huishond-scholen
De scholen van de Gehoorzame Huishond bevorderen dierenwelzijn met een trainingsmethode waarbij cursisten leren herkennen
wat hun dier nodig heeft. Per baas-hondcombinatie bekijken we
welke oefenmethode het beste werkt. De Dierenbescherming leidt
haar eigen hondentrainers op. Om groei mogelijk te maken, is de
opleiding volledig vernieuwd. Er zijn meer instroommomenten
per jaar voor aspirant-trainers om met hun opleiding te starten en
er kunnen er jaarlijks meer worden opgeleid.
De Gehoorzame Huishond in cijfers in 2017:
Aantal scholen: 11, verspreid over de 4 regio’s
Aantal cursisten: 625
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5.4. BEÏNVLOEDING
De Dierenbescherming wil de maatschappij veranderen door het
bedrijfsleven, de consument, de overheid, de politiek en kennis
instituten te beïnvloeden. Dat doen we Europees, nationaal en
regionaal. Onze aanpak is in eerste instantie gebaseerd op overleg
met de direct betrokken partijen en het formuleren van haalbare
stappen naar een beter dierenwelzijn.

Lobby op Europees niveau
Met goede kaders kan dierenleed op grote schaal worden aan
gepakt. Voor dossiers als Veehouderij (ingrepen, transport e.d.),
Proefdieren en Gezelschapsdieren is de Europese wetgeving
essentieel. In 2017 is er naar aanleiding van undercoverbeelden
van Animals International een proces gestart voor een Europese
‘formal inquiry’ (vergelijkbaar met een parlementaire enquête)
naar lange afstandstransporten van levende dieren. Verder is het
onderwerp ‘internationale handelsakkoorden’ geïdentificeerd als
een punt waar we als Dierenbescherming meer op gaan focussen.
Verdragen die de EU sluit met andere landen brengen het risico
met zich mee dat (goedkope) producten op de Europese en
Nederlandse markt verschijnen, die geproduceerd zijn onder
lagere dierenwelzijnsnormen dan voorgeschreven. Handels
akkoorden kunnen ook relevant zijn voor dierenwelzijn in het
kader van visserij, productie van bont, gebruik van dierproeven
en handel in levende dieren.

Lobby op landelijk niveau
De Dierenbescherming beïnvloedt door overleg met allerlei
betrokken partijen, en vertaalt haar standpunten naar de
politiek en overheden. In 2017 hebben we ons ingespannen
voor de volgende onderwerpen:
Veehouderij
Het was een rampjaar voor de (pluim-)veehouderij door de uitbraak van vogelgriep, de Fipronil-crisis, vroegtijdige slacht van
soms zelfs drachtige koeien door fosfaatmestnormen en een
groot aantal stalbranden. Hoogste tijd dat de veehouderij drastisch wordt hervormd, een andere conclusie kunnen we niet trekken. Vandaar dat de Dierenbescherming in 2017 opriep tot een
Deltaplan voor de overgang naar een duurzamere veeteelt in ons
kleine land. De beperkte ruimte dwingt ons nu eenmaal om
minder dieren te houden, die dan meer ruimte krijgen, minder
tot geen antibiotica nodig hebben, niet worden verminkt en niet
over idiote afstanden worden vervoerd.
Strategische aanpak vogelgriep
Vogelgriep is een jaarlijks terugkerend natuurverschijnsel geworden en dat zal voorlopig wel zo blijven. Elke uitbraak kost tientot honderdduizenden kippen, eenden en kalkoenen voortijdig
het leven, het levert de pluimveesector miljoenen euro’s schade
op, en ook de overheid investeert tonnen in bestrijding van de
vogelgriep. Na lang aandringen van ons komt er een strategisch
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overleg van pluimveesector, overheid en Dierenbescherming om te
kijken naar korte en lange termijn maatregelen om de pluimveesector weerbaarder te maken tegen de vogelgriep en zo het aantal
vogelgriepslachtoffers en de economische schade fors te beperken.
Hopelijk leidt dit snel tot succes, minder ‘preventief geruimde’
dieren en op den duur tot een goed werkzaam griepvaccin.
Meer weidegang voor koeien
De afgelopen vijftien jaar is het aantal koeien dat weidegang
krijgt teruggelopen van 80% naar 65%. Een steeds groter deel
van de melkveehouderij verwordt zo tot vee-industrie. De Dierenbescherming waarschuwt al jaren dat melkveehouders voldoende
grond moeten hebben om hun koeien te weiden en mest af te
zetten. Zo dringen we er bij supermarkten en zuivelfabrieken op
aan alleen producten te verkopen die gegarandeerd afkomstig zijn
van koeien die weidegang krijgen. In 2017 herhaalde de Dieren
bescherming een onderzoek uit 2015 naar het aanbod van weidezuivelproducten. Dat blijkt aardig gestegen, in het bijzonder dat
van kaas waar de meeste melk in gaat zitten, maar we zijn er nog
lang niet. Met name productgroepen als room, toetjes en baby- en
peuterzuivel blijven achter. De overheid neemt geen dwingende
maatregelen. In 2017 liet voor het eerst op aandrang van de zuivelsector een grote groep niet-weidende melkveehouders hun dieren
weer buiten. Hopelijk is dit een trendbreuk, maar zeker is dat niet
en de Dierenbescherming blijft dan ook aandringen op verdergaande maatregelen voor behoud en herstel van weidegang.
Extra nadruk op aanpak brandveiligheid bestaande stallen
Wageningen Livestock Research en het Instituut Fysieke Veiligheid
hebben in 2017 het Actieplan Stalbranden 2012-2016 geëvalueerd.
Hieruit blijkt dat veehouders door voorlichting meer aandacht
zijn gaan besteden aan de brandveiligheid van hun stallen.
Bij nieuw- en verbouw van stallen gelden strengere bouwvoorschriften die de kans op brand fors doen afnemen. In bestaande
stallen is de brandveiligheid in geringe mate verbeterd, doordat
in steeds meer stallen de elektrische installatie regelmatig wordt
gekeurd. Ook de Dierenbescherming schrijft veehouders die
deelnemen aan haar Beter Leven keurmerk deze Agro Elektra
Inspectie voor. Het actieplan heeft (nog) niet geleid tot een
vermindering van stalbranden en het aantal dieren dat daarbij
omkomt. Dat komt omdat het vervangen van stallen langzaam
gaat. Een periode van vijf jaar is dan ook te kort om al veel effect
te zien. Boerenorganisatie LTO Nederland, Brandweer Nederland,
het Verbond van Verzekeraars en de Dierenbescherming zijn
bezig een nieuw actieplan stalbranden op te stellen met daarin
extra aandacht voor verbeteren van de brandveiligheid in
bestaande stallen.
Kortere veetransporten
Jaarlijks worden miljoenen landbouwhuisdieren in de Europese
Unie getransporteerd, vaak zijn ze meer dan dertig uur onderweg. Dit leidt tot stress, uitputting, verwonding, ziekte en zelfs
sterfte. De Dierenbescherming heeft in de winter van 2015-2016
campagne gevoerd tegen de aanvoer van jaarlijks een kwart
miljoen jonge kalfjes uit onder meer Letland, Polen en Ierland.

De Nederlandse vleeskalversector heeft daarop toegezegd deze
kalfjes van ver weg zoveel mogelijk te zullen vervangen door kalfjes van dichterbij. Daarop is de import van kalfjes uit de Baltische
staten en Polen in 2017 tot vrijwel nul gezakt. Helaas is de import
van kalfjes uit Ierland juist gegroeid. Steeds meer Ierse kalfjes
maken een boottocht naar Noord-Frankrijk, rusten daar een dag
in een stal, en komen dan per veewagen naar de Nederlandse
kalvermesterij. Een ander resultaat van onze campagne was dat
de NVWA de export van kalfjes naar landen als Spanje en Portugal in december 2015 stil legde, omdat er geen goede voorziening
was om de dieren onderweg te drenken. Pas toen enkele transporteurs een drinksysteem ontwikkelden dat wél werkt, mochten
deze exporten half 2017 hervat worden. Daarmee lijkt één stressfactor van veetransport aangepakt. Maar met een wettelijke verplichting om slechts één keer in de negen uur te drinken tijdens
transport blijft het risico op uitdrogen aanwezig. Net als op uitputting, vallen, verwonding en ziekte. De Dierenbescherming wil
dat de uitputtend lange veetransporten zoveel mogelijk worden
vervangen door vervoer van sperma, karkassen en vlees.
Veehouderij verminkingvrij
Ruim twintig jaar geleden is nationale wetgeving ingevoerd om
allerlei lichamelijke ingrepen bij dieren te verbieden. Diverse
ingrepen behoren inmiddels definitief tot het verleden. Toch
worden er in de veehouderij nog heel wat lichaamsdelen ingekort, afgekapt, verminkt en in groei belemmerd. Het blijkt dan
ook veel tijd te kosten om eenzijdige fokkerij om te buigen en
slechte huisvestingssystemen te vervangen.
Ook in 2017 werkte de Dierenbescherming daarom in projecten
met de veehouderij aan het beëindigen van verminkingen.
En niet zonder resultaat. Zo is 65% van de Nederlandse varkenshouders gestopt met castreren. De overige 35% wacht tot Duitse
en andere buitenlandse afzetmarkten dit ook accepteren. Minder
ver zijn we met het stoppen met couperen van varkensstaarten.
Een experiment op de proefboerderij van Wageningen Universiteit
in Sterksel verliep redelijk maar niet zonder bijtproblemen.
Door geldgebrek heeft het onderzoek in 2017 stil gelegen, maar
inmiddels is een vervolgproef met langere staarten bij enkele
groepen varkenshouders gestart.
Het vriesbranden van melkkoeien (‘koudmerken’) had allang verboden moeten zijn, omdat steeds minder melkveehouders dit nog
gebruiken voor herkenning van hun dieren en de rest diervriendelijker methoden zoals een hals- en een pootband gebruikt. In
2017 is een wetsvoorstel ingediend om vriesbranden te verbieden.
De Dierenbescherming lobbyde bij de politiek om het verbod
onverkort de eindstreep te laten halen. Helaas vinden ook in de
pluimveehouderij nog allerlei verminkingen plaats. Eén daarvan
lijkt eindelijk te verdwijnen: het snavelkappen van legkippen.
Met ingang van 2017 is dit in Duitsland verboden. Omdat veel
Nederlandse eieren naar Duitsland gaan, was eind 2017 al
70% van de Nederlandse legkippenhouders gestopt met snavelkappen. Dat gaat zeker in het begin niet zonder problemen, maar
met bijvoorbeeld extra afleiding voor de dieren lukt het wel.
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REGIONALE LOBBY

Annebrecht van Oven, Lobbyist in de provincies Gelderland, Overijssel, Groningen,
Drenthe en Friesland: “Bij het opstellen van
nieuw beleid wordt nog steeds naar de
optie van afschot van dieren gegrepen. Het
is aan ons om te laten zien dat er ook andere
manieren zijn. Dat niet de populatieomvang
het probleem is, maar juist de schade aan
de landbouwgewassen en dat je vanuit die
gedachte moet zoeken naar een oplossing.”

Hopelijk wordt snavelkappen van l egkippen in 2018 ook in
 ederland verboden.
N
De Dierenbescherming zet in 2018 sterker in op het dossier
‘ingrepen’, omdat de ontwikkelingen te langzaam gaan en we
niet willen dat de overheid te makkelijk ontheffingen geeft.

Lobby op provinciaal en lokaal niveau
In ons land zijn vier regiolobbyisten voor de Dierenbescherming
werkzaam. Zij benaderen belangrijke spelers, zoals provinciale
politici en gemeentebesturen, om gezamenlijk tot oplossingen
te komen voor knelpunten met betrekking tot dierenwelzijn.
De vier regio’s van de Dierenbescherming bestrijken meerdere
provincies. Om gericht te kunnen pleiten op dit niveau vormen
onze regiolobbyisten een belangrijke schakel.
Deelname aan Fauna Beheereenheden
Als uitvloeisel van de Wet natuurbescherming die per 1 januari
2017 van kracht werd, heeft de Dierenbescherming zitting

 enomen in een aantal Fauna Beheereenheden (FBE’s) en hebben
g
onze regiolobbyisten zich maximaal ingezet voor een diervriendelijker faunabeheer. Geregeld raakten zij verwikkeld in discussies
over afschotplannen voor dieren zoals ganzen, wilde zwijnen,
knobbelzwanen en bevers. En hoewel het lastig is om hiervan
directe resultaten te benoemen, hebben we zeker onze invloed
uit kunnen oefenen.
Zo was er een plan om smienten in Zuid-Holland af te schieten
om schade aan gewassen te voorkomen. De Dierenbescherming
bepleitte binnen de faunabeheereenheid die het faunabeheer
voor de provincie coördineert, dat deze maatregel niet passend
was. Daarop is het maximaal aantal te doden dieren naar
beneden bijgesteld.
Het lijkt er overigens op dat we nu via een andere route toch
krijgen waar we op hoopten, omdat de rechter na bezwaar van
natuurorganisaties via een voorlopige voorziening het afschot
voorlopig heeft opgeschort.
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Ook in Flevoland viel een succes op te tekenen, want de dodende
maatregelen werden op ons aandringen uit het faunabeheerplan
voor het vliegveld Lelystad gehaald. In Utrecht hebben we het voor
elkaar gekregen om samen met de faunabeheereenheid en de provincie Utrecht een werkgroep Alternatief Faunabeheer op te richten. In deze werkgroep bedenken we alternatieve diervriendelijker
aanpakken om vooral ganzenschade te beperken. De uitvoering van
pilots rond deze alternatieven zal vanaf 2018 vorm gaan krijgen.
Discussie Oostvaardersplassen
De grote grazers in de Oostvaardersplassen hadden niet uitgezet
moeten worden, zo vond de Dierenbescherming indertijd. Toen
dat toch gebeurde, hadden we graag gezien dat de dieren als
‘gehouden’ dieren werden behandeld. Deze juridische slag hebben we in 2007 verloren. Sinds die tijd is de Dierenbescherming
de grote hoefdieren ook gaan benaderen als wilde dieren: er zijn
generaties overheen gegaan, de dieren zijn nu niet meer te han
teren als landbouwdieren. Extensieve veehouderij kan hier dus
niet meer. Wilde dieren willen wij zoveel mogelijk met rust laten

en wij pleiten ervoor dat hun leefgebied in stand blijft, verbetert
en uitbreidt.
Voor de Oostvaardersplassen willen wij drie dingen. Ten eerste
het vroeg-reactief beheer waarbij gezonde dieren niet worden
geschoten en enkel verzwakte dieren uit hun lijden worden verlost. Ten tweede moeten gebieden met elkaar worden verbonden
om dieren meer ruimte te geven en tot slot dienen delen uitgerasterd te worden via een roulatieplan om planten en bomen te kunnen laten groeien. Dit voorkomt niet dat gemiddeld 30% van
grote hoefdieren jaarlijks sterft, een normaal percentage voor
deze dieren in natuurlijke systemen.
In 2018 heeft de Dierenbescherming een zogeheten quick scan
uitgevoerd. Op basis daarvan zijn we van mening dat het vroeg
reactief beheer niet geheel volgens protocol wordt uitgevoerd.
Hierna heeft de Dierenbescherming de provincie opgeroepen om
het protocol goed uit te voeren, te monitoren en te evalueren en
de al lang beloofde gebiedsuitbreidingen te realiseren.
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ZEGETOCHT VAN EEN
GEDURFD KEURMERK

Als je iets wilt bereiken, moet je initiatief tonen en je nek durven uitsteken.
Maar, hoe ver ga je? Verloochent de
Dierenbescherming haar principes als
ze samenwerkt met producenten en
aanbieders van vlees? Het succes van
het Beter Leven keurmerk bewijst het
tegendeel. Tien jaar na de introductie
van ons eerste serieuze alternatief voor
de plofkip maken we de balans op.
Succes smaakt naar meer. Want eerlijk
is eerlijk: voor de miljoenen ‘sterloze’
dieren in de vee-industrie is er nog een
wereld te winnen.

5.5. BETER LEVEN KEURMERK
De Dierenbescherming geeft voorlichting over de vee-industrie om
mensen bewust te maken van de keuze die ze hebben. Onze boodschap is tweeledig: eet minder vlees, en áls je vlees eet kies dan
voor diervriendelijker, onder het Beter Leven keurmerk geproduceerd, vlees. Toen de Dierenbescherming in 2007 het i nitiatief nam
tot het Beter Leven keurmerk, verwachtte niemand dat het tien
jaar later zo’n succes zou zijn. Trots is echter op zijn plek, want al
meer dan honderd miljoen dieren kregen sinds de introductie een
beter leven. Ze kregen bijvoorbeeld meer ruimte, daglicht en afleidingsmateriaal. Inmiddels zijn er meer dan 1.500 boeren die deelnemen aan het Beter Leven keurmerk. De Dierenbescherming
zorgt er met het keurmerk voor dat de vee-industrie van binnenuit
stapje voor stapje verandert en het dierenleed vermindert. In de
media werd volop over het jubileum geschreven en Noord-Brabant
organiseerde een bijeenkomst voor boeren, bedrijven en retail om
te vieren dat het Beter Leven k
 eurmerk tien jaar geleden in deze
provincie op zes vleeskuikenbedrijven van start ging.

Beter Leven Event
De Dierenbescherming organiseerde het Beter Leven Event ter ere
van het tienjarig jubileum waar 135 deelnemers aan het Beter
Leven keurmerk en andere belangstellenden aan deelnamen.
Tijdens deze dag werd de LEF in het Bedrijfsleven-prijs uitgereikt
aan Ad Kemps van Coppens Diervoeding voor zijn tomeloze inzet
en enthousiasme om samen met de Dierenbescherming het Beter
Leven keurmerk in de markt te zetten. Het jubileum was een
goed moment om niet alleen terug te blikken op de mijlpalen die
we bereikten tijdens een decennium Beter Leven keurmerk, maar
ook om naar de toekomst te kijken. Er werd een animatiefilm
getoond die de strategische visie voor het keurmerk voor de
komende vijf jaar samenvatte en tijdens het Event werden er
workshops gegeven over diverse onderwerpen.

Beter Leven week
In week 43 vond de jaarlijks Beter Leven week plaats. Ook deze
stond in het teken van het tienjarig bestaan van het Beter Leven
keurmerk. De Dierenbescherming stelde een toolkit ter beschik-
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AANTAL DIEREN MET EEN BETER LEVEN
Het Beter Leven keurmerk vertoont al sinds de start een explosieve groei. Het aantal dieren dat een beter leven heeft gekregen dankzij het
keurmerk is met bijna vier miljoen gestegen: van 27,6 miljoen in 2016 naar 31,4 miljoen in 2017, de biologisch gehouden dieren
zijn niet meegeteld.
Totaal aantal dieren
2012
2013
2014
2015
2016
2017

6.025.000
11.892.000
17.335.000
20.469.000
27.618.000
31.433.000

Per diersoort
Varken
Kip
Leghennen
Rund
Kalf

2012

2013

2014

2015

2016

2017

851.000
4.425.000
614.000
0
133.000

1.289.000
9.476.000
858.000
3.000
261.000

1.546.000
14.579.000
958.000
6.000
245.000

2.070.000
16.943.000
1.198.000
14.000
243.000

3.940.000
22.267.000
1.060.000
13.000
330.000

3.217.000
26.772.000
1.110.000
13.000
322.000

AANTAL BOEREN DAT DEELNEEMT AAN HET BETER LEVEN KEURMERK
In 2007 begon het Beter Leven keurmerk met 16 boeren die hun nek durfden uitsteken. Inmiddels zijn er meer dan 1.600 boerenbedrijven
die hun dieren houden volgens de criteria met 1, 2 of 3 sterren.
Totaal aantal bedrijven

Per bedrijfstak

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Varkenshouders
Kalverhouders
Vleeskuikenbedrijven
Leghenbedrijven
Rundveehouders

788
865
1.004
1.236
1.584
1.651

2012

2013

2014

2015

2016

2017

327
313
65
83
0

370
332
70
77
16

370
349
101
114
70

501
372
106
116
141

803
365
149
123
144

833
336
160
137
185

AANTAL DEELNEMENDE BEDRIJVEN IN DE KETEN
Om erop toe te zien dat producten met het Beter Leven keurmerk ook echt afkomstig zijn van dieren die een beter leven hebben gehad,
worden alle partijen, van boer tot aan de supermarkt en alle schakels daartussen, gecontroleerd door geaccrediteerde, certificerende
instellingen. Ook bijvoorbeeld logistieke dienstverleners, slachterijen en pakstations zijn onderdeel van de omvangrijke keten.
Totaal aantal bedrijven
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Percentage per sector
141
186
209
246
338
405

Verwerkers61%
Logistieke dienstverlener
11%
Slachterijen10%
Uitsnijderijen8%
Retail 
6%
Pakstations4%
Pilot1%
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king voor de deelnemende supermarkten en A-merken en verspreidde filmpjes van boeren die vertelden over hun dieren en
motivatie om aan het keurmerk deel te nemen. Deze filmpjes
werden zeer goed ontvangen door media, bedrijfsleven en consumenten, en vaak bekeken. Het bereik in de media, via radiospotjes en op Facebook was groot.

Ontwikkelingen in beleid en innovatie
Op ons aandringen besloot de provincie Zeeland bij de vergunningverlening meer ruimte te bieden voor vleeskuikenstallen
met het Beter Leven keurmerk. In Noord-Brabant werd in 2017
aangescherpt beleid aangenomen voor milieuvergunningen voor
stallen. Deze provincie heeft aangegeven te zoeken naar mogelijkheden om meer ruimte te bieden voor Beter Leven keurmerk stallen. In de Maatlat Duurzame Veehouderij werd het keurmerk als
randvoorwaarde opgenomen. En in september werd Kipster, een
nieuwe, innovatieve stal voor leghennen geopend. Deze is gebaseerd op een diergericht ontwerp en werd beloond met 3 Beter
Leven-sterren. Supermarkt Plus introduceerde BLk honden- en
kattenvoer onder het eigen huismerk. En met de Koninklijke
Nederlandse Slagers (KNS) werd samengewerkt om bewustwording bij slagers over dierenwelzijn te creëren en de bekendheid
van het keurmerk te vergroten. De Dierenbescherming gaf
presentaties bij regiobijeenkomsten van slagers en er werd een
uitgebreid artikel over het Beter Leven keurmerk gepubliceerd in
het vakblad van de KNS. Na een succesvolle pilot waarbij een
nieuw borgingssysteem voor Food Service en slagers werd ontwikkeld, werden de eerste twee slagers gecertificeerd. In september
verving Lidl in België al het verse gangbare varkensvlees door varkensvlees met 1 ster. In 2017 zijn pilots in de p
 raktijk gedaan met
konijnen en kalkoenen. Dit resulteerde in de introductie van
konijn met 1 ster bij Albert Heijn en kalkoen met 1 ster bij Jumbo.

Projecten
Uitbreiding met milieu- en natuurcriteria en zuivel
Het doel van dit project is te onderzoeken of bepaalde milieuen natuurcriteria succesvol en in de praktijk toepasbaar aan het
Beter Leven keurmerk kunnen worden toegevoegd voor varkens
en vleeskuikens. Voor melkvee betreft het criteria voor dieren
welzijn, natuur en milieu, omdat deze er nog niet waren.
Dit leidt tot een verbreding van de invulling van het concept
verduurzaming, omdat naast dierenwelzijns- ook natuur- en
milieucriteria worden toegevoegd, met speciale aandacht voor
boerenlandvogels. Natuur & Milieu en Vogelbescherming zijn
partners in het project.
Internationalisering
In januari tijdens Grüne Woche in Berlijn hebben de Deutscher
Tierschutzbund en de Dierenbescherming aangekondigd een
gedeeld project uit te gaan voeren om de mogelijkheden van
internationale harmonisatie en erkenning voor dierenwelzijns
labels Für mehr Tierschutz en het Beter Leven keurmerk te onderzoeken. Ook Vogelbescherming Nederland doet mee aan het
project. Door harmonisatie van de bovenwettelijke keurmerken
voor dierenwelzijn tussen Nederland en Duitsland wil de Dierenbescherming een situatie creëren waarin meer dieren onder betere
productieomstandigheden worden gehouden. Dit draagt bij aan de
verbetering van het dierenwelzijn in de productie-industrie.
MeatNL
De Dierenbescherming werkt met de Alliantie Verduurzaming
Voedsel en Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij in het
project MeatNL. Hierbij worden bedrijven die dier- en milieuvriendelijker willen produceren, onder meer volgens de normen
van het Beter Leven keurmerk, ondersteund door een keten
manager. Het is aangetoond dat bedrijven, met een klein steuntje
in de rug, kunnen worden geholpen om te verduurzamen en dat
dit leidt tot een versnelling. Veel bedrijven kiezen daarbij voor
het Beter Leven keurmerk.
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BEKENDHEID BETER LEVEN KEURMERK
Uit onderzoek van het GfK is gebleken dat de bekendheid van het
Beter Leven keurmerk ten opzichte van twee jaar geleden flink is
gegroeid. De spontane bekendheid steeg van 12% naar 22% en
de geholpen bekendheid van 74% naar 88%. Het Beter Leven
keurmerk is inmiddels het meest bekende keurmerk in
de levensmiddelenbranche.
Spontaan genoemde keurmerken top 3

AANTAL PRODUCTEN MET HET
BETER LEVEN KEURMERK

BLK

Er komen steeds meer verwerkte producten met het Beter Leven
keurmerk op de markt, zoals vleeswaren, maaltijden en salades.
Het aantal gecertificeerde producten gaat richting de 5.000.

2013
2014
2015
2016
2017

562
1.100

2015
2016
2017
2015
BIOLOGISCH
2016
2017
EKO-KEURMERK 2015
2016
2017

10%
12%
22%
9%
10%
10%
10%
12%
8%

1.957
4.479
4.881

Bekendheid consumenten met keurmerken
BLK

2015
2016
2017
EKO-KEURMERK 2015
2016
2017
2015
WEIDEMELK
2016
2017
2015
BIOLOGISCH
2016
2017
2015
MILIEUKEUR
2016
2017

OMZET IN SUPERMARKTEN MET
BETER LEVEN KEURMERK
De omzet in producten met het Beter Leven keurmerk in
supermarkten (excl. Aldi en Lidl) bedroeg 1,4 miljard euro.
Dat is een stijging van 56% ten opzichte van 2016.
De grootste stijging is bij vleeswaren te zien, namelijk 312%
ten opzichte van 2016.
Totaal
2014
2015
2016
2017

€ 517 miljoen
€ 592 miljoen
€ 907 miljoen
€ 1.415 miljoen

Omzet per categorie (in € miljoen)
VLEES
VLEESWAREN
OVERIG FOOD
EIEREN
ZUIVEL

2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017

239
278
46
189
21
51
49
51
30
31

67%
74%
88%
73%
75%
73%
45%
44%
47%

41%
28%
26%
19%
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BETER LEVEN BOEREN

1 ster kippenboer Karin Perdaems:
“De keuze voor het Beter Leven keurmerk
hebben we zes jaar geleden heel bewust
gemaakt. Voor het welzijn van onze dieren
heeft dat grote gevolgen gehad. Ze hebben
een overdekte uitloop gekregen, kunnen volop scharrelen en hebben meer ruimte. Maar
het belangrijkste is dat ze van een ander ras
zijn. Ze groeien langzamer, hebben meer
weerstand en zodoende amper nog medi
cijnen nodig. Kippen zijn nieuwsgierige,
eigenwijze dieren. Dankzij het Beter Leven
keurmerk kunnen ze weer écht kip zijn en
dat is zo leuk om te zien. Het keurmerk is
een aanvulling op ons bedrijf, ik ben er trots
op dat wij deze stap hebben durven zetten.”
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5.6. IN HET WILD LEVENDE DIEREN
Van Kroeg tot Kraamkamer
In april organiseerde de Dierenbescherming als partner van de
Jaarrond Tuintelling de Kroeg tot Kraamkamer-telling. Via deze
tellingen in eigen tuin willen we mensen bewust maken van de
dieren rondom hun huis en hopen we dat ze bij de inrichting
van hun tuin rekening houden met de behoeften van de buiten
levende dieren. Dit evenement trok 1.000 nieuwe tellers, 560 deelnemers aan het evenement, die samen 1.000 tellingen doorgaven
waarvan 520 kroegen, 327 hotels en 200 kraamkamers. Ook in
2018 zijn we weer partner.

Wildquiz
Vanaf oktober lijkt de wildgekte in ons land steeds grotere vormen aan te nemen. Ree, konijn, eend en haas zijn steeds meer in
de supermarkt te vinden. Het eten van wild wordt geromantiseerd en neergezet als een eerlijk stukje vlees. De Dierenbescherming vindt dat het echte verhaal verteld moet worden. Daarom
roepen we in december het publiek op om een online wildquiz

toe doen, om hun kennis van wild te testen. Onderwerpen die
werden aangestipt: het feit dat wild vaak helemaal niet uit de
natuur komt en dat de dieren die wél vrij geleefd hebben het ook
helemaal niet zo makkelijk hebben, de steeds groter wordende
druk op de leefomgeving door intensief landgebruik en verstedelijking en het leed dat het doden van dieren door middel van
jacht oplevert. In totaal hebben bijna 21.000 mensen de online
quiz gedaan en heeft de quiz voor heel wat discussies gezorgd.
De Dierenbescherming levert hiermee een duidelijke bijdrage aan
de bewustwording rondom wildconsumptie.

Vrijwillig faunabeheer
Wilde dieren in Nederland komen regelmatig in de problemen.
Padden belanden in een straatkolk of worden plat gereden als
ze op weg zijn van hun overwinteringsplek naar de broedplek.
Ganzen worden afgeschoten omdat ze overlast geven voor de
boeren en wilde zwijnen wacht eenzelfde lot. Niet alleen van
wege de overlast voor boeren, maar ook omdat ze een gevaar
zijn voor het verkeer. Vaak zijn de problemen ook wel anders
op te lossen. Padden kunnen over de weg gezet worden, ganzen
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worden verjaagd met niet dodende middelen en wilde zwijnen
zijn prima tegen te houden als er een deugdelijk hek staat. Maar
deze maatregelen vragen tijd en geld. Een manier om daaraan bij
te dragen is door onze achterban te mobiliseren. De Dierenbescherming heeft gepolst of hier animo voor is, waarop 219 mensen lieten weten dat zij interesse hebben om als vrijwilliger bij te
dragen. Een mooie eerste aanzet tot een diervriendelijk fauna
beheer. In 2018 gaan wij hier verder mee aan de slag en zal de
Dierenbescherming vooral fungeren als werver van vrijwilligers
die via overheden gecoördineerd aan de slag kunnen in het
faunabeheer. Zo wordt het voor de verantwoordelijke overheden
makkelijker om alternatieven toe te passen zonder kosten
verhoging ten opzichte van de ‘normale’, maar dieronvriende
lijker manier van faunabeheer.

Safari in de stad
In Rotterdam, Hilversum, Amsterdam en Utrecht gingen zo’n
120 mensen op pad met een stadsecoloog. Zij zagen met eigen
ogen dat er ook in drukke, dichtbevolkte gebieden nog veel
natuur is, als je maar weet waar je kijken moet. De Dieren
bescherming wil met deze stadssafari’s de betrokkenheid
bij de natuur en wilde dieren verhogen. Tijdens de fiets- en
wandeltochten krijgen de deelnemers ook te horen hoe ze de
natuur en de dieren in hun stad kunnen helpen.

Diervriendelijk ganzenbeheer
Ganzen hebben hun plek in ons agrarisch landschap en natte
natuurgebieden gevonden. Ze zijn zo talrijk dat boeren en
natuurbeheerders schade ondervinden. De ganzen vertrappen
gras, eten het op en brengen via hun uitwerpselen te veel voeding
in nutriëntarme natuurgebieden. Daarom worden ze massaal
gedood door middel van vergassing. De Dierenbescherming stelde
een ganzenvergassingdossier op, dat is verspreid onder stake
holders, om de mythe dat vergassen diervriendelijk zou zijn te
ontkrachten. Dood door vergassing is zeer stressvol – de dieren
worden gevangen als ze in de rui zijn en niet kunnen vliegen –
en het duurt vaak een minuut voor de ganzen buiten bewustzijn
zijn. De Dierenbescherming is van mening dat dit onacceptabel is
en wil samen met provincies, ondernemers en onderzoekers naar
duurzame oplossingen zoeken.

Afschot damherten in de Waterleidingduinen
In 2017 is het hoger beroep dat de Dierenbescherming had ingesteld tegen het grootschalig afschot van damherten in het Noorden Zuid-Hollandse duingebied behandeld door de Raad van State.
Tijdens de hoorzitting en in de schriftelijke stukken beargumenteerden we dat zowel de verkeersveiligheid als de overlast voor
omwonenden verwaarloosbaar is door het plaatsen van hekken
rond het gebied. Ook de schade die aan de natuur zou ontstaan
door de dieren in het gebied zou wat ons betreft niet doorslag
gevend moeten zijn: het hoort nu eenmaal bij de natuur dat
(planten)soorten verdwijnen en dat er nieuwe soorten bijkomen.
Tot slot is in de Waterleidingduinen tot nu toe nog geen sprake
gebleken van voedseltekort doordat de populatie te groot zou
zijn. Helaas was de uitspraak in ons nadeel en werd goeddeels

voorbij gegaan aan de door ons ingebrachte punten. Daarmee
zien wij nu helaas geen juridische wegen meer om het afschot
tegen te houden. Binnen de Fauna Beheer Eenheid Zuid-Holland
bepleiten we echter nog steeds dat er minder nadruk moet liggen
op beheer op aantallen en meer op de inzet van alternatieven,
meer inzicht in de effectiviteit van de genomen maatregelen en
hekken in bepaalde gedeelten van het gebied.

Gezelschapsdieren
Einde handel op paardenmarkten in zicht
Het ministerie van Economische Zaken heeft de Raad voor
Dierenaangelegenheden gevraagd een zienswijze op te stellen
voor paardenmarkten. Dit verzoek is mede gebaseerd op onze
videoverslagen uit 2016. De zienswijze zelf is een belangrijke stap
voorwaarts in het doen verdwijnen van paardenmarkten. Omdat
een verbod juridisch niet haalbaar is, zetten we in op een aanscherping van het Protocol Welzijn Paardenmarkten. Liefst zien
we dat de dierenwelzijnseisen dusdanig worden verbeterd dat
veel paardenmarktorganisaties er de brui aan geven.
Er is ook veel ellende met de duizenden paarden die jaarlijks
vanaf de Nederlandse paardenmarkt geëxporteerd worden naar
onder meer Polen en Italië, om daar in de slachterij te belanden.
Bovendien zijn er sterke vermoedens van paspoortfraude, wat
veel risico’s met zich meebrengt. Dit alles heeft geleid tot extra
regels bij de export van paarden. Kort gezegd komt het er op neer
dat dit niet meer zomaar vanaf een markt mag gebeuren. Dit
dient via een primair bedrijf of erkend verzamelcentrum te gaan.
De verwachting is dat deze illegale vorm van handel hiermee
grotendeels zal verdwijnen. Dit leidt weer tot een afname van
het aantal paarden op de markten. Althans, als er wordt gehandhaafd. Wij blijven daarom actief op dit dossier door overleg te
voeren, beleidsvoorstellen te doen, marktbezoeken en informatie
te verzamelen.
Paardensector
Niet alleen op het vlak van paardenmarkten zet de Dieren
bescherming zich in, maar ook op het verbeteren van dieren
welzijn in de paardensector. Daarmee is nog steeds een hoop mis.
En zoals zo vaak zijn de eerste stappen het moeilijkst. In dit geval
het erkennen van het probleem en het initiëren van zelfregulering in de sector. We hebben hier de laatste jaren achter de schermen intensief met belanghebbenden over gesproken. In 2017
werden de eerste vruchten van dit proces zichtbaar. Allereerst
nam de sectorraad Paarden het Keurmerk Paard en Welzijn (KPW)
over en committeerde zich aan het verspreiden hiervan in de
paardensector. Dit keurmerk waardeert huisvesting, voeding
en gezondheid op een stevig niveau en omarming hiervan zal
leiden tot transparantie en verbetering van het niveau van
dierenwelzijn. De Dierenbescherming hoopt dat het niet blijft
bij deze stap en dat brede deelname en hoge criteria volgen. Een
andere bijzondere mijlpaal werd bereikt tijdens Horse Event 2017,
waar tijdens het ondernemerscongres voor het eerste het onderwerp dierenwelzijn op de agenda stond. De Dierenbescherming
nam deel aan het discussiepanel. Een goede grond voor toekomstige voortgang. De huisvesting van paarden moet sterk verbeterd
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worden (ruimte, vrije uitloop, sociaal contact) en voor het paardrijden moet de impact op het paard zwaarder gaan wegen.
Hondenhandel
Miljoenen puppy’s worden onder erbarmelijke omstandigheden
voornamelijk in Oost-Europa gefokt en verhandeld, ook naar
Nederland. Deze pups worden alleen gefokt voor de winst met
gruwelijk dierenleed tot gevolg. In december 2016 en de eerste
maanden van 2017 voerde de Dierenbescherming campagne
tegen deze foute hondenhandel. Met een petitie, die 70.878 keer
werd ondertekend, hebben wij de politiek dusdanig kunnen beïnvloeden dat de mogelijkheden tot het invoeren van een wettelijke
Witte Lijst van goede handelaren nu worden onderzocht. In 2018
zullen wij verder inzetten op de invoering van deze lijst zodat
mensen kunnen achterhalen of ze met een bonafide handelaar/
fokker te maken hebben.
Happy Konijn
In april 2017 introduceerden de Dierenbescherming en brancheorganisatie Dibevo samen het winkelconcept Happy Konijn, dat
gericht is op het voorlichten van de consument op de winkelvoer.
Dit concept werd ontwikkeld met steun van het toenmalige
ministerie van Economische Zaken in het kader van het terugdringen van impulsaankopen. De nadruk ligt op de informatiefunctie van de dierenwinkel richting de klant en op hoe de
winkelier zijn dieren houdt en verzorgt. Onderdeel van Happy
Konijn is dat konijnen niet alleen willen zitten, maar een maatje
nodig hebben. Dit aspect werd massaal opgepakt door kranten,
televisie en radio. Dierenopvangcentra kregen veel vraag naar
konijnen, omdat kinderen daar bij hun ouders om vroegen. Nog
nooit kreeg het huiskonijn zoveel aandacht in Nederland. De
ambitie is om in 2018 veel meer dierenwinkels en tuincentra mee
te laten doen aan Happy Konijn. Daarbij zijn zowel winkels met
als zonder konijnen welkom.

Dierproeven
De Dierenbescherming denkt dat het mogelijk moet zijn om op
termijn te stoppen met dierproeven en dat dat ook de ambitie
moet zijn van de overheid, de wetenschap en de industrie. Nu
wordt nog vaak gezegd dat dierproeven nodig zijn, met name
voor onze veiligheid. Dat er binnen onderzoek en testen veel
aandacht is voor hoe dierenleed zoveel mogelijk kan worden voorkomen, vinden we vanzelfsprekend. Dat is een morele plicht van
iedereen die dieren gebruikt. In Nederland is dat ook best goed
geregeld in de wet. Er moet echter veel meer worden ingezet op de
nieuwe ontwikkelingen, waarmee goed onderzoek wordt gedaan
zónder dieren. Dit laat vaak ook veel betere uitkomsten zien, met
name als het gaat om medicijnen of andere behandelingen bij
mensen. De Dierenbescherming heeft haar inzet voor dierproeven
in 2017 expliciet gemaakt, met name omdat de Nederlandse overheid het afbouwen van dierproeven nationaal en internationaal
op de agenda heeft gezet. De Dierenbescherming zal de betrokken
partijen kritisch bevragen op het nakomen van hun beloften en
via de politiek input leveren op voorstellen.
Positieflijst
Sinds 2015 bestaat er een positieflijst van dieren die gehouden
mogen worden. Helaas sorteert deze weinig positief effect. In
2017 deed het College voor Beroep van het Bedrijfsleven een uitspraak die leidde tot aanpassing van de beoordelingssystematiek
door het ministerie van (toen) Economische Zaken. Er is sinds
1992 een parlementaire meerderheid vóór een positieflijst en er is
door allerlei partijen al veel tijd en moeite in gestoken om tot een
zinvolle opsomming te komen. Het is dan ook erg teleurstellend
dat Nederland achterblijft bij andere landen, zoals België, die wel
een functionerende positieflijst hebben. In 2018 zullen we onze
mening geven over de hernieuwde methodiek en op andere
manieren bijdragen aan een positieflijst die wél effect sorteert
voor dieren.
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5.7. FONDSENWERVING,
COMMUNICATIE
EN VOORLICHTING
Fondsenwerving
Om toekomstbestendig te zijn, is het van belang dat de Dieren
bescherming op brede schaal succesvol fondsen werft. Zowel
landelijk als regionaal dienen krachtige activiteiten ingezet te
worden. We streven een maximaal marktaandeel na door organisaties en mensen met hart voor dieren te stimuleren financieel
bij te dragen aan beter dierenwelzijn.
Met transparante fondsenwerving, authentieke communicatie
en oplossingsgericht optimisme laten we een loyale en brede
achterban delen in het goede gevoel een concrete bijdrage te
hebben geleverd aan beter dierenwelzijn.
Iedere dierenvriend zien wij als een potentiële vriend van de
Dierenbescherming. Immers, hoe meer mensen ons steunen,
hoe meer wij kunnen doen voor dieren en hoe krachtiger wij
kunnen optreden tegen dierenleed.

Focus Fondsenwerving 2017
• loyaliteit en behoud achterban
• optimaliseren van de collecteweek en fondsaanvragen
• behalen financiële inkomstentargets
• investeren en innoveren in de ‘nalaten-markt’
• uitbreiden van het aantal structurele zakelijke partners
• koesteren van de samenwerking met de Nationale Postcode
Loterij (NPL)

Succesvol fondsenwervingsjaar
2017 was een succesvol jaar voor fondsenwerving. De financiële
doelstelling is ruimschoots gehaald, meer dan 35% boven target.
Dit is met name te danken aan de hogere inkomsten uit nalatenschappen, maar ook ten opzichte van 2016 zijn de inkomsten met

circa 7% gestegen. Daarnaast hebben we nieuwe leden mogen
verwelkomen, en gingen ruim 11.000 collectanten voor de
Dierenbescherming langs de deuren. We zijn nieuwe, duurzame
zakelijke relaties aangegaan, de Dierenbescherming is vaak als
erfgenaam opgenomen in testamenten en van de Nationale
Postcode Loterij konden we ook dit jaar, net als voorgaande
jaren, een belangrijke bijdrage tegemoet zien. Verder bleven de
inkomsten vanuit de betalende achterban stabiel.

Ledenwerving, ledenbehoud en contributie
In 2017 hebben we bijna 11.000 nieuwe leden geworven (112%
van jaartarget), waarvan 556 gezinsleden. Door het stopzetten
van het jeugdlidmaatschap eind 2016 is het ledenbestand dit jaar
verlaagd van circa 123.000 naar circa 119.000. De geefwaarde van
een lid/donateur is wel gestegen, wat heeft geresulteerd in hogere
inkomsten uit dit segment.
Eind december 2017 hebben we voor de derde keer onderzoek
gedaan naar de loyaliteit onder leden en donateurs. Totaal
aantal respondenten van het onderzoek was 14.459 (22,6%). De
loyaliteitsscore is met 86 in 2017 opnieuw gestegen ten opzichte
van het voorgaande jaar (in 2016: 82), wat duidelijk aangeeft dat
we een gezonde, trouwe achterban hebben en de juiste mensen
aan ons weten te binden.

Giftenwerving
Ongeveer de helft van alle giften ontvangen we van onze leden.
We sturen hiervoor diverse direct mailings per post en e-mail.
Daarnaast doen we online marketingcampagnes en ontvangen we
giften via flexdonaties, sms en periodieke schenkingen die voor
minimaal vijf jaar zijn vastgelegd.

Inkomsten uit nalatenschappen
Erfstellingen en legaten zijn een hele belangrijke bron van
inkomsten voor de Dierenbescherming. In 2017 ontvingen we
van ruim 200 mensen een nalatenschap. Onze relatiebeheerders

MEI

SENIORENMIDDAG ZORGT
VOOR GOUDEN MANDJES
In mei organiseerde Dierenbeschermingscentrum Limburg een
seniorenmiddag om oudere dieren, al dan niet met een medische rugzak, aan een nieuwe baas te helpen. Aanleiding was de asieldieren
campagne. Actrice en ambassadeur van de Dierenbescherming
Miryanna van Reeden presenteerde een aantal seniorenhonden die
de rode loper betraden en stelde ze voor aan publiek en media. Daarna was het tijd om kennis te maken met de oudere katten. Aan het einde van de dag hadden zes van de tien seniorenkatten een nieuw thuis
gevonden. De andere vier mochten het asiel twee weken later definitief verlaten. De campagne heeft grote invloed gehad op het aantal
geplaatste seniordieren in Born. Zelfs een half jaar na de campagne
kwamen mensen van heinde en verre om een ouder dier te adopteren.
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adviseren mensen over het opnemen van de Dierenbescherming
in hun testament en de mogelijkheid om de zorg voor de huis
dieren na overlijden over te nemen. Er zijn bijeenkomsten voor
onze achterban georganiseerd op diverse locaties in het land,
om ze te informeren over de mogelijkheid om na te laten aan
de Dierenbescherming. Daarnaast is er een uitzending geweest
van het tv-programma De Nalatenschap op SBS6 en waren we
aanwezig op diverse uitvaartbeurzen.

Collecte
In 2017 werd de collecte centraal georganiseerd en zijn ruim
11.000 collectanten (van de 22.000 die als vrijwilliger in ons
bestand staan) enthousiast langs de deuren gegaan. Samen
hebben ze een bedrag ingezameld van ruim € 930.000.

Communicatie en Voorlichting
Vrijwel dagelijks verzorgt de Dierenbescherming commentaren
in de media bij allerlei zaken op het vlak van dierenwelzijn. We
gelden als dé autoriteit op dit gebied en de weerslag daarvan is
een continue stroom aandacht van persvertegenwoordigers voor
het werk en de opinie van de Dierenbescherming. Regelmatig
maakt de Dierenbescherming zélf nieuws met onderwerpen die
proactief worden uitgedragen.

Dierenbescherming in het nieuws
In 2017 was vooral het tienjarig bestaan van het Beter Leven keurmerk aanleiding voor tal van ‘longreads’ en achtergrondverhalen
(o.a. in NRC) en zorgde de jubileumcampagne Boeren bedankt!
voor een hausse aan media-aandacht, waaronder reportages
in vrijwel alle journaals. Ook de introductie van het eerder
genoemde Happy Konijn mocht zich verheugen in brede
landelijke media-aandacht (o.a. NOS Journaal, Jeugdjournaal).
Verder was er de nodige aandacht voor het inspectiewerk en zorgden ludieke acties, zoals de onthulling van een verkeersbord en
een filmpje dat viral ging rondom de gevaren van het achterlaten
van honden in hete auto’s, voor positieve aandacht voor de
Dierenbescherming. In 2017 genereerden we zodoende een
PR-waarde van 20 miljoen euro.

Hitte-actie
Op warme dagen kan de temperatuur in een stilstaande auto snel
oplopen, ook al staat ‘ie in de schaduw met een raampje open.
Nog steeds worden jaarlijks tientallen oververhitte honden uit
auto’s bevrijd. Helaas is het voor sommige dan al te laat en overlijden ze alsnog ter plekke. De Dierenbescherming wil aan dit
leed een einde maken door voorlichting te geven. In 2017 waarschuwden we mensen op verschillende manieren om hun hond
bij warme temperaturen niet in de auto te laten. Zo maakte
reclamebureau Fama Volat in samenwerking met productiemaatschappij Cutjongens belangeloos de video Autodieven blijken
hondenredders. Deze is o.a. door de Politie, Metro en het AD
gedeeld en ging viral met een bereik van ruim vijf miljoen views
in 24 uur. Ook is de video op televisie uitgezonden bij Jinek en
RTL Late Night. Daarnaast ontwierp student Marlou Wirken in het
kader van de NRC Charity Awards een advertentie in de vorm van
een verkeersbord: ‘Op slot, hond eruit’.
Deze advertentie is over twee pagina’s gratis geplaatst in het NRC
en NRC Next en we wonnen hiermee de vakjuryprijs: een banner
op NRC.nl ter waarde van € 12.500. Van de advertentie maakten
we waarschuwingsborden voor parkeerterreinen om zoveel mogelijk mensen op het hart te drukken hun hond niet in de auto te
laten. Het eerste bord onthulden we op woensdag 16 augustus bij
de parkeerplaats van WILDLANDS Adventure Zoo Emmen. Ook
Dierenambulance Emmen was aanwezig. Het team kreeg vorig
jaar de schrijnende melding dat er een hond in de auto op deze
parkeerplaats was bezweken aan de hitte. De landelijke media,
waaronder NOS, RTL Nieuws, AD, Telegraaf en Nu.nl, waren
aanwezig om verslag te doen van de onthulling.

Asieldierencampagne
De asieldierencampagne Geef om Mij stond in 2017 in het teken
van de seniorendieren (‘Geef om eenzame oudjes’). De campagne
werd gelanceerd met een evenement in Dierenbeschermings
centrum Amersfoort, waarbij oudere asielhonden in de schijnwerpers werden gezet door ze over een rode loper te laten
wandelen. Milika Peterzon (voorheen presentatrice van Hart van
Nederland) verzorgde de presentatie. Onder andere op social
media en via (online) media-inkoop werd aandacht voor deze
campagne gevraagd, die een totaal bereik van zo’n veertig miljoen impressies had. Zowel de fondsenwervende target van krap
€ 600.000 als communicatiedoelstellingen werden met deze
campagne gerealiseerd. Maar het echt goede nieuws is dat alle
hoofdrolspelers een thuis hebben gevonden.

Met de hulp van hond Maxima onthulden regiomanager
Joyce Schorren van de Dierenbescherming en wethouder
Jisse Otter van de gemeente Emmen het bord.
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JAARLIJKSE
COLLECTEWEEK

Pascal de Jong is collectant voor de Dierenbescherming: “Mijn ervaring is dat je als
mens groeit als je je ergens voor inzet.
Tijdens de collecteweek begin ik elke ochtend rond tien uur, en stop pas als het moet,
om acht uur ’s avonds. Dat wil niet zeggen
dat ik vind dat anderen het ook zo moeten
doen. Al loop je maar een avondje en haal
je vijftig euro op, dan heb je al iets heel
moois gedaan.”

Website van het jaar
In 2017 vernieuwden we, in het kader van DB Digitaal, ons asieldierenplatform Ik Zoek Baas. Dat is niet onopgemerkt gebleven:
Ik Zoek Baas mag zich Website van het Jaar 2017 in de categorie
Goede Doelen noemen. Op 23 november 2017 werden de beste
en populairste websites van Nederland bekendgemaakt bij de
Website van het Jaar-verkiezing, dé jaarlijkse publieksstemming.
Binnen 24 categorieën koos het Nederlandse publiek de beste
website op inhoud, navigatie, design en aanbevelingsintentie. De
Website van het Jaar verkiezing is een initiatief van Emerce en
behoort met jaarlijks circa één miljoen stemmen tot de grootste
publieksverkiezingen van ons land.

Uniforme uitstraling voor asielen, ambulances
en hondenscholen
In 2015 fuseerde de Dierenbescherming tot één juridische organisatie. Een volgende stap was om alle onderdelen, van websites

tot fysieke locaties, van één huisstijl te voorzien met de juiste
logo’s en een uniforme uitstraling. De nieuwe websites voor
de asielen, ambulances en de hondenscholen zijn in 2017 gerealiseerd. Verder is een begin gemaakt met de aanpak van de fysieke
locaties. Een enorme operatie, want iedere locatie is anders en
dat maakt dat de mogelijkheden en de varianten enorm zijn,
ondanks de vastgelegde huisstijl. Landelijke herkenbaarheid
staat bij dit project voorop. Bij aankomst moet het een bezoeker
meteen duidelijk zijn dat hij bij een locatie van de Dieren
bescherming is. Daarom wordt zoveel mogelijk met uniforme
bedrijfsnaamborden gewerkt, maar er is ook oog voor de lokale
situatie door bijvoorbeeld passende dierenafbeeldingen te
gebruiken. Eind 2017 was een derde van de asielen voorzien van
de nieuwe look. In de planning staat om in 2018 het project af
te ronden zodat de Dierenbescherming overal in het land op
eenzelfde manier herkenbaar is.
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6. DE ORGANISATIE

OP DE DIERENAMBULANCE

Carine Heijsteeg en Shana van Groen zijn vrijwilligers
bij Dierenambulance Almere: “We weten nooit wat een
dag op de dierenambulance zal brengen. Die onvoorspelbaarheid maakt het werk zo leuk. De ene dienst
rijden we af en aan met gewonde vogeltjes naar de
dierenarts, de volgende dag giert de adrenaline door je
lijf omdat de ene spoedmelding de andere opvolgt. Als
je een dier kan redden, is dat prachtig. ‘Zie je, we hebben het toch weer geflikt’, zeggen we dan tegen elkaar.
Beiden hebben we een drukke baan, maar in onze vrije
tijd stappen we zo vaak mogelijk in de ambulance, ook
’s avonds en ’s nachts. Dat we er kunnen zijn voor
dieren die hulp nodig hebben, geeft veel voldoening.”
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6.1 DE MENSEN VAN DE
DIERENBESCHERMING
De organisatie in cijfers (peildatum 31 december 2017)
Medewerkers				
Aantal medewerkers
368
Mannen68
Vrouwen
300
Aantal FTE
297
Gemiddelde leeftijd
41 jaar
Gemiddeld aantal dienstjaren
6 jaar
Contract voor bepaalde tijd
83
Contract voor onbepaalde tijd
285
In dienst in 2017
95
Uit dienst in 2017
76
Gemiddeld verzuimpercentage
5,2%

werken als dierverzorger of op de dierenambulance. We hebben in
2017 veel nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen voor de recent
gestarte Dierenbuddy projecten. Naast de groep van 4.300 vrijwilligers die zich dagelijks inzet voor dieren, kon de Dierenbescherming ook in 2016 rekenen op ruim 11.000 vrijwillige collectanten
die in weer en wind de straat op gingen om geld in te zamelen
voor de dieren. De organisatie ter plaatse wordt geregeld door
ruim 1.700 wijkhoofden die zich eveneens vrijwillig inzetten.

Verbinding
De Dierenbescherming is een professionele organisatie die werkt
aan dierenwelzijn, onder andere door de inzet van vrijwilligers.
Zij zijn het kloppend hart en geven met veel dierenliefde, betrokkenheid en bevlogenheid mede invulling aan het realiseren van
onze missie. Niets minder geldt voor ons personeel. Dankzij hun
structurele inzet zijn we naast de directe hulp aan dieren onder
meer in staat om een professionele administratie te voeren,
structureel te lobbyen, voorlichting te geven en inkomsten voor
ons werk te genereren.

Inzet van Vrijwilligers
Vrijwilligers
Aantal vrijwilligers
Mannen		
Vrouwen		
Gemiddelde leeftijd	
Aantal collectanten	
Aantal wijkhoofden	

4.300
1.000
3.300
44 jaar
11.000
1.700

In 2017 hebben we goede stappen gezet op het gebied van samenwerking. Waar 2016 nog in het teken stond van verschuivingen
werd in 2017 gewerkt aan bouwen en verbinden. Het is mooi om
te zien dat medewerkers elkaar steeds beter weten te vinden en
er duurzame verbindingen ontstaan tussen de asielen, dieren
ambulances, regiokantoren en het landelijk Service Centrum. In
2018 zullen we dit verder uitbouwen. Het verzuimcijfer is dalend
van 5,8% in 2016 naar 5,2% gemiddeld over 2017, door aandacht
voor werkdruk, preventie en de balans in werk en privé, door
training en gesprek. Het streefcijfers voor verzuim is 3,9%.

Cijfers vrijwilligers

MTO/VTO

Onze oudste vrijwilliger is geboren in 1922 en is voor ons beschikbaar als gastgezin. Onze jongste vrijwilliger is geboren in 2009 en
helpt mee met de paddentrek. Verreweg de meeste vrijwilligers

Er is in maart 2017 een tevredenheidsonderzoek gehouden
onder de personeelsleden (MTO) en vrijwilligers (VTO) van de
Dierenbescherming. Er wordt hoog gescoord op bevlogenheid

VOORJAAR

VRIJWILLIGERS HELPEN DUIZENDEN PADDEN
Duizenden padden, kikkers en salamanders bereikten dit jaar na
de winterslaap veilig hun paargebieden bij het water dankzij de
paddenwerkgroep van de Dierenbescherming in de regio Haaglanden. In totaal werden 10.186 padden, 1.059 kikkers en 1.106 salamanders geteld door de enkele honderden vrijwilligers. Zij hebben
op diverse locaties in Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer de
amfibieën overgezet. Een record als je de cijfers van de laatste tien
jaar bekijkt. Hoe hard het nodig is om de padden een handje te helpen bij het bereiken van het water, blijkt uit de sterftecijfers. Want
helaas maakte het verkeer 542 paddenslachtoffers. Dat zijn er 84
meer dan vorig jaar. De paddentrek duurt gemiddeld genomen een
week of zes, afhankelijk van de weersomstandigheden. Dit jaar kwam
door het koude voorjaarsweer de paddentrek langzaam op gang.
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en betrokkenheid voor zowel personeel als vrijwilligers. De aan
gegeven punten ter verbetering zijn (ervaren) werkdruk, (interne)
communicatie en samenwerking. Deze zijn in het voorjaar van
2017 besproken met de MT leden, de teams en met de vrijwilligers. Ze zijn opgenomen in de jaarplannen van 2018; op verschillende manieren wordt hier verder opvolging aan gegeven.

Kernwaarden en cultuur
De kernwaarden van de Dierenbescherming zijn Trots, Betrouwbaar, Slagvaardig en Lerende Organisatie. Deze waarden waren
onderwerp van gesprek tijdens twaalf kernwaardendagen voor
personeelsleden die door het hele land werden gehouden onder
leiding van MT leden, en op een landelijk festival voor alle medewerkers. De ontmoetingen en gesprekken met collega-Dieren
beschermers werden als erg waardevol ervaren. Het waren
inspirerende dagen waarbij kennis werd gedeeld, discussie gevoerd
en verbinding gemaakt. De bijeenkomsten hebben geleid tot meer
inzicht en begrip voor elkaars werk, we dragen tenslotte allemaal
een steentje bij aan het verbeteren van het dierenwelzijn.

Opleidingen
Er is gekozen om het opleidingsbudget centraal te beheren en
in te zetten, zodat iedereen er gebruik van kan maken.
Het opleidingsaanbod werd in 2017 uitgerold voor personeels
leden en vrijwilligers en bestaat uit vaardigheids-, dierinhoude
lijke en wettelijk verplichte trainingen. Maatwerk en individuele
opleidingswensen zijn ook centraal ondergebracht. Dit wordt
digitaal ondersteund door een portaal via MijnDB (DB Academy),
het intranet van de Dierenbescherming. In 2018 wordt het aanbod geëvalueerd en indien nodig uitgebreid en aangevuld.

Functiehuis
Door de fusie van de Dierenbescherming in 2015 zijn alle entiteiten onder het Bestuur van de NVBD, Nederlandsche Vereniging tot
Bescherming van Dieren, komen te vallen. In 2016 heeft een reorganisatie plaatsgevonden en is de intentie uitgesproken om één
organisatie te vormen in beleid, uitingen en arbeidsvoorwaarden.
Om een gefundeerde harmonisatie van arbeidsvoorwaarden voor
te bereiden werd in 2017 besloten eerst één set aan generieke
functieomschrijvingen te maken. De formalisering van het functiehuis zal, na instemming van de Ondernemingsraad, een basiselement voor de harmonisatie arbeidsvoorwaarden vormen.

Uniformiteit vrijwilligers
In het kader van uniformiteit hebben we hard gewerkt aan het op
orde brengen van de basis voor al onze vrijwilligers. Zo is er een
uniforme set aan voorzieningen en voorwaarden gekomen.
Verder zijn voorbereidingen getroffen om de vrijwilligersadministratie over te zetten naar hetzelfde systeem als de personeels
administratie, zodat we beter zicht hebben op onze vrijwilligers.
Dit systeem maakt een moderne werkwijze mogelijk, waarmee
de vrijwilliger zelf in de lead is voor wat betreft het bijhouden
van gegevens en digitaal declareren. Het systeem gaat het eerste
kwartaal van 2018 live.

Vrijwilligerscoördinatie
De inzet van betaalde coördinatoren voor het aansturen van vrijwilligers is in 2017 op verschillende plekken in het land gestart.
De coördinatoren houden zich vooral bezig met het faciliteren
van vrijwilligerswerk en zorgen daarnaast voor een belangrijke
verbinding tussen Dierenbescherming en vrijwilliger. Vrijwilligers verdienen professionele aansturing zodat helder is wat de
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landelijke afspraken zijn en wat ze van ons kunnen verwachten.
Waardering voor de inzet van vrijwilligers komt uit alle lagen,
zowel lokaal, regionaal als landelijk. Streven voor 2018 is om voor
alle vrijwilligers een betaalde coördinator in te zetten.

Communicatie
Vrijwilligers worden bij de organisatie betrokken door ze maandelijks van informatie te voorzien in een speciale vrijwilligersnieuwsbrief, het Kattenbelletje, met landelijke en regionale
informatie. Daarnaast is het intranet beschikbaar voor vrijwilligers. Zo blijven zij op de hoogte van het reilen en zeilen van de
organisatie. Het eerste DB Festival werd ook door een verscheidenheid aan vrijwilligers bezocht. Hierbij stonden ontmoetingen en
uitwisseling van ervaringen centraal.

Vertrouwenspersoon
Er is in 2017 besloten over te gaan op een externe vertrouwens
persoon voor alle medewerkers (personeelsleden en vrijwilligers).
Sinds mei 2017 zijn er vijf meldingen geweest (vier personeels
leden en een vrijwilliger). Deze hadden voornamelijk te maken
met onheuse bejegening. De vertrouwenspersoon heeft de betreffende mensen doorverwezen en/of handvaten gegeven om het
bespreekbaar te maken. De meldingen hebben niet geleid tot
een formele klacht conform de klachtenregeling.

6.2. ONZE PARTNERS
Om dieren in ons land een beter leven te geven, moet er veel
gedaan en bereikt worden. Meer dan de Dierenbescherming
in haar eentje kan bewerkstelligen. Daarom zoeken wij samenwerking met uiteenlopende partners om onze doelstellingen
te realiseren.

Zakelijke markt
Naast lange termijn sponsorpartners Yarrah, Medpets, Vitakraft,
4MORGEN, YourGiftcard, 7Digits en Vivara hebben ook nieuwe
organisaties de Dierenbescherming in 2017 financieel gesteund
met een actie of korte termijnsamenwerking. Neem de Beter
Leven lunchbox die tijdelijk in drie varianten verkrijgbaar was bij
de Lidl. Met deze actie wilde de supermarkt het belang van het
Beter Leven keurmerk onderstrepen en bovendien ging van elke
verkochte box een percentage naar de Dierenbescherming.
Ook ontvangen we van Mars BV donaties in natura en zijn er
nieuwe samenwerkingen met Booking.com en Reaal verzekeringen (Vivat) gestart, waarbij een deel van elke besteding naar de
Dierenbescherming gaat.

Fondsen
Stichting Ida Zilverschoon reikt jaarlijks prijzen uit aan vrijwilligers of projecten die zich actief en belangeloos inzetten voor
dieren. In 2017 mochten we preventiemedewerker Gonda
Timmer, vrijwilligers Chris Workel, Ria en Ton van Oevelen, hondentrainster Miranda van Wijck, de dierenbuddy’s en vrijwilligers
van de kindervoorlichtingsambulance feliciteren. De Ida Zilver-

Miranda van Wijck, hondentrainster van hondenschool Gehoorzame
Huishond Breda, ontving op 9 december de Ida Zilverschoonprijs.
Nita Kramer van de Dierenbescherming reikte de prijs namens S
 tichting
Ida Zilverschoon uit. Van Wijck heeft niet alleen tientallen honden
getraind, ze sleepte ook vele aspirant-trainers binnen.

schoonprijs bestaat uit een geldbedrag van € 250 per vrijwilliger
of project. Ook heeft een anonieme stichting in 2017 voor zo’n
€ 295.000 aan projecten gefinancierd en maakte Stichting Het
Waardige Dier meerdere projecten van de Dierenbescherming
financieel mogelijk.

Nationale Postcode Loterij
De Nationale Postcode Loterij (NPL) is sinds 1995 partner van de
Dierenbescherming. Dankzij de steun van de NPL kunnen we
dieren opvangen in onze opvangcentra, dierenambulances inzetten en dierenleed bestrijden. Daarnaast ondersteunt de Nationale
Postcode Loterij ons via haar eigen communicatiekanalen zoals
televisieprogramma’s, sociale media en de online nieuwsbrief. In
2017 hebben wij evenals voorafgaande jaren van de NPL een cheque
ter waarde van 1,8 miljoen euro in ontvangst mogen nemen.

6.3. SAMENWERKINGSVERBANDEN
Vaak bereik je meer als je de handen ineen slaat. Om haar doelen
te bereiken trekt de Dierenbescherming daarom regelmatig op
met organisaties als Stichting AAP, Landelijk InformatieCentrum
Gezelschapsdieren, Natuurmonumenten, de 12 Landschappen,
Zoogdiervereniging, Faunabescherming, Hondenbescherming,
Federatie Dierenambulances Nederland, Vogelbescherming,
RAVON, Vlinderstichting, Natuur en Milieu, Stichting Natuur
beelden en de Milieufederatie. Met de Rijksdienst voor Onder
nemend Nederland (RVO.nl) bemiddelen we dieren uit juridische
trajecten, terwijl we met koepelorganisatie Eurogroup for
Animals en Bont voor Dieren een formeel samenwerkingsverband
hebben. In de regio’s wordt daarnaast veel samengewerkt met
opvang- en ambulanceorganisaties die geen onderdeel zijn van de
Dierenbescherming en gemeentes.
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De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming trekt regel
matig op met de politie en stemt af met de Nederlandse Voedselen Warenautoriteit en RVO.nl. Verder nemen we deel aan breed
samengestelde verbanden zoals stuurgroep Bigvitaliteit, Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij, Initiatiefgroep Duurzame
Fokkerij, Stuurgroep Ingrepen bij Pluimvee. Tevens gebruiken
we kennis van hogescholen en universiteiten voor specifiek
onderzoek, met name de Universiteit Utrecht (Faculteit
Diergeneeskunde) en de Livestock Sciences van Wageningen
Universiteit & Research.
In 2017 zijn we een project gestart ter uitbreiding van het
Beter Leven keurmerk met zuivel- en milieucriteria. Onze samenwerkingspartners zijn hierbij de Vogelbescherming en Natuur en
Milieu. Een tweede project gaat over de mogelijke afstemming
tussen het Duitse dierenwelzijnslabel en het Beter Leven keurmerk, gericht op het vergroten van mogelijkheden voor de ondernemers om meer dieren een beter leven te kunnen geven.

6.4. BEDRIJFSVOERING
EN GOVERNANCE
Statuten
De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren is statutair gevestigd in Den Haag en ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nummer 40407319. De
Vereniging is opgericht op 25 augustus 1864. De statuten zijn
voor het laatst gewijzigd op 15 december 2015.
De Dierenbescherming heeft geen winstoogmerk. Ons doel is
dieren te beschermen in de ruimste zin van het woord en hun
belangen te behartigen. We gaan hierbij uit van de eigenwaarde
van het dier, los van de nutswaarde die het voor mensen mag
bezitten. Dieren horen met respect behandeld te worden als
zelfstandige wezens met gevoelens, bewustzijn en integriteit. De
gezondheid en het welzijn van het individuele dier staan centraal.
Kenmerkend voor de structuur van de Dierenbescherming is dat
deze organisatie drie belangrijke organen kent:
• De Bestuurder aan wie op grond van de wet bepaalde bevoegdheden zijn toegekend.
• De Ledenraad (ALV) van de vereniging aan wie op grond van
de wet bepaalde bevoegdheden zijn toegekend.
• De Raad van Toezicht aan wie op grond van de ANBI-status en
CBF-erkenning bepaalde bevoegdheden zijn toegekend.
Deze bevoegdheden zijn in zekere mate overlappend, waardoor
goede samenwerking tussen deze organen van belang is.

Toezichtmodel
Binnen de Dierenbescherming wordt voldaan aan het principe
van scheiding van Bestuur en toezicht. De Vereniging kent
een Ledenraad, Raad van Toezicht, Bestuur en Centrale
Ondernemingsraad (COR).

Erkende instelling
De Dierenbescherming is door het Centraal Bureau Fondsen
werving (CBF) aangemerkt als erkende instelling. Daarnaast
onderschrijft de Dierenbescherming als lid van Goede Doelen
Nederland de SBF-Code Goed Bestuur en de daarin opgenomen
kernwaarden, principes en normen. De Vereniging kwalificeert
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI; nummer RSIN
002709399), waardoor schenkingen en nalatenschappen voor de
Dierenbescherming vrijgesteld zijn van erf- en schenkbelasting
en waardoor een gever onder bepaalde voorwaarden belastingvoordeel heeft bij het doen van de schenkingen.

Consolidatiekring
Naast de landelijke vereniging bestaat de structuur van de
Dierenbescherming uit 50 verbonden en/of gelieerde instellingen.
Dit zijn voornamelijk stichtingen waarin onder andere asielen dierenambulanceactiviteiten en vermogensbeheer zijn ondergebracht. De gelieerde organisaties behoren tot de Consolidatiekring van de Dierenbescherming; op grond van de statuten
van deze organisaties is in meer of mindere mate sprake van
zeggenschap van de Dierenbescherming.
Voor het overgrote deel van de stichtingen geldt dat de door de
Dierenbescherming voorgeschreven modelstatuten en -reglementen zijn ingevoerd en dat de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren het Bestuur vormt. De activiteiten van deze
stichtingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de
doelstellingen, de visie en het beleid van de Dierenbescherming.
Per 1 juli 2017 zijn de modelstatuten gelieerde stichtingen gewijzigd en opnieuw vastgesteld, en door 38 stichtingen ingevoerd.
Indien de statuten afwijken is er sprake van een (schriftelijk)
samenwerkingsverband (8 stichtingen).
De Consolidatiekring van de Dierenbescherming bestaat uit
rechtspersonen die door middel van consolidatie organisatorisch
direct of indirect zijn verbonden met de Dierenbescherming en
samen één economische eenheid vormen. De stichtingen die
tot de Consolidatiekring van de Dierenbescherming behoren,
zijn in de jaarrekening weergegeven.

Leden
De Dierenbescherming heeft gewone leden, gezinsleden,
ereleden en leden van verdienste. Toelating van leden vindt
plaats volgens de bepalingen zoals opgenomen in het huis
houdelijk reglement.

Ledenraad
Samenstelling
De Ledenraad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte
van elkaar, het Bestuur, de Raad van Toezicht en welk deelbelang
ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De Ledenraad
van de Dierenbescherming bestaat uit 25 leden. De leden hebben
een zittingstermijn van ten hoogste drie jaar. In 2017 hebben er
verkiezingen plaatsgevonden.
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Benoeming
Door de leden wordt uit hun midden een aantal van 24 leden
gekozen. Alleen een meerderjarige natuurlijke persoon die in
beginsel voldoet aan de profielschets kan tot lid worden gekozen.
Leden van de Ledenraad mogen niet in enig dienstverband staan
tot de Dierenbescherming of aan de Dierenbescherming gelieerde
organisaties. Tevens mogen de leden van de Ledenraad geen, op
welke wijze dan ook, commerciële banden hebben met de voornoemde organisaties. Twaalf leden worden provinciaal geworven,
twaalf leden worden landelijk geworven. Voor alle benoemingen
geldt dat kandidaten moeten voldoen aan de in de algemene profielschets beschreven benodigde expertise. Een ander belangrijk
criterium is teamsamenstelling en diversiteit. De 24 gekozen
leden kiezen op basis van in een algemene profielschets beschreven kwaliteiten gezamenlijk een dagelijks voorzitter uit die eveneens lid van de Ledenraad is. Als een vacature in de Ledenraad
niet kan worden vervuld op de wijze als hiervoor beschreven,
wordt het lidmaatschap vervuld door de eerstvolgende niet gekozen landelijke k
 andidaat met de meeste stemmen.
Accountant
De Ledenraad benoemt, in beginsel op bindende voordracht van
de Raad van Toezicht, de accountant.
Vergaderingen
Statutair worden er ieder verenigingsjaar ten minste twee ver
gaderingen van de Ledenraad gehouden, in de praktijk komt de
Ledenraad vaker bijeen en staan buiten de reguliere vergaderingspunten ook dierinhoudelijke thema’s centraal. De voorjaarsver
gadering wordt gehouden vóór 1 juli en de najaarsvergadering
na 1 juli, maar voor het einde van het kalenderjaar.
In de voorjaarsvergadering komt onder meer aan de orde:
• het jaarverslag en de jaarrekening inclusief de controle
verklaring van de accountant
• de voorziening in eventuele vacatures van het Bestuur of
de Raad van Toezicht
• andere voorstellen van het Bestuur, mits deze zijn opgenomen
in de oproeping ter vergadering het besluit tot verlenen van
decharge van het Bestuur over het gevoerde beleid en van de
Raad van Toezicht over het gehouden toezicht
In de najaarsvergadering komt onder meer aan de orde:
• Het jaarplan en de begroting voor het volgend verenigingsjaar.
• De voorziening in eventuele vacatures van het Bestuur of de
Raad van Toezicht.
• Andere voorstellen van het Bestuur, mits deze zijn opgenomen
in de oproeping ter vergadering.
De Ledenraad kent een voorzitterschap bestaande uit:
• Een technisch voorzitter (ten tijde van de Ledenraadsver
gadering), zijnde de voorzitter van de Raad van Toezicht en
• Een dagelijks voorzitter zijnde een lid van de Ledenraad dat
daartoe door en uit de leden van de Ledenraad is gekozen.

DE LEDENRAAD IN 2017
2017 was het derde en daarmee laatste jaar voor de eerste
Ledenraad van de Dierenbescherming.
In 2017 is de Ledenraad zes maal bijeengekomen. In de
bijeenkomsten van de Ledenraad zijn de volgende onderwerpen
besproken:
• dierenhulp
• in het wild levende dieren
• diervriendelijk ondernemen
• gezelschapsdieren
• bedrijfsmatig gehouden dieren
• missie, visie en strategie Dierenbescherming
• doorkijk begroting 2018-2020 Dierenbescherming
• jaarplan en begroting 2018 Dierenbescherming
• samenstelling en werk commissies (inclusief Kiescommissie)
• zelfevaluatie Ledenraad
• jaarverslag en jaarrekening 2016 Dierenbescherming
• rolverdeling tussen Ledenraad, Raad van Toezicht en Bestuurder
• introductie Directeur/Bestuurder a.i.
• rooster van aftreden en benoeming leden Raad van Toezicht
Op 10 juni 2017 hebben 12 leden een informatief bezoek
gebracht aan de Oostvaardersplassen. Op basis hiervan is besloten in de winter van 2017/2018 wederom een bezoek te brengen.
Dit heeft plaatsgevonden op 10 maart 2018.
Op 20 november 2017 zijn verkiezingen gehouden voor
de nieuwe Ledenraad, die per 1 januari 2018 functioneert.
In totaal hebben 4767 leden hun stem uitgebracht in het kader
van deze verkiezingen.
Van de 25 leden die de nieuwe Ledenraad vormen, zijn er
9 herkozen leden en 16 nieuwe leden.
Op 27 januari 2018 heeft de werkorganisatie van de Dieren
bescherming een intensieve en interessante Introductiedag voor
de Ledenraad georganiseerd, waarna de nieuwe Ledenraad en
haar commissies gestart zijn met hun werkzaamheden.

De Ledenraad kende in 2017 de volgende commissies:
Een aantal commissies heeft een statutaire basis en een aantal is
door de Ledenraad zelf ingesteld omdat de Ledenraad dat nuttig
of noodzakelijk achtte.
• Commissie Voorbereiding Ledenraad heeft een statutaire basis en
wordt gevormd door de (dagelijks) voorzitter van de Ledenraad en
twee, door de Ledenraad aan te wijzen, leden. Deze commissie
bereidt de vergaderingen van de Ledenraad voor, in afstemming
met Bestuurder en voorzitter van de Raad van Toezicht.
• Commissie Communicatie Ledenraad is gericht op het betrekken van de leden bij en informeren van de leden over de werkzaamheden van de Ledenraad.
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• Commissie Vrijwilligers Ledenraad richt zich op vrijwilligers
en de wijze waarop de Dierenbescherming hen optimaal in
staat stelt werkzaamheden uit te voeren.
• Commissie Verbetering Ledenraad richt zich op het optimaal
laten functioneren van de Ledenraad.
• Commissie Governance Ledenraad richt zich vooral op de vorm van
samenwerking tussen de Bestuurder, Raad van Toezicht en Ledenraad binnen de complexe organisatie en de formele d
 ocumenten in
dat kader. Ook beoordeelde deze commissie de jaarstukken.
• De Kiescommissie als vaste en statutaire commissie van de Ledenraad is belast met de organisatie van de verkiezing van leden.
Geen bezoldiging
Het lidmaatschap van de Ledenraad is onbezoldigd.

Raad van Toezicht
Samenstelling
De Dierenbescherming kent een Raad van Toezicht, bestaande
uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van ten
minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen. In de
loop van 2017 hebben er in vervolg op het door de Raad van T
 oezicht
vastgestelde rooster van aftreden diverse wijzigingen plaatsgevonden.
Benoeming
De benoeming van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt
met inachtneming van een door de Raad van Toezicht, na overleg
met het Bestuur, vast te stellen functieprofiel waarin de nood
zakelijke competenties en selectieprocedure zijn bepaald. De
leden van de Raad van Toezicht mogen niet in enig dienstverband
staan tot de Dierenbescherming, of de aan de Dierenbescherming
gelieerde organisaties. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn
midden een voorzitter en een vicevoorzitter en kan eventuele
taken onderling verdelen bij reglement. Aftredende leden
kunnen ten hoogste eenmaal worden herbenoemd voor een

 eriode van ten hoogste vijf jaar. Voor herbenoeming gelden
p
dezelfde regels als voor de initiële benoeming.
Taken
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het Bestuur,
de consolidatiekring, het beleid en de algemene gang van zaken
binnen de Dierenbescherming en de daarmee verbonden
organisaties. De Raad van Toezicht is belast met de taken die
hem bij de statuten zijn toegekend.
Besluiten
De volgende besluiten van het Bestuur zijn onder andere
onderworpen aan de schriftelijke goedkeuring van de Raad
van Toezicht en de Ledenraad:
• de vaststelling of wijziging van het meerjarenbeleidsplan en
de meerjarenraming
• de vaststelling of wijziging van de begroting en het jaarplan
• de vaststelling of wijziging van het jaarverslag en jaarrekening
• het aanvragen van het faillissement van de Dierenbescherming
of surseance van de Dierenbescherming
• de vaststelling of wijziging van de contributies van de leden
Leden van de Raad van Toezicht handelen zonder last en
ruggenspraak.
Vergaderingen
De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar.

Bestuur
Het bestuur van de Dierenbescherming werd tot 1 oktober 2017
gevoerd door mevrouw F.F. Lamkamp. Vanaf september 2017 is zij
wegens gezondheidsredenen enige tijd afwezig geweest. Met
ingang van 1 oktober 2017 heeft de Raad van Toezicht conform
artikel 10.5 van de statuten van de NVBD en artikel 7.4 van de
statuten van de LID de heer A.J. Bakker tot bestuurder bij belet
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benoemd. In mei 2018 is de heer Bakker opgevolgd door een
nieuwe statutair bestuurder, mevrouw Co’tje Admiraal.
Taak
Het Bestuur is belast met het besturen van de Dierenbescherming
en met de algemene gang van zaken binnen de Dierenbescherming en de daarmee verbonden organisaties. Het Bestuur bepaalt
het strategisch beleid, stelt financiële richtlijnen vast, voert
management, heeft de eindverantwoordelijkheid voor de
dagelijkse leiding en vertegenwoordigt de Dierenbescherming.
Een nadere uitwerking van de taken van het Bestuur is onder
andere opgenomen in het Bestuursreglement en het reglement
Governance Gelieerde Stichtingen.
Samenstelling
Het aantal Bestuurders wordt vastgesteld door de Raad van
Toezicht, na schriftelijke goedkeuring van de Ledenraad.
Benoeming
De benoeming van een bestuurslid geschiedt met inachtneming
van een door de Raad van Toezicht, na advies van de remuneratiecommissie, vast te stellen functieprofiel waarin de noodzakelijke
competenties van een Bestuurder worden omschreven. Het
functieprofiel is voor de leden openbaar. Het Bestuur wordt
benoemd door de Raad van Toezicht na advies van de
remuneratiecommissie en na goedkeuring van de Ledenraad.
De Centrale Ondernemingsraad heeft adviesrecht. Een Bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde tijd of voor een periode
zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst.
Aanvaarden van nevenfuncties
Een Bestuurder dient elke nevenfunctie te melden aan de
Raad van Toezicht. Voor het aanvaarden of continueren van een
betaalde of onbetaalde nevenfunctie die een zodanige werk
belasting met zich meebrengt dat het afbreuk kan doen aan zijn
functioneren voor de Dierenbescherming of die anderszins
strijdig kan zijn met de belangen van (de consolidatiekring van)
de Dierenbescherming, behoeft een Bestuurder de schriftelijke
goedkeuring van de Raad van Toezicht.
Beloning
De beloning en overige arbeidsvoorwaarden van het Bestuur
worden vastgesteld door de Raad van Toezicht na advies van
de remuneratiecommissie.
Beoordeling
Het Bestuur wordt jaarlijks beoordeeld door de Raad van Toezicht
na advies van de Raemuneratiecommissie volgens een door de
Raad van Toezicht, na advies van de Remuneratiecommissie,
opgesteld beoordelingskader.

Commissies
Naast de commissies van de Ledenraad die hiervoor zijn genoemd,
kent de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
de volgende statutaire commissies:

RAAD VAN TOEZICHT
d.d. 1 januari 2017
P.W.A. Kasteleyn
T.T.J. de Groot
E.G. Pieters
E.D. Ekkel
G.H.M. Keijsers
A. Vriesendorp

Afgetreden
31 december 2017
5 april 2017
23 juni 2017
4 december 2017
31 december 2017
31 december 2017

RAAD VAN TOEZICHT
d.d. 1 januari 2018
P. Smits
M. Eleveld
M.C. Kuipers
P. Buisman

Toegetreden
27 december 2017
4 december 2017
4 december 2017
27 december 2017

N.B. Tijdelijk werkt de Raad van Toezicht met vier leden. Er is een
vacature gesteld voor nieuwe leden.
BESTUUR NVBD
F.F. Lamkamp met ingang van 1 maart 2016 tot 17 november 2017.
A.J. Bakker ad interim met ingang van 1 oktober 2017 tot
22 mei 2018.

• De Auditcommissie is een vast onderdeel van de Raad van
Toezicht. Deze commissie is onder verantwoordelijkheid van de
Raad van Toezicht belast met het houden van toezicht op de
financiële gang van zaken binnen de Dierenbescherming en
haar consolidatiekring in het algemeen.
Tevens toetst de commissie de werking van de administratieve
organisatie en interne controle en in het bijzonder de
betalingsorganisatie.
• De Remuneratiecommissie is een vaste commissie van de Raad
van Toezicht, bestaande uit leden van de Raad van Toezicht en
heeft als taak te adviseren en besluitvorming door de Raad
van Toezicht voor te bereiden met name op het gebied van
Governance en werkgeverschap van het bestuur.
• De Commissie van Beroep is een vaste commissie van de
Ledenraad. De leden worden benoemd door de Ledenraad op
voordracht van de Bestuurder, bestaande uit onpartijdige en
onafhankelijke leden. Voordrachten van de bestuurder behoeven de schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.
De Commissie van Beroep heeft onder meer als taak het
behandelen en besluiten over klachten en het adviseren over en
bemiddelen in geschillen.

Centrale Ondernemingsraad
De Dierenbescherming kent een COR (Centrale Ondernemingsraad). Deze heeft negen zetels en wordt ondersteund door een
ambtelijk secretaris.
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6.5. RISICOMANAGEMENT
Risicoanalyse en controle
De Dierenbescherming beschikt over systemen voor risicoanalyse
en controle. Zowel risico’s voor het doel van de vereniging (het
dierenwelzijn) als risico’s voor de vereniging worden gemonitord.
In de aanpak onderscheidt de Dierenbescherming de volgende
vier risico’s:
• Dierenwelzijnsrisico’s: deze zijn verbonden aan ontwikkelingen
en gebeurtenissen die negatieve impact hebben op het
dierenwelzijn.
• Strategische risico’s: deze zijn verbonden aan gebeurtenissen die
de positie van de vereniging structureel kunnen ondermijnen.
• Financiële/administratieve risico’s: hier betreft het de niet-
strategische risico’s die zijn verbonden aan de ontwikkelingen
op de financiële markten en het financieel en administratief
management van de Dierenbescherming.
• Operationele risico’s: deze zijn direct verbonden aan de
organisatieactiviteiten.

In onderstaande tabellen worden de risico’s beschreven met een
hoog risiconiveau (zie ook de matrix verderop in deze paragraaf)
waarna de risico-oorzaak, de beheersmaatregel en de in 2017
bereikte resultaten zijn weergegeven. De resultaten hebben het
risico al dan niet gedeeltelijk gemitigeerd. Op basis van de bereikte
resultaten zal in 2018 herweging van de risico’s plaatsvinden.

DIERENWELZIJNSRISICO’S 
Risico: dierenwelzijn neemt af of is minder geborgd
Nr

Risico-oorzaak

Beheersmaatregel

Bereikt in verslagjaar (onder andere)

D-01

Overheid maakt minder wetten,
dereguleert en decentraliseert.

Inzet via de markt en convenanten.
Maatschappelijke wijzigingen bewerkstelligen door combinatie consument,
producent, overheid en ngo.

• Beter Leven keurmerk gefinancierd en
van start gegaan (juni en oktober 17).
• BLk Zuivel en Internationalisering.
• Samenwerking met Dibevo (Happy Konijn)
• Houdverbod: voorbereidende maatregelen
getroffen (voorstellen voor wetswijziging in
2018 verwacht).
• Regionale lobby/deelname FBE’s.

D-02

In nieuwe handelsverdragen EU
worden normen dierenwelzijn
versoepeld.

Versterking beïnvloeding en lobby
in Brussel.

• Scenario beïnvloeding vastgesteld. Meer
interne capaciteit gezet op EU-dossier
m.i.v. jaarplan 2018.

D-03

Te weinig aandacht en effectiviteit
bij uitvoerende instanties voor
handhaving dierenwelzijn.

Meer commitment, aandacht en
geld voor handhaving dierenwelzijn
bewerkstelligen.

• Dierenpolitie: pilot gestart voor verbetering
samenwerking met Inspectiedienst
(verwachtingen zijn positief).

D-04

Onvoldoende focus op dierewelzijn
in media en maatschappelijk debat,
in combinatie met onvoldoende
stem en zichtbaarheid van de
Dierenbescherming.

Organisatie-, communicatie- en
beïnvloedingsvisie en -strategie
ontwikkelen en implementeren.

• Focus op thema’s waarmee Dierenbescherming extern communiceert, lijst met pro- en
reactieve onderwerpen opgesteld.
• Aanhaken op strategische momenten/
actualiteiten.
• Stevig netwerk persvoorlichters landelijk,
uitbouw van het netwerk regionaal (voor
lokale zichtbaarheid).
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STRATEGISCHE RISICO’S
Risico: structureel teruglopende inkomsten, moelijkere exploitatie, verzwakking concurrentiepositie
Nr

Risico-oorzaak

Beheersmaatregel

Bereikt in verslagjaar (onder andere)

S-01

• Dalende exploitatie-inkomsten
door (a) afname van het aantal
honden en katten in de asielen en
(b) toename van het aandeel
moeilijke en ziekere dieren (hogere
kosten per dier)
• Teruglopende funding vanuit
fondsenwerving en gemeentelijke
contracten.

Nieuwe producten inzetten in
gerichte fondsenwerving. Afsluiten
betere contracten met gemeenten
door verhogen interne capaciteit,
meer focus, probleem urgenter
maken.

• Dalende aantallen in de opvang leiden tot minder inkomsten, terwijl vaste lasten ongewijzigd
blijven. Dit risico wordt onderkend. Via de
in 2017 opgestelde vastgoedstrategie en
gebiedsvisies wordt meer integraal gekeken
naar de benodigde capaciteit, dit zal in 2018
verder worden uitgewerkt en geïmplementeerd.
• In de regio’s is het onderhouden van en aangaan van nieuwe contacten met gemeenten
benoemd als speerpunt in 2017 en in 2018.
Tevens zijn alle gemeentelijke contracten met
afspraken die daarbij horen in 2017 in kaart
gebracht en zullen deze in 2018 in een contractensysteem worden ondergebracht.
• Voor lokale / regionale funding is een toolkit
regionale fondsenwerving ontwikkeld.
• Inkomsten uit fondsenwerving landelijk zijn
geconsolideerd.
• Ontwikkeling crowdfundings-platform.

S-02

Toename concurrentie voor de
Dierenbescherming op traditionele
dierenhulp.

Betere positionering organisatie.
Productontwikkeling nodig,
introductie nieuwe producten,
vormen van dierenhulp en betere
kwaliteitsstandaarden.

• Regionale focus persvoorlichting voor lokale/
regionale zichtbaarheid en uitbouw netwerk.
• Lokaal herkenbare uitstraling, door vernieuwde
bedrijfsnaambordenop de locaties.
• Focuslijst onderwerpen persvoorlichting
(proactief/reactief).
• Communicatie rond Beter Leven keurmerk en
Vee-industrie geïntensiveerd om nieuwe doelgroepen aan te spreken.
• Succesvolle verschuiving naar online/social
media kanalen met spraakmakende virals.
• Participeren in toegift.nl.
• Verbeterde vindbaarheid van onze locaties en de
landelijke Dierenbescherming door vernieuwde
websites en Search Engine Optimalisation.
• Verbeterde inzet Search Engine Advertising
(Google Adwords).

FINANCIEEL-ADMINISTRATIEVE RISICO’S
Risico: Onbegrote/onverwachte lasten
Nr

Risico-oorzaak

Beheersmaatregel

Bereikt in verslagjaar (onder andere)

FA-01

Uitgaven onvoldoende
voorspelbaar.

Vereenvoudigen organisatie
structuur, uniformeren processen,
vergroten grip op financiële
administratie.

• Procuratie afspraken vastgelegd ten aanzien van
aangaan van verplichtingen, kwartaalrapportages
inclusief gesprekken tussen managers en bestuurder opgezet.
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OPWS
Risico: te lage kwaliteit van uitvoering werkzaamheden (inclusief gevolg reputatie)
Nr

Risico-oorzaak

Beheersmaatregel

Bereikt in verslagjaar (onder andere)

O-01

Kwaliteit asielen en kwaliteit en
inzet ambulances onvoldoende.

• Verbeteren productkwaliteit:
kwaliteitsstandaard definiëren en
implementeren. Kwaliteitscontrole
instellen. Vastgoedvisie en -strategie
ontwikkelen en implementeren.
• Inzet ambulances monitoren en
benchmarken.

• Nieuwe keurmerken voor asielen en dieren
ambulances zijn behaald en/of voorbereid.
Tevens hebben succesvol herkeuringen
plaatsgevonden.
• Vastgoedvisie en -strategie zijn vastgesteld
(implementatie in 2018). Inzet ambulances
blijvend onder druk in verband met tekort aan
vrijwilligers op dierenambulances.

Risico: Medewerkers (personeelsleden en vrijwilligers) kunnen onvoldoende bijdragen aan de organisatie
Nr

Risico-oorzaak

Beheersmaatregel

Bereikt in verslagjaar (onder andere)

O-02

Personeelsleden: te veel
individuele afspraken.

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden.

• Audit uitgevoerd naar harmoniseren van
arbeidsvoorwaarden. Conclusie: uniformeren
van het functiehuis is eerst nodig. Voorstel
gemaakt van 14 functieomschrijvingen en voorgelegd aan COR.

O-03

Personeelsleden: te hoog
ziekteverzuim.

Meer aandacht op managen van
langlopende dossiers.

• Door aandacht HR en managers voor lang
verzuim is ziekteverzuim gedaald.

O-04

Vrijwilligers: onvoldoende binding
met de organisatie, druk op kwaliteit, te weinig uniforme aanpak.

Focus op vrijwilligersbeleid en uniformeren vrijwilligersbeleid.

• Lunchbijeenkomsten georganiseerd
(cultuur en binding).
• Versturen van Kattenbelletje en organiseren
van DB Festival.
• Uniforme voorwaarden geïmplementeerd.
Vergoedingen overal afgeschaft.
• Iedere vrijwilliger wordt centraal geadministreerd. Focus op competenties vrijwilligers.

Risico: onvoldoende verantwoorde uitvoering van taken
Nr

Risico-oorzaak

Beheersmaatregel

Bereikt in verslagjaar (onder andere)

O-05

Ontbreken crisisprotocollen.

Ontwikkelen van crisisprotocollen,
risico’s inventariseren, scholing.

• BHV organisatie geprofessionaliseerd en
ondergebracht in DB Academy.
• Training omgaan met Agressie/lastige klanten.
• Risico Inventarisatie & -Evaluaties uitgevoerd.

O-06

Veiligheid medewerkers ivm werken met dieren niet altijd geborgd.

Verbeteren technische veiligheid,
instructies & kennis medewerkers
(preventief), hulpverlening (curatief).

•B
 HV organisatie geprofessionaliseerd en
ondergebracht in DB Academy.
• Risico Inventarisatie & -Evaluaties uitgevoerd.
• Euthanasie-protocol vastgesteld.
•P
 roject rondom HR-honden in de opvang
gestart.
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Methodiek van risicobeoordeling

Vermogensbeleid en beleggingsbeleid

Bij de beoordeling van de actualiteit van de risico’s wordt zowel
de huidige kans op het voordoen van een mogelijke gebeurtenis
alsook het huidige gevolg dat deze gebeurtenis heeft betrokken.
De combinatie huidige kans en huidig gevolg bepaalt of het
actuele risiconiveau als laag, medium of hoog wordt beoordeeld.
In de beoordeling wordt expliciet rekening gehouden met de controles en maatregelen/acties die genomen zijn om het bedoeld
risico te mitigeren. De bepaling van kans en gevolg zijn weer
gegeven in onderstaande matrix. De letters in de matrix geven
het type risico aan waarbij D staat voor Dierenwelzijnsrisico’s,
S voor strategische, FA voor financiële/administratieve en O voor
operationele risico’s. De bijbehorende nummers verwijzen naar
de risico’s zoals in deze paragraaf eerder staan vermeld.

De treasury richtlijnen van de Dierenbescherming beschrijven de
bepalingen ten aanzien van het cashmanagement en het vermogens- en beleggingsbeleid. In 2017 is dit beleid herijkt en opnieuw
vastgesteld. Grote wijzigingen hebben zich niet voorgedaan.

Risicobereidheid
Het Bestuur van de Dierenbescherming stelt de risicobereidheid
vast. De organisatie hanteert een maximale risk-appetite van
die nog door de bestuurder zal worden bepaald. Mocht een
dergelijke impact zich voordoen, dan heeft de Dierenbescherming voldoende buffers om de gevolgen te dempen.

Besproken met de Raad van Toezicht
De risico’s, de interne risicobeheersings- en controlesystemen en
de uitgevoerde en geplande acties worden het eerste halfjaar van
2018 besproken met de Raad van Toezicht.

In dit beleid vindt een integrale vertaling plaats van de
uitgangspunten ‘Reserves en Beleggingsbeleid’, ontleend aan
de VFI-richtlijn ‘Financieel Beheer Goede Doelen’ die in de eisen
van het CBF-Keur van het Centraal Bureau Fondsenwerving
opgenomen zijn.
De wijze waarop de Dierenbescherming het vermogen belegt,
wordt voor een groot deel bepaald door het te bestemmen vermogen voor de doelstellingen, activiteiten en de continuïteit van de
organisatie. Tussen bestemmen en daadwerkelijk besteden van
reserves en fondsen kan enige tijd verstrijken. Uitgaande van het
in stand houden van de waarde van de hoofdsom en bescherming
tegen inflatie, worden de gelden voor langere of kortere tijd
beheerd. Het is een beleidskeuze om risicomijdend te beleggen.
Ter bescherming tegen inflatie en garantie van de hoofdsom
wordt in de portefeuille rekening gehouden met een hogere
weging voor obligaties. In 2017 is de verhouding tussen aandelen
en obligaties aangepast van een 20% - 80% naar een 30% - 70%
verhouding.

RISICOMATRIX
Kans (%)
5 (>85%)
Zeer groot

D-03

4 (60-85%)
Groot

O-01

S-01, O-02

D-01, D-02, D-04,
O-03, O-04

S-02, FA-01

3 (40-60%)
Gematigd

O-05, O-06

2 (25-40%)
Klein
1 (<25%)
Zeer klein
1
Zeer gering

2
Gering

3
Redelijk groot

4
Groot

5
Zeer groot

Financieel
Maatschappelijk
Gevolg
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De andere belangrijke elementen uit ons beleggingsbeleid zijn:
• Het diervriendelijk en duurzaam beleggen uitgaande van
de fasering van de realisatie van onze doelstelling in het
meerjarenbeleidplan.
• De instandhouding van de waarde van de hoofdsom en het
beschermen tegen inflatie.
• Het streven naar een jaarlijks positief totaal rendement tussen
de 3% en 5%.
• De opbrengst van de rendementen te gebruiken ter dekking
van exploitatielasten.
• Bij de verdeling van de portefeuille over de beleggingscategorieën
aandelen, obligaties en liquiditeiten, ter bekostiging van de doelstellingsactiviteiten flexibiliteit in te bouwen door rekening te
houden met de termijn waarbinnen over de beleggingen beschikt
dient te kunnen worden.
• Het uitvoeren van het uitsluitingenbeleid ten aanzien van
onder meer bontindustrie, milieugevaarlijke stoffen/bestrijdingsmiddelen, wapenindustrie, bio-industrie en dierproeven.
• Geen stemmen uitbrengen op aandeelhoudersvergaderingen.
• De keuze voor de Rabobank als huisbankier en centraal
vermogensbeheerder.
De Dierenbescherming kent uitsluitend primaire financiële
instrumenten die dienen ter financiering van haar operationele
activiteiten of die direct daaruit voortvloeien, zoals vorderingen
en schulden. De Dierenbescherming gebruikt geen derivaten,
noch een andere vorm van actieve hedging om financiële risico’s
af te dekken.
Er is beperkt sprake van uitgegeven leningen aan derden. Ten
aanzien van opgenomen leningen is sprake van hypothecaire
leningen waarvan de rente voor langere periode is vastgelegd. De
Dierenbescherming loopt hiermee geen renterisico. Renterisico
is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal
fluctueren als gevolg van veranderingen van de marktrente.
Ook is er geen sprake van een kasstroomrisico, ofwel het risico
dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair finan
cieel instrument zullen fluctueren in omvang. Door de stevige
liquiditeitspositie van de Dierenbescherming achten wij het
nagenoeg uitgesloten dat er sprake is van een liquiditeitsrisico,
ofwel het risico dat de rechtspersoon niet de mogelijkheid heeft
om de financiële middelen te verkrijgen die nodig zijn om aan de
verplichtingen te voldoen.
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OPVANG BIJ GASTGEZINNEN

Melissa Spruit werkt bij Dierenopvangcentrum Rotterdam: “We schrokken allemaal toen we Loekie zagen.
Hij was gevonden bij de ontruiming van een woning.
Ik ben wel wat gewend, maar zoiets had ik nog nooit
meegemaakt. Zijn vacht was volledig verklit, hij was
graatmager en bovendien had hij diarree en was hij
uitgedroogd. Ik werd zo gegrepen door wat hij had
meegemaakt, dat ik hem besloot thuis op te vangen.
Inmiddels is Loekie volledig hersteld en heeft hij mijn
hart gestolen. Hij blijft bij me, heb ik besloten. Ik kan
hem niet eens meer wegdenken uit mijn leven.”
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7. COMMUNICATIE MET
BELANGHEBBENDEN
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7.1. BELANGHEBBENDEN
•Politiek
•Overheidsinstellingen
•Bedrijfsleven, onderzoeks
instituten, brancheverenigingen

• Leden
• Vrijwilligers
• Medewerkers

• Dierenopvangcentra
(DB en externe)
• Dierenambulances
(DB en externe)

DIERENBESCHERMING

•G
 oede Doelen Nederland
•C
 entraal Bureau Fondsenwerving
• Samenwerkingspartners

7.2. COMMUNICATIEMIDDELEN
In 2017 is gewerkt aan het actualiseren en optimaliseren van
de eigen (online) media, om uit te stralen dat we één Dieren
bescherming zijn. We hebben verschillende nieuwsbrieven voor
verschillende doelgroepen opgezet.

Magazine DIER
Met het magazine DIER, dat vier keer per jaar verschijnt, informeert
de Dierenbescherming haar leden en donateurs over werkzaam
heden en resultaten. Daarnaast vormt voorlichting een belangrijke
pijler van het blad. DIER verschijnt in print en wordt online gepubliceerd. De gemiddelde oplage in 2017 was 130.000 stuks.

Websites
In 2017 trok de corporate website dierenbescherming.nl 1.743.042
unieke bezoekers (+86% ten opzichte van 2016). Deze spectaculaire
stijging is het gevolg van de integratie van alle websites van dierenambulances, asielen en Gehoorzamen Huishond-scholen in het
domein dierenbescherming.nl. Door het grote aantal bezoekers
kennen zoekmachines een hoge autoriteit aan onze website toe,
wat enorm helpt bij de organische (onbetaalde) vindbaarheid in
zoekmachines. Zowel de landelijke websites, als die van individuele
locaties profiteren hiervan. Het maakt dat doelen als activatie stimuleren (giften, lidmaatschappen, tijd (vrijwilligerswerk) en het
versterken van ons imago eenvoudiger te realiseren zijn.
De asieldierenwebsite ikzoekbaas.nl werd in 2017 vernieuwd

• Publiek
• Melders
• Indieners van klachten
• Pers
• Volgers social media
• Vrienden en connecties
• Abonnees digitale nieuwsbrief
Dierenm@il
• Leveranciers

• Sponsors
• Donateurs

en is nu op alle devices goed raadpleegbaar. De site trok in
2017 1.448.386 unieke bezoekers (- 0,3% t.o.v. 2016). Deze
daling is het gevolg van een verschuiving van verkeer naar
dierenbescherming.nl, waarop ook onze asieldieren te vinden zijn.

Social media
De Dierenbescherming was in 2017 actief op Facebook, Twitter,
Instagram en LinkedIn. Op Facebook hebben we de grootste achterban: de teller stond eind 2017 op ruim 154.064 volgers (+16% ten
opzichte van 2016). Eind 2017 had ons Twitteraccount 29.256 volgers (+12% ten opzichte van 2016) en Instagram liet dit jaar de grootste groei zien: we stegen met +29% naar 12.899 volgers eind 2017.

Digitale nieuwsbrief
In 2017 werd elke drie weken een digitale nieuwsbrief (Dierenm@il)
verstuurd. In campagneperiodes werden daarnaast speciale
campagne-edities verzonden. Aan het einde van het jaar had deze
e-mailnieuwsbrief zo’n 185.400 abonnees (- 3,99% ten opzichte
van 2016). In 2018 werken we aan nieuwe aanwas door de
propositie ‘abonneren op de nieuwsbrief’ vaker aan te bieden.

Interne communicatie
De Dierenbescherming zet richting haar asielen, dierenambulances, Gehoorzame Huishond-scholen, vrijwilligers en personeels
leden verschillende interne communicatiemiddelen in. We
informeren en betrekken deze groepen via intranet, regionale
nieuwsbrieven en persoonlijke ontmoetingen (o.a. op het festival
dat we in november organiseerden).
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7.3. KLANTTEVREDENHEID
Onder particuliere gevers (leden en donateurs) heeft de Dierenbescherming eind 2017 een online tevredenheids-/waarderingsonderzoek gedaan. Hieraan deden ruim 14.495 respondenten mee. Daaruit kwamen de volgende cijfers naar voren:
Score

Benchmark

Terugkoppeling
“De Dierenbescherming houdt mij goed op de hoogte van haar activiteiten”

5,9

+ 0,3

Vertrouwen
“Ik ben ervan overtuigd dat de Dierenbescherming mijn financiële bijdrage goed besteedt”

5,9

+ 0,2

Betrokkenheid bij problematiek
“‘Dierenwelzijn & dierenbescherming’ is voor mij een zeer belangrijk thema”

6,4

+ 0,6

Betrokkenheid bij goede doel
“Ik voel me verbonden met de Dierenbescherming”

5,7

+ 0,6

Waardering
“De Dierenbescherming laat duidelijk merken dat zij blij is met mijn steun”

5,9

+ 0,1

Resultaat
“De Dierenbescherming boekt goede resultaten in de strijd tegen dierenleed”

5,7

+ 0,4

Autoriteit
“Ik zie de Dierenbescherming als dé organisatie als het gaat over ‘dierenwelzijn & dierenbescherming’”

5,8

+ 0,4

(schaal = 1 - 7)*

* Schaal is 1-7: 1 is helemaal oneens / 7 is helemaal mee eens
Op alle onderdelen scoort de Dierenbescherming beter dan de benchmark. In de benchmark zitten cijfers van minimaal 5 en
van maximaal 18 andere goede doelen.
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7.4. KLACHTENMANAGEMENT

In de tabel hieronder is een verdeling van klachten naar
categorie gemaakt.

De Dierenbescherming maakt voor de afhandeling van klachten
gebruik van een landelijke klachtenprocedure. Klachten over de
Dierenbescherming die voldoen aan de voorwaarden van het
Klachten- en geschillenreglement Dierenbescherming worden
conform deze procedure afgehandeld. De Dierenbescherming
neemt klachten serieus en ziet deze als een signaal om de
bedrijfsvoering waar mogelijk verder te verbeteren.

Afgehandelde klachten
In 2017 heeft de klachtencoördinator van de Dierenbescherming
180 klachten afgehandeld die onder het Klachten- en geschillenreglement Dierenbescherming vielen. Van het totale aantal klachten van 180 was 79 (44%) gegrond. Er is één klacht behandeld
door de Commissie van Beroep. Eens per kwartaal wordt over de
klachtenafhandeling gerapporteerd aan de Raad van Toezicht.
In de tabel hieronder is een verdeling van klachten naar
organisatieonderdeel gemaakt.
Afdeling DB
C&F
DB algemeen
LID
Regio Noordoost
Regio Noordwest
Regio Zuid
Regio Zuidwest
Vertrouwensloket
Totaal

Totaal
36
35
4
27
15
41
21
1
180

Categorie
Administratie niet in orde
Bedrijfsonderdeel functioneert niet
Behandelen (zwerf)dieren
Behandeling vrijwilligers
Beleid (regionale) afdeling
Beleid asiel
Beleid DB
Beleid LID
Beleid uitrijden ambulances
Toezichthouder (LID)
Collecte
Commercieel beleid
Communicatie
Financieel beleid
Gedrag vrijwilliger
Melding
Plaatsen dier
Sfeer/leiding
Totaal

Totaal
7
1
23
6
2
37
13
1
20
3
8
13
23
1
10
1
9
2
180

Leren van klachten
De Dierenbescherming ziet klachten als een signaal van de klant
en probeert er haar voordeel mee te doen. Bij klachten wordt het
principe van hoor en wederhoor toegepast. Er wordt altijd
navraag gedaan bij betrokkenen over het betreffende voorval.
Waar nodig gaat het management naar aanleiding van een
klacht in gesprek met de desbetreffende medewerker(s) en zal
de bedrijfsvoering aangepast worden. Indien er sprake is van
meerdere klachten binnen een bepaalde categorie of over een
bepaald organisatieonderdeel, wordt bekeken of er proces
verbetering mogelijk is. Hierover geeft de klachtencoördinator
waar mogelijk advies.
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8. BLIK OP 2018
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8.1. DIERENWELZIJN TOP-OF-MIND
Met circa 119.000 leden en zo’n 350 werknemers die heel ver
schillend werk doen, is er een groot scala aan meningen en opvattingen over dierenwelzijn binnen de Dierenbescherming. Omdat
we allemaal s treven naar dierenwelzijn, zullen we in 2018 bepalen wat de basisregels zijn. We gaan benoemen wat we als organisatie en als privépersoon (on)acceptabel gedrag en keuzes vinden
in relatie tot dierenwelzijn, en we gaan benoemen wat we als
organisatie niet doen, maar waarvan we vinden dat het voor de
rest een privé aangelegenheid is.

8.2. ONTWIKKELING KERNWAARDEN
EN DOELEN
In onze organisatie zijn we trots op ons werk en de bijdrage die we
daarmee (in)direct leveren aan het vergroten van dierenwelzijn.
Met alle medewerkers en vrijwilligers passen we in 2018 onze
kernwaarden Trots, Slagvaardig, Lerende Organisatie en Betrouwbaar verder toe en geven we daar waar nodig nog meer vorm aan.
Daarnaast stellen wij ons de volgende doelen:
• Harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden
Er zijn uniforme functies, één loongebouw en één set

marktconforme arbeidsvoorwaarden, passend bij een goede
doelenorganisatie.
• Gezondheid
Het is belangrijk dat onze medewerkers zich vitaal voelen om
zich in te zetten voor de taken die ze hebben. Daarbij is een
gezonde en veilige werkomgeving van belang.
• Gesprekken
Als organisatie en managers zijn we periodiek in gesprek met
elkaar en over het functioneren.
• Prettige werkgever
We zijn een professionele werkgever die medewerkers en vrijwilligers weet te binden en te boeien waardoor men zich met
plezier inzet voor (in)directe verbetering van dierenwelzijn.

• Ontwikkeling
Er is een trainings- en opleidingsprogramma beschikbaar voor
medewerkers en vrijwilligers afgestemd op de strategie van de
organisatie en waarin dierinhoudelijke thema’s, vaardigheden
en gedrag een plaats krijgen.

8.3. MENS, DIER, MAATSCHAPPIJ
Uitbreiding project Dierenbuddy
Voor veel ouderen of chronisch zieken zijn huisdieren van belang
voor hun kwaliteit van leven. Met het ouder worden nemen functiebeperkingen vaak toe en wordt het sociale netwerk kleiner.
Hierdoor kunnen eigenaren problemen ondervinden bij de verzorging van hun huisdier, terwijl dit juist zo belangrijk voor hun
levensgeluk is. De vrijwilligers van Dierenbuddy ondersteunen
mensen bij de verzorging van hun dier. Op deze manier kunnen
ze zo lang mogelijk van elkaars gezelschap genieten, ook in een
zorginstelling, wanneer deze huisdierbezit toestaat. Het project
Dierenbuddy valt onder noemer Preventie, omdat hiermee wordt
voorkomen dat mens en dier noodgedwongen van elkaar gescheiden worden. Naast aandacht voor het dier is er gepaste aandacht
voor het baasje. Dierenbuddy opereert waar mogelijk samen met
bijvoorbeeld sociale hulpverlening, ouderenzorg en thuiszorginstanties. Het project wordt uitgevoerd in de gemeenten Utrecht,
Amersfoort, Purmerend, Zaanstad en Enschede. In 2018 komen
hier sowieso twee gemeenten bij: Amsterdam en Hoorn. En zo
breidt Dierenbuddy stap voor stap uit. Met name de hoofdstad
met ruim 850.000 inwoners zal een uitdaging zijn.

Inzet dier-sociaal medewerkers
Voor hulpvragen vanuit sociale hulpverleners of particulieren
zelf werkt de Dierenbescherming met vrijwillige dier-sociaal
medewerkers. Zij geven onder andere ter plaatse adviezen aan
mensen over de verzorging van huisdieren en voorkomen mede
daardoor aanwas van zwerfdieren. In specifieke situaties en vaak
in het kader van sociale problematiek zal er ter plekke hulp

FEBRUARI

UIT EEN OMGEZAAGDE BOOM GEVALLEN
In februari haalde de dierenambulance vier kleine, kale baby-
eekhoorntjes op in Veldhoven. De boom waarin ze zaten was
omgezaagd, waarna de dieren op de grond waren beland. Hun
nest was niet meer te redden en omdat het was aangeraakt door
mensen, zou de moeder niet meer durven terugkomen voor haar
kleintjes. Vrijwilligers brachten de dieren over naar het Vogel
revalidatiecentrum in Zundert, al was de kans dat de eekhoorntjes
hun hachelijke avontuur zouden overleven heel klein, ze wogen
tenslotte slechts 25 gram. Uiteindelijk heeft één eekhoorntje het
niet gered, zijn broertje en twee zusjes wel. Een maand later waren
ze zelfs voldoende aangesterkt om terug de natuur in te gaan.
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v erleend moeten worden. Dit gebeurt met medewerking van de
betrokkene zelf. De hulp wordt vastgelegd in een Hulpverklaring.
Onderdeel kan zijn het bewegen van eigenaren tot afstand doen
van het dier om dumpen en verdere escalatie van de problemen
in de huiselijke situatie te voorkomen. Er wordt daarbij altijd
gekozen voor een integrale aanpak, waarbij de Dierenbescherming samenwerkt met reeds betrokken sociale hulpverleners. De
algemene coördinatie bij dit soort hulptrajecten ligt bij de regio
van de Dierenbescherming en wel in handen van een betaalde
kracht: de coördinator preventie. In 2018 zullen we verdere
contacten zoeken en leggen met maatschappelijke instanties en
sociale hulpverleners. Focus ligt dan op gemeentelijk sociale
buurt- en wijkteams en GGD-teams. Dit zijn professionals die
‘achter de voordeur komen’ en als zij aandacht hebben voor
dierenwelzijn en vroegtijdig signaleren krijgt preventie nog meer
vorm. Ze dienen te weten hoe ze de Dierenbescherming kunnen
inzetten als ketenpartner, in de rol van adviseur en eventueel
hulpverlener als er dieren in het geding zijn.
Voorgaande betreft de hulpvragen die de Dierenbescherming ontvangt.
Meldingen worden door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming
behandeld.

8.4. REDDEN EN OPVANGEN
Uniformiteit en kwaliteit dierenhulp
Als Dierenbescherming hebben we een belangrijke rol in het
organiseren en uitvoeren van dierenhulp voor gezelschapsdieren

en in het wild levende dieren. We doen dit door middel van onze
eigen uitvoeringslocaties, zowel op het vlak van opvang als vervoer, maar ook via het invullen van de regisseursrol op de keten
in een aantal gemeenten of door specifieke samenwerkings
relaties met andere opvangcentra en ambulancediensten. We
zullen in de eerste maanden van 2018 een voorstel uitwerken op
basis van de voors en tegens van de regie-aanpak versus zelf uitvoeren. Daarnaast wordt in kaart gebracht op welke manieren
de problematiek van de hoog risico-honden het dierenwelzijn,
medewerkerswelzijn, veiligheid en andere aspecten van de
bedrijfsvoering beïnvloedt. Tevens worden de laatste stappen
gezet in de uniformering van de eigen uitvoeringslocaties in
uitstraling, processen, uitrusting, voldoen aan keurmerken,
prijsstelling en zal de uitwisseling onderling verder worden uitgebouwd om dieren nog sneller bij een nieuwe eigenaar onder te
brengen. Specifiek ten aanzien van het vervoer zal in 2018 worden
gestart met een onderzoek naar het inrichten van één meldkamer met vier uitvoerende units in het land met het s treven daar
alle dierenambulances op te laten aansluiten.

Regie versus uitvoering
In een wereld die sinds de komst van de eerste asielen en dierenambulances sterk is veranderd, stelt de Dierenbescherming zichzelf de vraag: ‘Op welke manier voegen we voor dierenwelzijn het
meeste toe t.a.v. dierenhulp voor gehouden dieren en in het wild
levende dieren en welke functie heeft de eigen uitvoering daarin?’ In 2018 wordt hierop een antwoord geformuleerd zodat onze
inzet leidt tot het beste resultaat voor dierenwelzijn.
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Opvang In het wild levende dieren
Wildopvang Krommenie wordt vanaf 1 januari 2018 onderdeel
van de Dierenbescherming. Het is een regionaal centrum met
een werkgebied van dertien gemeenten voor vrij in de natuur
levende konijnen, hazen, vogels en egels. De opvang is gericht op
een spoedige terugkeer naar de natuur en zodanig dat ze hun
soorteigen gedrag kunnen blijven vertonen na herstel. De Dierenbescherming heeft met de liëring van Wildopvang Krommenie
een kwalitatief hoogstaand opvangcentrum voor wilde dieren
binnen de gelederen. In 2018 gaan we samen werken aan het nog
meer op orde krijgen van de bedrijfsvoering met als doel om
beschermde inheemse dieren die tijdelijk niet zelfstandig in
de natuur kunnen overleven op te vangen, te verzorgen en te
revalideren. We werken met diverse wildopvangen in het land
samen om zo dierenwelzijn te versterken.

Risico-honden
De kenmerken van de hondenpopulatie in onze opvangcentra
zijn zodanig dat die extra aandacht van de Dierenbescherming
vragen. In eerste instantie zullen we onderzoeken hoe de
veiligheid van onze medewerkers en vrijwilligers kan worden
verbeterd. Wat kan de Dierenbescherming doen om in te
springen op deze problematiek ten behoeve van het verbeteren
van zowel het dierenwelzijn als de veiligheid op lange termijn?
In 2018 wordt een plan van aanpak uitgewerkt en maken we een
begin met de implementatie ervan.

8.5. LOBBY: FOCUS OP
SAMENWERKING
De landelijke lobby zal zich nadrukkelijker richten op samen
werking met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld voor gezelschapsdieren.
Verder vinden we dat er een deltaplan voor de Veehouderij moet
komen en organiseren we een symposium dat hopelijk leidt tot
nieuwe inzichten en maatschappelijke samenwerking om het roer
om te gooien. De regionale lobby is grotendeels op de in het wild
levende dieren gericht: we evalueren onze inzet in Fauna Beheer
Eenheden. De landelijke en regionale lobbyisten werken samen
om de opvolging van de gemeenteraadsverkiezingen zo dier
vriendelijk mogelijk te laten verlopen.

8.6. ONTWIKKELING
BETER LEVEN KEURMERK
In 2018 krijgen nog meer dieren een beter leven dankzij ons
Beter Leven keurmerk. Specifiek werken we aan het certificeren
van foodcateraars en slagers, waarmee het makkelijk wordt voor
consumenten om een diervriendelijker keuze te maken. Ook zijn
we de mogelijkheden van het afstemmen van ons keurmerk met
Duitsland aan het bekijken. Verder zullen er pilots worden
uitgevoerd voor de uitbreiding van het Beter Leven keurmerk
met Z
 uivel en Milieu. De Dierenbescherming geeft tot slot meer
vorm aan de boodschap ‘Minder en beter vlees’.

8.7. INVESTEREN IN DE TOEKOMST
Duurzame inzetbaarheid personeel
Zowel personeelsleden als vrijwilligers maken het verschil in
het verbeteren van dierenwelzijn. Investeren in onze mensen is
hierbij van belang. Gezondheidsbeleid, veiligheid en duurzame
inzetbaarheid zijn onderwerpen die voor 2018 hoog op de agenda
staan, ondersteund door thema’s als opleiding en ontwikkeling.
Voor personeelsleden staat het toewijzen van de nieuwe functies
op de planning alsmede de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden. Voor vrijwilligers ligt de focus op het bouwen aan een duurzame relatie ((ver)binding) waarbij we streven naar voldoende
goede mensen op de juiste plek.

Vastgoedstrategie
De Dierenbescherming zet haar middelen in voor het verbeteren
van dierenwelzijn. Uitgangspunt voor vastgoed is in principe dan
ook: de Dierenbescherming investeert (in de vorm van eigendom)
niet in vastgoed, tenzij de investering onvermijdelijk is in het
kader van dierenwelzijn. In 2017 ontwikkelden we een nieuwe
vastgoedstrategie, die op hoofdlijnen het volgende inhoudt.
Het algemeen onderhoud van de huidige vastgoedportefeuille
vindt regulier doorgang met de daarbij behorende begroting
en investeringen.
Verder doen we alleen een investering in nieuwbouw of
ver(nieuw)bouw als:
1) dit in het kader van dierenwelzijn onvermijdelijk is, bijvoorbeeld als er geen andere partij zoals een lokale dierenwelzijnsstichting of overheid is die dit kan of wil oppakken en
2) wanneer het voor de Dierenbescherming strategisch verstandig
is om in een bepaald gebied of bepaalde sector de uitvoering
in eigen hand te houden of wanneer structureel huren duurder is dan kopen en
3) wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan wet- of regel
geving of het Keurmerk Opvang, of wanneer er bouwkundige
noodzaak is.
In 2018 wordt de vastgoedstrategie geïmplementeerd.

Nieuw Customer Relation Management systeem
De markt voor goede doelen fondsenwerving is in beweging. Zo
worden online branding en online marketing steeds belangrijker.
Het huidige platform voor beheer van klantrelaties van de
Dierenbescherming voldoet niet om deze stappen in de toekomst
te kunnen maken. Om deze reden is in 2017 gestart met een
project voor de vervanging van het huidige systeem. Hierbij
dienen zowel de huidige processen van fondsenwerving (donaties,
lidmaatschappen, collecte) ondersteund te worden, alsook de
basis van waaruit de aankomende jaren diverse online activiteiten op het gebied van fondsenwerving en branding kunnen worden gerealiseerd. De planning is dat in de eerste helft van 2018
een keuze wordt gemaakt voor een nieuw CRM systeem, waarna
in de tweede helft van het jaar en de verdere toekomst de implementatie gerealiseerd kan worden.
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8.8. VOORUITBLIK FINANCIËLE CIJFERS
In dit hoofdstuk kijken we inhoudelijk vooruit naar het jaar 2018. Dit vertaalt zich in een financiële begroting, die sluit met een
negatief resultaat. Dit heeft te maken met het feit dat er gelden zijn vrijgemaakt uit de extra baten 2017 en 2016 voor een aantal
eenjarige en meerjarige projecten die totaal € 2.541.000 kosten. Deze zijn als volgt samen te vatten:

Strategie 		
De basis op orde 		
Dierinhoudelijke prioriteit 		
Binden, boeien, oogsten 		
Dierenbescherming digitaal 		
Zakelijke markt		
Innovatie 		
		

Eenmalig

Meerjarig

Totaal

403.000
134.000
130.000
75.000
60.000
65.000
867.000

418.000
671.000
130.000
75.000

821.000
805.000

Wijzigingen opgenomen taakstellingen 			
Bijdrage stichting Zwerfkatten 		
35.000
Totaal 		
902.000

(x € 1.000) 		

1.164.000
475.000
1.639.000

Begroting 2018		

150.000
60.000
65.000
2.031.000
475.000
35.000
2.541.000

Begroting 2017

BATEN				
Baten uit eigen fondsenwerving		
17.843		
18.155
Baten uit acties derden		
1.839		
1.853
Vergoeding subsidies		
1.879		
1.600
Baten uit beleggingen		
327		
366
Opbrengsten dierenhulp		
9.335		
10.780
Overige baten 		
2.016		
1.499
TOTAAL BATEN		
33.239		
34.253

LASTEN					
Besteed aan doelstellingen					
Dierenhulp		16.590		16.678
Toezicht dierenwelzijn		
3.022		
3.078
Voorlichting		
3.782		
3.255
Beleidsbeïnvloeding		
1.944		
1.355
		25.338		24.366
Werving baten					
Kosten eigen fondsenwerving		
4.059		
4.067
Kosten acties derden		
-		
Kosten van beleggingen		
-		
		
4.059		
4.067
Beheer en Administratie					
Kosten Beheer en Administratie		
6.036		
5.820
TOTAAL LASTEN		
35.433		
34.253
EXPLOITATIERESULTAAT		

2.194		

0
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GEDRAGSTRAINING

Theo werd als zwerver binnengebracht in het asiel.
Fysiek was hij in orde, maar geestelijk niet. De verzorgers deden wat ze konden om hem te helpen. Zo
kreeg Theo een intensieve gedragstraining. Met resultaat, want bij Marion en Patrick vond hij een jaar later
een thuis. “In een rustige omgeving was het een hele
lieve hond,” aldus Marion, “maar zodra hij buiten
kwam, kreeg hij het moeilijk.” Toch durfden ze het
aan. “We hebben geen kinderen, gaan nooit lang van
huis, wonen op een rustige plek en zijn consequent.
Dat is belangrijk voor een pittige hond als Theo.”
Niemand weet wat er precies met hem is gebeurd,
maar dat hij een trauma heeft, is volgens Marion overduidelijk. Ze zegt nog regelmatig tegen Theo dat hij
nooit meer weg hoeft, dat hij de rest van zijn leven bij
haar en Patrick mag blijven.
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9. FINANCIËLE
RESULTATEN
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9.1 VERANTWOORDING DOELBESTEDING
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten weergegeven.

2017 (x € 1.000)
Baten
Lasten
Exploitatie
			resultaat
Fondsen				 			
Geworven eigen baten				 			
Baten uit contributies
5.495
Baten uit nalatenschappen
14.513
Baten uit giften
2.875
Baten uit collecte
968
Overige baten eigen fondsen
48
Overige opbrengsten
447
Wervingskosten eigen fondsen
		
3.426
24.346			
3.426		
20.920
Geworven baten derden
Baten loterij organisaties
1.883
Baten uit subsidies overheden
1.793
Deelnemers BLk
1.610
Externe vermogensfondsen
235
Wervingskosten
		
0
		
5.521			
0		
5.521
		
29.867
		
3.426		
26.441
Doelstellingen
1 Dierenhulp
Baten als tegenprestatie..
..vergoeding gemeenten
7.142
..opbrengst ambulance
328
..opbrengst opvang/pension
4.040
Lasten
		
18.447
		
11.510			
18.447		
-6.937

2 Toezicht dierenwelzijn		
0			
3.217		
-3.217
3 Voorlichting		
0			
3.305		
-3.305
4 Beleidsbeïnvloeding		
0
		
1.469
			
11.510
		
Beheer en Administratie			

0

		

-1.469
26.438		
-14.928
5.623		

-5.623

Financiële baten/lasten (beleggingen)			
240

				
240

Totaal			
41.617

		
35.487		
6.130
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In 2017 realiseerde de Dierenbescherming € 41.918.000 aan baten en € 35.482.000 aan lasten. Van de totale baten is
€ 26.438.000 rechtstreeks aan de doelstellingen besteed. Na mutatie van de bestemmingsfondsen en -reserves is het resterende
deel worden toegevoegd aan de overige reserve en derhalve beschikbaar voor besteding aan doelstellingen in de toekomst.

Geworven baten (fondsen)
De fondsen hebben in 2017 in totaal € 30.168.000 aan baten opgeleverd. 80% is afkomstig uit eigen fondsen en 20% is aangedragen
uit overige fondsen.
De eigen fondsen zijn voor het grootste deel afkomstig van particulieren. Tegenover de opbrengsten van de eigen fondsen
staan € 3.426.000 aan wervingskosten, waardoor de eigen fondsen per saldo € 20.893.000 miljoen opleverden. Overige fondsen
droegen in totaal € 5.849.000 miljoen bij. In 2017 waren geen wervingskosten gerelateerd aan overige fondsen.
Per saldo, na verrekening van wervingskosten, kwam uit de fondsen in het verslagjaar € 26.742.000 beschikbaar.

Doelstellingen
De Dierenbescherming schrijft haar lasten voor zover mogelijk toe aan vier doelstellingen. Twee derde van de bestedingen
ofwel een bedrag van € 18.447.000 ging in het verslagjaar naar doelstelling dierenhulp. Hier stonden € 11.510.000 aan
inkomsten tegenover.
Per saldo droeg de Dierenbescherming uit andere middelen ongeveer € 7.000.00 bij aan de in 2017 uitgevoerde dierenhulp.
De overige één derde van de bestedingen in 2017 werd uitgegeven aan de doelstellingen voorlichting, toezicht op dierenwelzijn
en beleidsbeïnvloeding ten gunste van dierenwelzijn. Tegenover deze overige een derde aan kosten stonden geen (financiële)
opbrengsten, de Dierenbescherming droeg derhalve uit andere middelen een kleine € 8.000.000 bij aan deze overige drie
doelstellingen samen.
Per saldo, na verrekening van baten die verbonden zijn aan de uitvoering van onze doelstellingen, werd er in 2017 een bedrag
van € 14.928.000 uit fondsen en reserves bijgedragen aan de vier doelstellingen.
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9.2 VERGELIJKING MET BEGROTING 2017 EN REALISATIE 2016
In onderstaande tabel worden de belangrijkste posten uit de tabel met baten en lasten zoals weergegeven op de vorige pagina
vergeleken met de begroting 2017 en de realisatie 2016.

(x € 1.000)

Werkelijk
2017

Begroot
2017

Verschil
2017

Werkelijk
2016

Verschil
2017/2016

BATEN
Baten particulieren
23.619
16.638
6.981
23.686
-67
Baten bedrijven
280
194
86
408
-128
Baten loterijorganisaties
1.883
1.813
70
2.160
-277
Subsidies overheden
1.793
1.600
193
1.701
92
Baten organisaties zonder winststreven
235
430
-195
254
-19
Baten met tegenprestatie
13.120
13.107
13
12.680
440
Overige baten
447
245
202
883
-436
Totale Baten
41.377
34.027
7.350
41.772
-395
					
LASTEN					
Besteed doelstellingen					
Dierenhulp
18.447
16.470
-1.977
19.192
745
Toezicht dierenwelzijn
3.217
2.914
-303
2.982
-235
Voorlichting
3.305
2.970
-335
3.048
-257
Beleidsbeïnvloeding
1.469
1.414
-55
1.190
-279
26.438
23.768
-2.670
26.412
-26
Wervingskosten
3.426
3.728
302
4.056
630
Kosten Beheer en Administratie
5.623
6.713
1.090
6.722
1.099
Totale lasten
35.487
34.209
-1.278
37.190
1.703
Financiële baten/lasten
RESULTAAT

240
6.130

182
-

58
6.130

297
4.879

-57
1.251

Toelichting verschil begroot en realisatie 2017
De exploitatie 2017 sluit met een positief resultaat en een verschil met de begroting van € 6.436.000. De belangrijkste reden
voor dit verschil betreft de hogere baten uit nalatenschappen van € 7.430.000. In de begroting zijn deze baten voorzichtig
begroot, omdat ze niet goed zijn te voorspellen. Indien deze baten hoger zijn in een bepaald jaar worden ze ingezet in de volgende jaren voor diverse projecten. Zowel het aantal nalatenschappen alsmede de gemiddelde omvang per nalatenschap was
hoger dan begroot.
De baten voor de eigen fondsenwerving in de regio en de collecte, als onderdeel van de baten particulieren, zijn wel lager dan
was voorzien in de begroting. De regionale fondsenwerving heeft in 2017 wel meer dan in 2016 vorm gekregen, maar de uitrol
dient vooral in 2018 plaats te vinden. Voor de collecte geldt dat deze manier van fondsenwerving minder effectief wordt in de
maatschappij. Voor 2018 zal worden bezien hoe dit proces toch nog een extra impuls te geven.
De baten met tegenprestatie bevatten zowel de baten vanuit gemeentelijke contracten voor opvang en vervoer, alsmede de
directe opbrengsten uit deze doelstellingen voor adoptie, afstand en pension en de baten vanuit de deelnemersbijdragen in de
stichting Beter Leven Keurmerk.
De directe baten vanuit ambulance-activiteiten en asielactiviteiten zijn wat lager uitgevallen vanwege verlies van enkele
gemeentelijke contracten, een taakstelling extra opbrengsten van regionale lobby die niet zijn gerealiseerd en het ten onrechte
opnemen van te hoge gemeentelijke contracten.
De baten bij de stichting Beter Leven Keurmerk kwamen daarentegen hoger uit door een toegenomen aantal deelnemers.
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Voor de subsidie van overheden geldt dat dit jaar incidenteel geld is verkregen voor de renovatie van de het dierenopvang
centrum in Ede, waar vooraf in de begroting geen rekening mee was gehouden. Een andere belangrijke post hierin is de
jaarlijkse bijdrage van het ministerie van Economische Zaken van € 1.600.000 voor de Landelijke Inspectiedienst (LID).
Aan de kant van de kosten is te zien dat de bestedingen aan de doelstellingen meer zijn geweest dan begroot en dat daaren
tegen de kosten voor werving en Beheer en Administratie lager zijn geweest.
Voor onze doelstelling Dierenhulp was in de begroting 2017 rekening gehouden met te realiseren bezuinigingen in de
bedrijfsvoering voor de gehele organisatie van € 350.000 en specifiek voor de inzet van de ambulances van € 400.000.
Voor de bedrijfsvoering is deze bezuiniging beperkt gehaald en voor de ambulances is deze (ook na 2017) geheel komen te
vervallen, omdat een dergelijke bezuiniging niet realistisch is gebleken.
Een andere reden binnen deze doelstelling voor de hogere besteding betreft een hogere toevoeging aan de voorziening groot
onderhoud van € 450.000 voor uitgaven voor toekomstig onderhoud aan de diverse asiellocaties.
Het verschil van de extra bestedingen voor toezicht dierenwelzijn met de begroting is vooral gelegen in een verschuiving
van de formatie en dus de kosten van het Vertrouwensloket naar de Landelijke Inspectiedienst vanuit het Service Centrum.
De hogere bestedingen voor Voorlichting betreffen meer aandacht voor bewustwording met betrekking tot dierenwelzijn. Daarnaast is in 2017 een subsidie ontvangen voor extra onderzoek op het vlak van het Beter Leven Keurmerk waarvoor ook kosten
zijn gemaakt en waren de kosten voor de juridische procedure voor de damherten niet voorzien.
De wervingskosten zijn lager dan begroot. Dit heeft vooral te maken met het minder inzetten van bureaus voor straatwerving
en anderzijds het later in het jaar invullen van formatieplaatsen.
Tot slot zijn de kosten voor Beheer en Administratie lager dan begroot. Dit betreft enerzijds en vooral het niet doorgaan van
de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden waarmee in de begroting was gehouden. Anderzijds komt dit door een lagere
toerekening van personele lasten als gevolg van het niet invullen van alle formatie binnen stafafdelingen, directie en formatie
binnen de regiokantoren.

Toelichting verschil resultaat 2017 met resultaat 2016
Het jaar 2017 laat in vergelijking met 2016 een positief verschil in het resultaat zien van € 1.556.000.
Het totaal van alle baten is in beide jaren gelijk gebleven. Wel zijn er een paar posten met verschuivingen. Positieve verschillen
zijn er te zien bij de baten uit subsidies en de baten uit activiteiten met een tegenprestatie.
De extra opbrengsten van subsidies van overheden betreft grotendeels de verkregen bijdrage van de gemeente Ede voor de
nieuwbouw of renovatie van de opvanglocatie in deze gemeente.
De extra opbrengsten voor de baten uit activiteiten met een tegenprestatie betreft vooral de gestegen bijdrage van de deel
nemers aan het Beter Leven keurmerk.
Hier tegenover staan de lagere baten uit acties derden. Dit heeft te maken met het feit dat in 2017 de besteding van de bijdrage
van de Nationale Postcode Loterij voor het project Duurzaam Dierenvervoer lager is geweest, omdat dit inmiddels grotendeels
is afgerond en de plaatsing van snelladers nog niet heeft plaatsgevonden.
Tot slot vallen de incidentele baten lager uit. In 2016 zat hierin een grote incidentele bate die te maken had met het gelijk trekken van de waarderingswijze van activa in de cijfers van het DOC Enschede (subsidie van de gemeente was ten onrechte in mindering gebracht op de aanschafwaarde in de activa).
Aan de kant van de kosten zijn de kosten voor de doelstellingen in vergelijking tussen beide jaren nagenoeg gelijk gebleven.
Wel is er een verschuiving zichtbaar tussen de doelstellingen onderling. De bestedingen voor dierenhulp zijn lager vanwege
een lagere dotatie aan de onderhoudsvoorziening, lagere medische kosten en kosten huisvesting, een verschuiving van de
kosten van het Vertrouwensloket volledig naar toezicht dierenwelzijn omdat dit deze afdeling vanaf 2017 deel uitmaakt van de
Landelijke Inspectiedienst. Daardoor zijn de bestedingen bij deze doelstelling dan ook hoger.
Aan de kant van Beïnvloeding is de formatie in 2017 iets uitgebreid vanwege toegekende projectsubsidies voor het Beter Leven keurmerk en is de toerekening van de personele lasten van het team Programma’s & Lobby groter aan deze doelstelling dan in 2016.
De kosten van eigen fondsenwerving waren zoals eerder aangegeven in 2017 door het minder uitvoeren van straatwerving lager.
De afgenomen lasten bij Beheer en Administratie zijn gelegen in lagere directe personeelslasten in de diverse ondersteunende
afdelingen en lagere lasten inhuur vanwege de afronding van de reorganisatie in 2016.
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Over het boekjaar 2017 zijn de volgende kengetallen van toepassing:

			
2017
2017
			Werkelijk
Begroot
				
% lasten Beheer en Administratie ten opzichte van totale lasten		
15,8%
17,8%
% besteed aan de doelstellingen ten opzichte van totale baten
63,4%
68,3%
% besteed aan de doelstellingen ten opzichte van totale lasten
74,5%
69,4%
% Kosten eigen fondsenwerving t.o.v. baten eigen fondsenwerving		
14,4%
22,1%

2016
Werkelijk
19,1%
60,2%
69,1%
16,8%
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9.3 TOELICHTING FINANCIËLE POSITIE
In onderstaande tabel is de geconsolideerde balans (in 2017 na resultaatbestemming) van de Dierenbescherming per
31 december opgenomen


(x € 1.000)			31 december 2017		31 december 2016
ACTIVA			
			
Immateriële vaste activa			
30		
141
			
Materiële vaste activa			
31.868		
33.355
			
Financiële vaste activa			
261		
317
		
		
Beleggingen			
13.313 		
10.511
			
Voorraden			
216		
97
			
Vorderingen en overlopende activa 			
16.507		17.199
			
Liquide middelen			
27.092		
21.078
			
TOTAAL ACTIVA 			
89.287		
82.698
			
PASSIVA			
			
Reserves en fondsen			
Reserves			
- Continuïteitsreserve		
31.571		
22.854
- Bestemmingsreserves		
37.880		
40.530
		
69.451		
63.384
Fondsen 			
- Bestemmingsfondsen			
7.088		
			
76.539		
			
Voorzieningen			
1.497		
			
Langlopende schulden			
3.236		
			
Kortlopende schulden en overlopende passiva			
8.015		
			
TOTAAL PASSIVA			
89.287		

7.025
70.409
1.719
3.613
6.957
82.698
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Toelichting op de activa
De stijging van de activazijde houdt verband met het positieve exploitatieresultaat in dit boekjaar, hetgeen zich vertaalt in
een stijging van de omvang van de beleggingen en de liquide middelen.
Mede vanwege het positieve resultaat van 2016 en de omvang van de kortlopende liquide middelen is er € 3.000.000 toegevoegd aan de beleggingsportefeuille van de Rabobank in 2017. De portefeuille van Triodos is verkocht conform hetgeen in
beleid is vastgelegd om met één portefeuille te werken. Het totale rendement op de portefeuille komt in 2017 uit op 2,7%,
bestaande uit opbrengsten van rentes, dividend en koersresultaten. Vooral het negatieve effect van valutaresultaten maakt
dat de koersresultaten wat lager waren dan verwacht.
De liquide middelen worden aangehouden via spaarrekeningen en rekening-courantbankrekeningen. Het positieve resultaat
leidt tot een positieve kasstroom op het totaal van deze rekeningen.
De afname in de kortlopende vorderingen betreft met name een lager vordering voor de nog te ontvangen nalatenschappen.
Op meerdere grote nalatenschappen is in 2017 het nodige aan liquide middelen ontvangen. Ultimo 2017 is deze vordering nog
circa € 11.670.000 inclusief de voorziening die op deze post is opgenomen. Verder bestaat deze post nog uit een vordering op
de Nationale Postcode Loterij van € 1.800.000, een aantal gemeenten voor de facturatie van het vierde kwartaal 2017 en
overige debiteuren.
De immateriële vaste activa is na 2017 nihil. In 2017 is het door de stichting Beter Leven keurmerk in 2016 geactiveerde CRM
systeem in de kosten verantwoord, omdat dit systeem in 2018 volledig zal worden herijkt en/of zal worden vervangen.
De voorraden zijn in 2017 hoger, omdat sinds 2017 de voorraden in de opvangcentra worden geteld aan het einde van het jaar
en als zodanig nu voor alle locaties is opgenomen.
Ten aanzien van de materiële vaste activa geldt dat de omvang van de investeringen beperkt is geweest. De belangrijkste investeringen betroffen tien nieuwe dierenambulances (de andere vier worden begin 2018 uitgeleverd) van in totaal € 420.000, de
vervanging van het ICT opslagsysteem van € 90.000 en meerdere kleine investeringen in inventaris, witgoed of kleine verbouwingen op diverse locaties van ongeveer € 300.000, welke deels zijn gefinancierd via fondsaanvragen bij stichting Het Waardige
Dier en de anonieme stichting.

Toelichting op de passiva
Het exploitatieresultaat over 2017 bedraagt € 6.442.000 positief.
Deze gelden zijn toegevoegd aan het eigen vermogen, welke in totaal ruim € 76.000.000 is op een totaal van € 86.000.000 van
de gehele balans.
Kijkend naar de verdeling van dit resultaat binnen het vermogen is zichtbaar dat de bestemmingsfondsen (baten waarbij een
derde partij een specifieke besteding heeft aangegeven) nagenoeg gelijk zijn gebleven met een omvang van € 7.000.000.
Gelden waar het Bestuur een specifieke bestemming aan heeft gegeven, worden via de resultaatbestemming toegevoegd aan
een bestemmingsreserve. Uitgaven van deze gelden komen via de resultaatbestemming ten laste van de bestemmingsreserve.
De belangrijkste bestemmingsreserve is de financiering vaste activa. Deze is gelijk aan de boekwaarde van de materiële vaste
activa. Andersoortige bestemmingsreserves worden zo min mogelijk gevormd, tenzij besteding in de nabije toekomst ook echt
voor bestemde gelden noodzakelijk wordt geacht door het Bestuur.
Ultimo 2017 komt het totaal van de bestemmingsreserves uit op ruim € 38.000.000.
Het saldo van het resultaat dat resteert na verwerking van de mutaties in de bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves is
toegevoegd aan de continuïteitsreserve.
Deze reserve dient ter dekking van de kosten van de werkorganisatie, waarvoor een maximum norm wordt gehanteerd van 1,0.
Ultimo 2017 is deze verhouding 0,95.
De inkomsten kunnen 20% afnemen gedurende vijf jaar en bij gelijke kosten als in 2017 wordt de gehanteerde continuïteits
reserve dan voor een kleine 40% gebruikt.
De omvang van continuïteitsreserve bedraagt eind 2017 ruim € 31.500.000. Het Bestuur en de Raad van Toezicht hebben een
denkrichting aangegeven gezien de omvang van de bestemmingsreserves dat een afbouw van de continuïteitsreserve naar 0,5
van de kosten van de werkorganisatie terug zou kunnen. Hiermee zou er een bestemmingsreserve van ongeveer € 15.000.000
kunnen worden gevormd die besteed kan worden aan diverse projecten (een- of meerjarig). In de begroting 2018 zijn dergelijke
projecten voor een omvang van € 2.000.000 opgenomen.
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De voorzieningen zijn gevormd ten behoeve van toekomstige verplichtingen. In 2016 was er een voorziening gevormd binnen
de Stichting Beter Leven keurmerk voor de vermoedelijke verplichting vennootschapsbelasting. In 2017 is met de Belastingdienst afgestemd dat er inderdaad sprake is van deze verplichting en is de voorziening omgezet in een schuld die grotendeels
voor de oude jaren reeds is voldaan.
De belangrijkste voorziening is groot onderhoud die ultimo 2017 € 1.200.000 bedraagt. Daarnaast is er nog een voorziening
voor wachtgeld voor één medewerker en een voorziening voor jubileumuitkeringen.
De langlopende schulden betreffen voornamelijk ontvangen leningen ten behoeve van de aanschaf c.q. nieuwbouw van de
Dierenbeschermingscentra. Op grond van het treasurybeleid worden deze leningen daar waar het kan eerder afgelost (zonder
extra kosten). Bij twee leningen is dit in 2017 mogelijk gebleken, waardoor de omvang van deze post in 2017 kleiner is geworden.
De overige kortlopende schulden betreffen voornamelijk de vooruit ontvangen contributies 2017, schulden aan leveranciers
en belastingen en premies voor sociale verzekeringen. Tevens bevat deze post de gelden verkregen van de Nationale Postcode
Loterij voor de elektrische Dierentransporters en de Animal Rescue Vehicles die nog besteed dienen te worden. De omvang is
€ 200.000 en nog te besteden subsidie van het ministerie van Economische Zaken die de komende jaren wordt ingezet voor
symposia met gemeenten van € 110.000.
De daling van de kortlopende schulden betreft vooral een lagere positie te betalen aan leveranciers ultimo 2016 en een lager
saldo van vooruit ontvangen contributies.
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DIERENBUDDY

We wisten het natuurlijk al, maar ook studies wijzen
uit dat huisdieren een positief effect hebben op zowel
de geestelijke als lichamelijke gezondheid van mensen.
Huisdierbezitters hebben vaak minder last van hoge
bloeddruk, eenzaamheid en sociale isolatie en zijn beter
bestand tegen stress. Helaas nemen met het ouder
worden de lichamelijke ongemakken toe. Wanneer
mensen minder mobiel worden of beperkte financiële
middelen hebben, kan de zorg voor de dieren in de knel
komen. Het project Dierenbuddy van de Dieren
bescherming ondersteunt ouderen en chronisch zieken
daarom bij de dagelijkse zorg voor hun dier. Ze wandelen met de hond, verschonen de kattenbak of vogelkooi
of gaan mee naar de dierenarts. Eigenlijk alles om
mens en dier zo lang mogelijk bij elkaar te houden.
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10. VERANTWOORDING
RAAD VAN TOEZICHT
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De Dierenbescherming onderschrijft de principes van de
erkenningsregeling van het CBF en de Code Goed Bestuur van
de commissie-Wijffels:
• een organisatie moet een scheiding aanbrengen tussen
besturen, uitvoeren en toezicht houden
• een organisatie moet de beschikbare middelen zo efficiënt en
effectief mogelijk besteden
• een organisatie moet rekening houden met de verschillende
groepen die belang hebben bij haar werk
De Raad van Toezicht hanteert bij het uitoefenen van zijn
toezichthoudende en ondersteunende taken bij voortduring als
leidend principe, deze Code Goed Bestuur.

Directie en Bestuur
Sinds 8 november 2016 heeft mevrouw Femke Fleur Lamkamp de
functie van Algemeen Directeur/Bestuurder waargenomen in combinatie met de functie van Directeur Bedrijfsvoering. Met het vervullen van de functie van Bestuurder van de NVBD, vervulde
mevrouw Lamkamp tevens namens de NVBD de functie van
Bestuurder, in toenemend aantal gedurende het jaar, van 38 naar
40 gelieerde stichtingen. Per 1 juli 2017 zijn de statuten van de
gelieerde stichtingen gewijzigd waarmee de NVBD de bestuurder
is geworden. Daarmee heeft de RvT ook een afgeleide toezicht
houdende rol gekregen op deze gelieerde stichtingen.
De Algemeen Directeur/Bestuurder is verantwoordelijk voor het
strategisch beleid en het management van de organisatie en
vertegenwoordigt de Dierenbescherming.
Gedurende de periode november 2016 tot mei 2017 heeft de Raad
van Toezicht mevrouw Lamkamp proactief met raad bijgestaan
teneinde de uitdaging van de dubbelfunctie waar zij voor stond
zo goed mogelijk te begeleiden.
Per september 2018 was mevrouw Lamkamp, vanwege gezondheidsredenen, niet in staat haar functies te vervullen, waarna
de Raad van Toezicht de heer Hans Bakker per 1 oktober als
Algemeen Directeur/Bestuurder ad interim, heeft benoemd.
Per 17 november is mevrouw Lamkamp teruggetreden als
Bestuurder en heeft de Raad van Toezicht het wervings- en
selectieproces aangevangen naar een nieuwe Algemeen
Directeur/Bestuurder.
Per 22 mei 2018 is mevrouw Co’tje Admiraal benoemd als
Algemeen Directeur/Bestuurder, per welke datum de heer Bakker
in die functies terugtreedt. De heer Bakker heeft vervolgens per
31 mei 2018 zijn interim activiteiten bij de NVBD beëindigd.
In 2016 was er sprake van een groot aantal bestuurlijke uitdagingen vanwege de fusie per 1 januari 2015 en de reorganisatie per
1 juli 2016, waardoor de Raad van Toezicht de voorkeur gaf aan
een tweehoofdig Bestuur. In januari 2018 is vastgesteld dat de
omvang van de bestuurlijk uitdagingen aanzienlijk was afgenomen, hetgeen de Raad van Toezicht, met instemming van de
Ledenraad, heeft doen besluiten tot een eenhoofdig Bestuur.
Met de benoeming van mevrouw Admiraal wordt het besluit tot
een eenhoofdig Bestuur geëffectueerd.

De Algemeen Directeur/Bestuurder ontvangt een salaris dat
valt binnen de richtlijnen van Goede Doelen Nederland (branchevereniging van goede doelen). Nadere toelichting op de beloning
van de Directeur is te vinden in de Jaarrekening.

Raad van Toezicht (RvT)
De RvT vervult de statutair vastgelegde taak van toezichthouder.
Hierbij volgt de raad de vereniging en de gelieerde stichtingen
kritisch en geeft zij haar goedkeuring aan plannen en voorstellen
van het Bestuur. Verder houdt de Raad toezicht op de algemene
gang van zaken binnen de Dierenbescherming en het beleid van
zowel de Algemeen Directeur/Bestuurder van de NVBD, als de
Bestuurder van de gelieerde stichtingen. De RvT staat het Bestuur
met advies en kennis terzijde. Verder toetst zij behaalde resul
taten aan het voorgenomen beleid, en beleidsvoornemens op
haalbaarheid en realiteitsgehalte.
In 2017 heeft er een wisseling van de bezetting van de RvT plaatsgevonden. Voor de leden van de RvT zijn profielen opgesteld,
zodat de verschillende noodzakelijke expertises vertegenwoordigd zijn. Het gaat hierbij om de volgende vakgebieden: juridische zaken, dierinhoudelijke zaken, vastgoed, financiële zaken
en organisatieontwikkeling.
De leden van de RvT ontvangen geen bezoldiging; zij kunnen
reis- en verblijfskosten declareren.

Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestond in de vermelde perioden in 2017
uit de volgende leden.
• Peter Kasteleyn*, tot 31 december 2017, voorzitter RvT,
lid Auditcommissie en lid Remuneratiecommissie.
• Erna Pieters*, tot 23 juni 2017, vicevoorzitter RvT.
• Taco de Groot*, tot 5 april-2017, voorzitter Remuneratiecommissie.
• Dinand Ekkel*, tot 4 december 2017.
•Lex Vriesendorp*, tot 31 december 2017, lid Remuneratie
commissie,
• Gea Keijsers*, tot 31 december 2017, voorzitter Audit Commissie
• Paul Smits*, vanaf 27 december 2017, voorzitter RvT,
lid Remuneratiecommissie.
• Maurits Kuijpers*, vanaf 4 december 2017, vicevoorzitter RvT,
lid Auditcommissie vanaf 1 januari.
• Marije Eleveld*, vanaf 4 december 2017, voorzitter Audit
commissie vanaf 1 januari 2018.
• Peter Buisman*, vanaf 27 december 2017, lid Remuneratie
commissie.
* zie pagina 76 en 77 voor (neven)functies

Werkzaamheden Raad van Toezicht
Er hebben in 2017 vijf reguliere vergaderingen van de Raad van
Toezicht plaatsgevonden, waarbij 85% van de zittende leden
van de RvT aanwezig was. Daarnaast zijn er nog vier extra
vergaderingen van de RvT geweest en hebben er 21 telefonische
besprekingen plaatsgevonden, waaraan nagenoeg alle leden
altijd deelnamen.
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Verder zijn bij elke vergadering van de Ledenraad de voorzitter
en/of een lid van de RvT aanwezig geweest.
De belangrijkste onderwerpen die in 2017 in de RvT-vergaderingen één of meerdere keren aan de orde geweest zijn: Jaarverslag
2016, Kwartaalrapportages 2017, liëren en ontliëren van stichtingen, ontwikkelprojecten/extra investeringen, het goedkeuren
van (des)investeringen in ICT en vastgoed, Vastgoedstrategie,
samenwerking met de Ledenraad, voortgang implementatie
strategie, Jaarplan 2018, beleggingen, medewerkerstevredenheidsonderzoek, voortgang harmonisatie arbeidsvoorwaarden,
Governance vraagstukken, het één- of tweehoofdig bestuurs
model, werving- en selectie nieuwe leden RvT, wijzigingen in het
bestuur, benoeming Algemeen Directeur/Bestuurder a.i., samenwerking met de Stichting Beter leven Keurmerk en voortgangsrapportages betreffende de Landelijke Inspectiedienst.
Omdat sommige wettelijke bevoegdheden die niet aan de
bestuurder zijn toebedeeld, de zeggenschap binnen de Dieren
bescherming zowel bij de Ledenraad als bij de Raad van Toezicht
belegd zijn, is de samenwerking binnen de driehoek van Ledenraad, Raad van Toezicht en Bestuur gedurende het jaar zowel met
de Ledenraad als met de bestuurder voor de Raad van T
 oezicht
onderwerp van bespreking geweest. Met de nieuw verkozen
Ledenraad en de nieuw samengestelde Raad van Toezicht per
1 januari 2018, alsmede met de wisseling van Bestuurder, zijn
alle voorwaarden aanwezig om op basis van een intensieve
samenwerking, de zeggenschap, het toezicht, de ondersteuning
en het Bestuur van de NVBD verder in te vullen. Ten slotte is ook
de financiële positie zodanig dat weer kan worden geïnvesteerd
in nieuwe projecten en ontwikkelingen.
De Ledenraad is ingesteld vanaf de fusie van 1 januari 2015 en
van samenstelling gewijzigd vanaf 1 januari 2018 na gehouden
verkiezingen. De Ledenraad kent nog een korte historie binnen
de Dierenbescherming. Het streven is naar een optimale rolverdeling, waarbij de verschillende taken en verantwoordelijkheden zo
ingevuld worden, dat in gezamenlijkheid een zo groot mogelijke
toegevoegde waarde voor de Dierenbescherming wordt geleverd.
De Raad van Toezicht constateert tot haar genoegen dat de
organisatie, ondanks de bestuurlijke wisselingen in 2017, met
onverminderde toewijding heeft gewerkt aan de verbetering van
het dierenwelzijn in Nederland. De voorbeelden hiervan worden
in dit jaarverslag alom geïllustreerd.

Auditcommissie (AC)
De Auditcommissie adviseert de RvT over financiële vraagstukken
waaronder rapportages en effectiviteit van interne controles.
Deze commissie bestaat uit twee RvT-leden met een financiële
achtergrond en beiden waren aanwezig bij alle AC-vergaderingen.
In 2017 is de Auditcommissie drie keer in vergadering
bijeengekomen. Het Bestuur en de Manager Financiën en
Control w
 oonden deze vergaderingen bij, evenals, periodiek,
de externe accountant.

Voor verantwoording van de financiële gang van zaken binnen de
Dierenbescherming steunen de RvT en de AC met name op de
kwartaalrapportages (forecasts) van het bestuur en een jaarlijks
intern controleplan.
Daarnaast keren het jaarverslag/jaarrekening (volgens de RJ650richtlijn voor fondsenwervende instellingen), de meerjarenstrategie
(= statutair = meerjarenbeleidsplan en meerjarenraming) en het
Jaarplan/begroting 2018 (van de NVBD, de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming en de stichtingen onder bestuur van
de Dierenbescherming) jaarlijks terug op de agenda.
Daarnaast is in 2017 speciale aandacht besteed aan de omvang
van het eigen vermogen en de reserves, het beleggingsbeleid, het
treasury reglement en het risicomanagement.

Remuneratiecommissie (RC)
De Remuneratiecommissie adviseert de Raad van Toezicht over
profielschetsen voor, de selectie en voordracht van het bestuur
en leden van de Raad van Toezicht. Daarnaast adviseert zij over
algemene arbeidsrechtelijke en arbeidsvoorwaardelijke zaken
betreffende het Bestuur. Tevens behoren de evaluatie en de beoordeling van het functioneren van de Algemeen Directeur/Bestuurder tot het takenpakket van deze commissie.
De Remuneratiecommissie heeft éénmaal vergaderd, waarbij
beide leden van de commissie aanwezig waren. In de RC zijn
o.a. aan de orde gekomen evaluatie functioneren Bestuurder en
werving- en selectie van nieuwe RvT-leden. Na mei 2017 zijn de
aandachtspunten voor Remuneratiecommissie verder behandeld
door de gehele RvT.

Belangenverstrengeling
Er zijn in 2017 geen meldingen geweest van mogelijke belangenverstrengeling bij een Bestuurder, noch van transacties waarbij
tegenstrijdige belangen van Bestuurders, toezichthouders en/of
externe accountants speelden of spelen die van materiële betekenis zijn voor de Dierenbescherming en/of desbetreffende Bestuurders, toezichthouders en/of externe accountant.

Dank en waardering
De Raad van Toezicht is de teruggetreden leden van de Raad van
Toezicht en de niet-terugkerende leden van de Ledenraad zeer
erkentelijk voor hun sterke mate van betrokkenheid en inzet voor
de Dierenbescherming.
Daarnaast dankt de Raad van Toezicht de directie, het Managementteam, alle medewerkers en vrijwilligers voor het mooie
werk dat in 2017 verzet is om het dierenwelzijn in Nederland
te dienen.

Den Haag, juni 2018
Paul Smits						
Co’tje Admiraal
Voorzitter Raad van Toezicht				
Algemeen Directeur/Bestuurder
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Functie en nevenfuncties bestuurders en leden van
de Raad van Toezicht van NVBD 2017/2018
Co’tje Admiraal
vanaf 22 mei 2018: Algemeen Directeur/Bestuurder
Nevenfuncties:
• Lid Raad van Toezicht Rivas, Gorinchem
• Lid Raad van advies Premeo Thuisvaccinatie.
Hans Bakker
1 oktober 2017 - 22 mei 2018: Algemeen Directeur/Bestuurder ad interim.
Nevenfuncties:
• Voorzitter Raad van Commissarissen GVB Holding N.V
• Voorzitter Raad van Commissarissen Transavia Airlines B.V
• Voorzitter Raad van Commissarissen SnowWorld Leisure N.V.
• Voorzitter Raad van Toezicht van Stichting NBTC Holland
Marketing
• Voorzitter van de calamiteitencommissie van de Stichting
Calamiteitenfonds
• voorzitter VNO-NCW Metropoolregio Amsterdam en lid
Algemeen Bestuur VNO-NCW
• Lid Amsterdam Economic Board
• Lid Raad van Toezicht van Stichting Hulphond Nederland
• Lid van bestuur Stichting Amsterdam Light Festival
• Lid Raad van Advies UvA Faculteit Economie en Bedrijfskunde.
Femke-Fleur Lamkamp
1 januari 2017 - 1 oktober 2017: Algemeen Directeur/Bestuurder.
Nevenfuncties:
• Voorzitter RvT Stichting Jeugdtandverzorging Amsterdam;
• Lid Raad van Toezicht Stichting Gezondheidscentra
Haarlemmermeer;
• Lid Raad van Toezicht Stichting Geriant.
Peter Kasteleyn
Voorzitter RvT, lid van de Audit Commissie en lid Remuneratiecommissie
Hoofdfunctie:
• Vennoot bij de Holland Consulting Group
Nevenfunctie:
• Voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting Maatvast
Erna Pieters
Vice-voorzitter RvT
Hoofdfunctie:
• Eigenaar/directeur “Met Recht – juridisch advies op maat”
Nevenfuncties:
• Voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Bergkwartier,
Maatschappij tot Stadsherstel
• Lid bestuur De Maatschappij, departement Deventer
• Lid bestuur Stichting Theaterschip
• Lid bestuur Stichting Club 100
• Lid bestuur Stichting Living Green Oost Nederland
(tot begin 2018)

Taco de Groot
Lid RvT, voorzitter Remuneratiecommissie
Hoofdfunctie:
• statutair directeur, CEO van Vastned Retail NV
Nevenfuncties:
Geen
Dinand Ekkel
Lid RvT.
Hoofdfunctie:
• Lector Groene en Vitale Stad. Aeres Hogeschool Almere
Nevenfuncties:
• Lid Raad van Advies IVN Flevoland
• Lid Raad van Toezicht Stichting Natuurbeelden
Lex Vriesendorp
Lid RvT, lid remuneratiecommissie
Hoofdfunctie:
• Mede-eigenaar/manager Shamrock Partners B.V.
• Managers/aandeelhouder van de Vreedenlust investerings
fondsen, Maarssen
Nevenfuncties:
• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Spieren voor Spieren,
Amsterdam
• Loard member Frank’s International
• Adviseur Dita International, de Meern
• Lid Raad van Commissarissen Vreedenlust Funds, Maarssen
Gea Keijsers
Lid RvT, voorzitter Auditcommissie
Hoofdfunctie:
• Eigenaar Connecting the Dots Consultancy (financieel interim,
change en project management)
Nevenfuncties:
Geen
Paul Smits.
Voorzitter RvT, lid Remuneratiecommissie
Hoofdfunctie:
• Voorzitter bestuur Stichting Boerderijmuseum Vredegoed
(te Tienhoven)
Nevenfunctie:
Geen
Maurits Kuijpers
Vice-voorzitter RvT, lid Auditcommissie
Hoofdfunctie:
• Eigenaar MC Capital (vastgoedadvies).
Nevenfunctie:
• Voorzitter van de MSRE Alumni Association, een vereniging
gelieerd aan de Amsterdam School of Real Estate.
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Marije Eleveld
Lid RvT voorzitter Auditcommissie
Hoofdfunctie:
• Directeur-bestuurder woningcorporatie Bo-Ex
Nevenfuncties:
• Lid RvC wijkontwikkelingsmaatschappij Lombok
• Lid bestuur stichting woonwagens Utrecht
• Voorzitters Stichting Utrechtse Woningcorporaties (STUW)
• Lid dagelijks en algemeen bestuur Regioplatform Woning
corporporaties Utrecht (RWU)
• Lid algemeen bestuur Stichting Woonruimteverdeling
Utrecht (SWRU)
Peter Buisman,
Lid RvT, voorzitter Remuneratiecommissie
Hoofdfunctie:
• Eigenaar TDH Consultants
Nevenfuncties:
• Voorzitter SBBR - Stichting Bewonersbeheer Romeynshof (i/o)
(sinds 2018)
• Penningmeester Stichting Koninklijke Rotterdamse Lloyd
Museum
• Jurylid Regionale Kunstdagen
• Voorzitter KPA - Vereniging Kunstkring Prins Alexander
• Voorzitter Stichting De Witte Bollen
• Eigenaar TDH Books
• Voorzitter VvE Söderblomplaats
• Directeur TDH Holding B.V.
• Voorzitter Stichting Art Imaginaire
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11.1. GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2017
11.1.1. Geconsolideerde balans per 31 december 2017
(x € 1.000) 		31 december 2017		31 december 2016
ACTIVA
Immateriële vaste activa
1
30		141
Materiële vaste activa
2
31.868		33.355
Financiële vaste activa
3
261		 317
Beleggingen
4
13.313		 10.511
			
Totaal Vaste Activa			
45.472		
44.324
			
			
Voorraden		216		 97
Vorderingen en overlopende activa
5
16.507		 17.199
Liquide middelen
6
27.092		 21.078
			
Totaal Vlottende Activa			
43.815		
38.374
			
TOTAAL ACTIVA 			
89.287		
82.698
			
			
PASSIVA			
			
Reserves en fondsen			
Reserves
7			
- Continuïteitsreserve		
31.571		
22.854
- Bestemmingsreserves		
37.880		
40.530
			 69.451		63.384
Fondsen
8			
- Bestemmingsfondsen			
7.088		
7.025
			
			
76.539		70.409
			
Voorzieningen
9		1.497		1.719
			
Langlopende schulden
10		3.236		3.613
			
Kortlopende schulden en overlopende passiva
11		 8.015		6.957
			
TOTAAL PASSIVA			
89.287		
82.698
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11.1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten
(x € 1.000) 		
Realisatie
		2017

Begroting
2017

Realisatie
2016

BATEN				
Baten van particulieren
12
23.619
16.638
23.686
Baten van bedrijven
13
280
194
408
Bijdrage van loterijorganisaties
14
1.883
1.813
2.160
Baten van subisidies van overheden
15
1.793
1.600
1.701
Baten van verbonden organisaties
16
Baten van andere organisaties zonder winststreven
17
235
430
254
		
27.810
20.675
28.209
				
Baten als tegenprestatie voor
18
13.120
13.107
12.680
levering van producten/diensten
Overige baten
19
447
245
883
				
SOM VAN DE BATEN		
41.377
34.027
41.772
				
LASTEN
20			
Besteed aan doelstellingen				
Dierenhulp		
18.447
16.470
19.192
Toezicht dierenwelzijn		
3.217
2.914
2.982
Voorlichting		
3.305
2.970
3.048
Beleidsbeïnvloeding		
1.469
1.414
1.190
		
26.438
23.768
26.412
				
Wervingskosten		
3.426
3.728
4.056
Kosten beheer en administratie		
5.623
6.713
6.722
				
SOM VAN DE LASTEN		 35.487
34.209
37.190
				
SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN		
5.890
-182
4.582
				
Saldo financiële baten en lasten
21
240
182
297
				
SALDO VAN BATEN EN LASTEN		
6.130
4.879
				
				
Bestemming saldo van baten en lasten				
Toevoeging/onttrekking aan:				
Bestemmingsreserves		
-2.650		-318
Bestemmingsfondsen		
63		-41
Continuïteitsreserve		
8.717		5.238
				
Totaal		
6.130		4.879
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11.1.3. Geconsolideerd kasstroomoverzicht
(x € 1.000) 		

2017		2016

Exploitatieresultaat vóór financiële baten en lasten			
5.890		4.846
(dividend en interest)
			
Aanpassingen voor:			
Afschrijvingen		
2.328 		
2.327
Correctie MVA Stg. DOC Enschede en ‘De Ark’		
-		
-404
Mutatie voorzieningen (inclusief voorziening financiële vaste activa)
-227 		
281
Ongerealiseerde koersresultaten		
210 		
-222
Mutatie voorraad		
-119 		
128
Mutatie vorderingen		
692 		
-1.416
Mutatie kortlopende schulden		
1.058 		
-1.302
Totaal:			3.942		 -608
			
Kasstroom uit bedrijfsoperaties			
Ontvangen interest		
194 		
200
Ontvangen dividend		
58 		
57
Bank- en beleggingskosten		
-107 		
Betaalde interest		
-115 		
-224
Aankoop van beleggingen		
-3.651 		
-1.802
Verkoop van beleggingen/gerealiseerd koersres.		
849 		
1.868
Totaal:			-2.772		 99
			
Kasstroom uit operationele activiteiten			
Investeringen in (im)materiële vaste activa		
-962 		
-1.786
Desinvesteringen materiële vaste activa		
232 		
257
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten			
-730		
-1.529
			
Aflossingen langlopende schulden		
-377 		
-653
Mutatie eigen vermogen door ontliëring/wijziging consolidatiekring
-		
-327
Ontvangen aflossingen leningen u/g		
61 		
28
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten			
-316		
-952
			
Toename/afname geldmiddelen			
6.014		
1.856
			
Mutatie liquide middelen			
Beginsaldo 1 januari			
21.078 		
19.222
Eindsaldo 31 december			
27.092 		
21.078
			
Mutatie boekjaar		
6.014 		
1.856
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11.1.4. Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
Algemeen
De jaarrekening van de Dierenbescherming bestaat uit de geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening van
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (hierna: ‘NVBD’).
De geconsolideerde jaarrekening is op basis van RJ650.503 een vrijwillige samenvoeging van alle entiteiten die op enige
wijze verbonden zijn aan de Dierenbescherming. Een groot aantal stichtingen is bestuurlijk verbonden. Het bestuur van
deze stichtingen wordt per 31 december 2017 gevormd door één of meer werknemers van de NVBD. Andere stichtingen zijn
op andere wijze verbonden.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2017.
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties, geldend voor boekjaar 2017.
Continuïteit
Deze jaarrekening is uitgaande van de continuïteitsveronderstelling opgesteld.
Mutaties in de consolidatiekring 2017
In 2017 hebben zich geen mutaties in de consolidatiekring voorgedaan.
Samenstelling 2017 van de in deze jaarrekening opgenomen entiteiten
In deze jaarrekening zijn de volgende entiteiten opgenomen (de vetgedrukte entiteiten hebben per 31 december 2017 een
eigen bestuur):
L1 - Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
L2 - Stg. Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming
L3 - S.B. Criellaertstichting
L4 - Stg. De Dierenbescherming Beheer Onroerende Zaken
L5 - Stg. Beter Leven keurmerk
B01 - Stg. Dierenasiel Alkmaar
B02 - Stg. Knaagdierencentrum Heiloo
B04 - Stg. Dierenopvangcentrum ’t Noordbroek
B05 - Stg. Dierenambulance Midden Nederland
B06 - Stg. Asiel De Kuipershoek
B07 - Stg. Gebouwen Dierenasiel De Kuipershoek
B09 - Stg. Het Gerhard Beauveser Steunfonds
B13 - Stg. Dierentehuis Hof van Ede
B14 - Stg. Steunfonds OverGelder van de Dierenbescherming
B15 - Stg. DOC Enschede
B16 - Stg. Reg. DVC De Ark
B17 - Stg. Dierentehuis Midden Holland
B18 - Stg. Dierentehuis Oost-Groningen
B19 - Stg. Beheer Dierentehuizen in Kennemerland
B20 - Stg. Dierenopvang Hengelo
B21 - Stg. Steunfonds Dierentehuis Edo Hammers
B23 - Stg. Dierentehuis Leerdam
B24 - Stg. Thomassen Verkouter
B26 - Stg. Dierenopvang Rijnmond
B28 - Stg. Dierenambulance Zuid-Holland Zuid
B32 - Stg. Dierenwelzijn Rijnmond e.o.
B34 - Stg. DOC Doornakker
B36 - Stg. Laetitiahoeve
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B39 - Stg. tot Exploitatie van het Dierenbeschermingscentrum te Amersfoort
B40 - Stg. Dierentehuis Nieuwe Waterweg
B41 - Stg. Dierenopvangcentrum Waterland
B43 - Stg. Dierenasiel Breda e.o.
B44 - Stg. tot Exploitatie Dierenopvangcentrum Kerbertasyl
B46 - Stg. Dierenasiel de Swinge
B47 - Stg. Dierenambulance Dierenbescherming OverGelder
B52 - Stg. Dierenbescherming Dierenambulance Twente
B53 - Stg. Dierenzorg Eemland
B55 - Stg. Dierenbescherming Limburg
B56 - Stg. Dierentehuis Amstelveen
B57 - Stg. Dierenambulance Noord-Holland Zuid
B58 - Stg. Steunfonds DB Zuid-Oost Brabant
B59 - Stg. Financiering Dierentehuis Nieuwe Waterweg
B60 - Stg. Vrienden van OverGelder
B62 - Stg. Asiel Gorinchem
B63 - Stg. Dierenopvang Haarlemmermeer
B66 - Stg. Dierenhulp Noord-Overijssel
B67 - Stg. Dierenopvang de Wissel
B68 - Stg. Dierenhulp Nijmegen-Den Bosch
B70 - Stg. Dierenambulance de Meren
B71 - Stg. Vrienden van DOC Enschede

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij hierna anders vermeld. Alle genoemde bedragen
luiden in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld.
Een actief wordt in de balans opgenomen als het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen ervan naar de
organisatie toe zullen toevloeien en dat de waarde ervan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de
balans opgenomen als het waarschijnlijk is dat de afwikkeling ervan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die
economische voordelen in zich bergen, en dat de omvang van het bedrag ervan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen als een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden waarvan de
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt als een vermindering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle, of nagenoeg alle, risico’s
met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in
de balans opgenomen.
Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan
aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling
van de waarde.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s met betrekking tot de transactie zijn overgedragen aan de gebruiker van de dienst.
Stelselwijziging
In oktober 2016 is RJ-Uiting 2016-13 uitgebracht door de Raad voor de Jaarverslaggeving, met als gevolg dat de Richtlijn 650 voor
Fondsenwervende Organisaties is aangepast. Deze richtlijn moet voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017 worden
toegepast. Door de introductie van deze richtlijn is voornamelijk de presentatie van de baten aangepast en zijn de vergelijkende
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cijfers geherrubriceerd om vergelijking mogelijk te maken. Als gevolg van de toepassing van deze richtlijn heeft de Dieren
bescherming de waardering van vruchtgebruiken uit nalatenschappen aangepast. Onder de oude richtlijn was de waardering nihil.
Het effect van deze aanpassing is als volgt:

		
2016 was stelselwijziging
Balans debet:			
Vorderingen		17.088
111
			
Balans credit			
Continuïteitsreserve		 22.743
111
			
Resultaat		4.888
-9
Nalatenschappen		14.779
-9

2016 nieuw
17.199

22.854
4.879
14.770

Het gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat de bestuurder oordelen en veronderstellingen vormt en schattingen doet die
van invloed zijn op de toepassing van de grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van
baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin
de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
In 2017 hebben geen schattingswijzigingen plaatsgevonden.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handelsvorderingen en overige vorderingen,
geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële
instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare
transactiekosten deel uit van de eerste waardering
De Dierenbescherming maakt geen gebruik van afgeleide instrumenten.
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode. De eerste waardering is tegen reële waarde.
De aflossingsverplichtingen voor komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Grondslagen voor de balans
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met cumulatieve
afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.
De uitgaven na eerste verwerking van een gekocht of zelfvervaardigd immaterieel vast actief worden toegevoegd aan de ver
krijgings- of vervaardigingsprijs als het waarschijnlijk is dat de uitgaven zullen leiden tot een toename van de verwachte toekomstige
economische voordelen en de uitgaven en de toerekening aan het actief op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Als niet wordt
voldaan aan de voorwaarden voor activering worden de uitgaven verantwoord als kosten in de staat van baten en lasten.
Aan het eind van ieder boekjaar wordt de realiseerbare waarde bepaald van de immateriële vaste activa die ‘nog niet in gebruik
zijn genomen en/of worden afgeschreven over een levensduur van meer dan twintig jaar’, ook als er geen aanwijzing is voor
een bijzondere waardevermindering.
Op software wordt 33 procent per jaar afgeschreven.
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Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur.
Op bedrijfsterreinen en op materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt
niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:
Gebouwen		
Verbouwing		
Inventaris		
Vervoermiddelen		
Automatisering		

2,5%
10%
20%
20%
33%

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.
Financiële instrumenten (activa en verplichtingen) die worden aangehouden voor handelsdoeleinden worden gewaardeerd
tegen reële waarde, en wijzigingen in die reële waarde worden verantwoord in de staat van baten en lasten.
In de eerste periode van waardering worden toerekenbare transactiekosten als last in de staat van baten en lasten verwerkt.
Voor de waardering van overige financiële vaste activa, vorderingen en schulden wordt verwezen naar de hiernavolgende
desbetreffende toelichtingen.
Financiële vaste activa
Leningen in het kader van de doelstelling
De leningen verstrekt in het kader van de doelstelling worden tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd, zo nodig onder
aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.
Beleggingen
De effecten worden gewaardeerd op de beurskoers per balansdatum. De gerealiseerde en ongerealiseerde koersverschillen
worden in de staat van baten en lasten verantwoord onder ‘resultaat beleggingen’. Effecten die worden aangehouden tot einde
looptijd worden eveneens gewaardeerd tegen beurskoers per ultimo boekjaar.
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd op verkrijgingprijs, zo nodig onder aftrek van een voorziening voor incourante voorraden.
De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten.
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief de transactiekosten. De reële waarde
op het moment van de transactie is gelijk aan de kostprijs.
Na eerste verwerking worden de vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zo nodig onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. De hoogte van de voorziening wordt door middel van individuele beoordeling bepaald.
Ten behoeve van de voorziening behorende bij de vordering op de nalatenschappen wordt naast de individuele beoordeling ook
deels een generieke systematiek toegepast. Bij de eerste waardering op moment van beneficiaire aanvaarding wordt een voorziening van 10 procent gevormd over de totale waarde. Indien de nalatenschap een pand bevat, wordt over deze waarde 20 procent van de geschatte waarde als voorziening gevormd zolang er geen taxatierapport aanwezig is. Indien de taxatiewaarde
bekend is, wordt deze verlaagd naar 10 procent.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt
hiermee rekening gehouden bij de waardering.
Reserves en fondsen
• De continuïteitsreserve dient ter dekking van de kortetermijnrisico’s.
• Bestemde reserve is dat deel van het vermogen waarbij het bestuur een bestemming heeft aangegeven.
• Bestemde fondsen is dat deel van het vermogen waarbij derden een bestemming hebben aangegeven.
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Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen hetzij nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om
verplichtingen en verliezen af te wikkelen, hetzij de contante waarde van die uitgaven.
Een voorziening wordt in de balans opgenomen als er sprake is van:
• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en
• waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
• het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.
Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk
door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd.
Reorganisatievoorziening
Een reorganisatievoorziening wordt getroffen indien op de balansdatum een gedetailleerd reorganisatieplan is geformaliseerd
en uiterlijk op de opmaakdatum van de jaarrekening de gerechtvaardigde verwachting van uitvoering van het plan heeft gewekt
bij hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. Van een gerechtvaardigde verwachting is sprake als is gestart met de uitvoering van de reorganisatie, of als de hoofdlijnen bekend zijn gemaakt aan hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben.
In de reorganisatievoorziening worden de als gevolg van de reorganisatie noodzakelijke kosten opgenomen, die niet in verband
staan met de doorlopende activiteiten van de organisatie.
Voorziening groot onderhoud
Een voorziening wordt gevormd voor verwachte kosten van periodiek groot onderhoud aan panden, installaties en dergelijke,
op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud.
De uitgaven van groot onderhoud worden verwerkt ten laste van de onderhoudsvoorziening voor zover deze is gevormd door
de beoogde kosten. Indien de kosten van groot onderhoud uitgaan boven de boekwaarde van de voor het desbetreffende actief
aangehouden voorziening, worden de (meer)kosten verwerkt in de staat van baten en lasten.
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs.
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.
Nederlandse Pensioenregelingen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds
verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op de balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor
een verplichting opgenomen. Als de op de balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt
een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in
de toekomst verschuldigde premies.
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het
fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst
met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd
tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op de balansdatum af te wikkelen.
Voor een op de balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering opgenomen als de organisatie de
beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar de onderneming zal toevloeien, en als
de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt; indien deze baten
in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden nog niet bestede gelden opgenomen in de desbetreffende bestemmings
reserve, respectievelijk bestemmingsfonds.
Een onttrekking aan bestemmingsreserve, respectievelijk fonds, wordt als besteding verwerkt.
Baten
Contributies, baten uit gezamenlijke acties en die van derden en de opbrengst van dierenhulp worden als baten toegerekend aan
het jaar waarop ze betrekking hebben. Giften, donaties en collecten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn ontvangen.
De baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang ervan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Voorlopige uitbetalingen op nalatenschappen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden
ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor zover deze niet eerder als baten zijn verantwoord.
Voor een deel van de baten is een specifieke bestemming aangewezen door de geldgever. In die situaties wordt een bestemmingsfonds gecreëerd om aan deze wens tegemoet te komen. De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop deze
betrekking hebben.
Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Giften bestaande uit diensten worden in het
algemeen niet financieel verantwoord, tenzij dit op geld waardeerbare diensten van bedrijven betreft. De niet-financiële
bijdrage die door vrijwilligers wordt geleverd, wordt conform de richtlijn niet in de staat van baten en lasten verantwoord.
Subsidies die door de verstrekker afhankelijk zijn gesteld van projectkosten worden ten gunste van de staat van baten en lasten
gebracht in het jaar dat de gesubsidieerde bestedingen hebben plaatsgevonden, dan wel contractueel zijn vastgelegd. De overige
subsidies worden verwerkt als baten in het jaar waarvoor de subsidiegever deze bestemd heeft.
Lasten
De lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.
Toerekening van kosten aan fondsenwerving en doelstellingen
Bij de allocatie van kosten worden zoveel mogelijk kosten rechtstreeks toegerekend aan fondsenwerving en doelstellingen.
De kosten binnen de stichtingen voor dierenhulp, evenals de kostenplaatsen binnen de NVBD, worden op deze wijze direct
toegerekend aan dierenhulp, fondsenwerving en beheer en administratie. Dit geldt ook voor de kostenplaatsen binnen de
NVBD die direct te koppelen zijn aan de doelstellingen of aan fondsenwerving.
De kosten voor directie en ondersteunende stafafdelingen, bestuurs- en beheerkosten, kunnen hieraan niet rechtstreeks
worden toegerekend en zijn ondergebracht onder beheer en administratie.
Enkele kosten kunnen niet direct worden toegerekend en zijn op grond van de bepaalde % op grond van de begroting van 2016
verdeeld over de doelstellingen en beheer en administratie.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld conform de indirecte methode. Voor een toelichting op de mutaties in het kasstroom
overzicht wordt verwezen naar de toelichting bij de staat van baten en lasten of de toelichting in de balans.
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11.1.5. Toelichting op de geconsolideerde balans
1. Immateriële vaste activa
(x € 1.000) 		31 december 2017		31 december 2016
Aanschafwaarde per 1 januari		
426		
333
Af: afschrijving per 1 januari		
-285		
-276
Boekwaarde per 1 januari		
141		
57
			
Investeringen 		
0		
93
Afschrijvingen		-111		 -9
Mutatie boekjaar		
-111		
84
			
Aanschafwaarde per 31 december		
426		
426
Af: afschrijvingen per 31 december		
-396		
-285
			
Boekwaarde per 31 december		
30		
141

Alle immateriële vaste activa worden gebruikt voor de bedrijfsvoering.

2. Materiële vaste activa
Gebouwen
en grond
		
(x € 1.000)

Nog in
Inventaris
gebruik		
te nemen

Vervoer- 	Totaal
middelen
2017

Totaal
2016

Aanschafwaarde per 1 januari
43.428
54
4.818
3.702
52.002
49.183
Af: afschrijving per 1 januari
-13.032
-4.016
-1.599
-18.647
-15.346
Boekwaarde per 1 januari
30.396
54
802
2.103
33.355
33.837
						
Investeringen
218
21
301
408
948
1.696
Overige mutaties		 14
14
404
Afschrijvingen
-1.348
-292
-577
-2.217
-2.365
Desinvesteringen aanschafwaarde
-311
-1.106
-280
-1.697
-114
Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen
93
1.096
276
1.465
47
Verwerving via fusie
Desinvestering door ontliëring
-143
Mutatie boekjaar
-1.348
21
13
-173
-1.487
-475
						
Aanschafwaarde per 31 december
43.335
75
4.027
3.830
51.267
52.002
Af: afschrijvingen per 31 december
-14.287
-3.212
-1.900
-19.399
-18.647
						
Boekwaarde per 31 december
29.048
75
815
1.930
31.868
33.355

De investeringen in 2017 betreffen voornamelijk de aanschaf van een aantal nieuwe dierenambulances, diverse kleinere bouwkundige aanpassingen aan diverse locaties, de investering in een nieuw ict-opslagsysteem en diverse apparatuur en inventaris
voor verschillende locaties, deels gefinancierd met gelden van Stichting het Waardig Dier en de Anonieme Stichting.
De desinvesteringen betreft vooral de verkoop van een pand in Brabant.
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3. Financiële vaste activa
(x € 1.000) 		31 december 2017		31 december 2016
Leningen in het kader van de doelstelling:			
Stand begin boekjaar		
278		
324
Bij: verstrekte leningen		
-		
Af: overige mutaties		
-		
Af: ontvangen aflossingen		
-60		
-28
Af: voorziening		
4		
-18
Totaal leningen		
222		
278
			
Waarborgsommen		39		39
			
Saldo financiële vaste activa		
261		
317

Leningen in het kader van de doelstelling
Dit betreft binnen de Dierenbescherming enkele leningen die aan een aantal externe opvangcentra zijn verstrekt. Voor sommige
verstrekte leningen is een mogelijke voorziening voor oninbaarheid opgenomen.
Het rentepercentage waarmee wordt gerekend, varieert tussen de 0 en 4 procent. Op alle leningen rust een aflossingsverplichting.
Daarnaast heeft DOC Breda nog een tweetal vorderingen op respectievelijk de gemeente Dongen en Geertruidenberg inzake de
nieuwbouw. Gedurende 20 jaar wordt een jaarlijkse annuïtaire bijdrage ontvangen.
Waarborgsommen
De waarborgsommen hebben vooral betrekking op borgsommen voor de huur van panden en voor apparatuur van Post NL.
4. Beleggingen
(x € 1.000) 		31 december 2017		31 december 2016
Obligaties		 7.658		5.909
Aandelen		4.881		3.919
Langlopende deposito’s		
774		
683
			
			
Saldo beleggingen		
13.313		
10.511
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Overzicht van de effectenportefeuille
(x € 1.000)

Aandelen
2017

Obligaties
2017

Deposito’s
2017

Totaal
2017

Totaal
2016

Beurswaarde
3.919
5.909
683
10.511
10.355
Bij: Aankopen
1.420
1.973
3.393
1.534
Af: Verkopen/aflossingen
-493
-483
-976
-1.868
Bij/af: Koersresultaten
146
-15
131
222
Bij/af: Saldo mutaties
-111
274
91
254
268
					
					
Beurswaarde per 31 december
4.881
7.658
774
13.313
10.511
					
De beleggingen vinden plaats conform het beleggingsstatuut van de Dierenbescherming. De portefeuille van de Dierenbescherming is ondergebracht bij de Rabobank met een 70 - 30 procent verhouding tussen aandelen en obligaties. De portefeuille die
bij Triodos van € 575.000 werd aangehouden is in de loop van 2017 toegevoegd aan de portefeuille van de Rabobank. Daarnaast
is een deel van de liquiditeiten toegevoegd aan de portefeuille.
Het rendement op deze portefeuille ultimo 2017 met een omvang van € 8.750.350 komt netto uit op 2,7%. Naast eerdergenoemde
portefeuille bestaat deze post uit een totale portefeuille van Stichting Dierenzorg Eemland van € 2.258.000 en van Stichting
Thomassen Verkouter van € 1.364.000. Voor de ontwikkeling in deze beide portefeuilles over 2017 is een saldo bepaald van de
koersresultaten en de aan- en verkopen.
5. Vorderingen en overlopende activa
(x € 1.000) 		31 december 2017		31 december 2016
Te vorderen uit hoofde van nalatenschappen		
11.767		
12.468
Bijdrage Nationale Postcode Loterij		
1.800		
1.800
Debiteuren		1.309		1.568
Vorderingen rekeningen-courant		
32		
27
Te ontvangen subsidiegelden		
320		
320
Nog te ontvangen omzetbelasting		
138		
150
Nog te factureren bedragen		
78		
Vooruit betaalde bedragen		
322		
139
Vorderingen op voormalig bestuur		
-		
59
Overige vorderingen en overlopende activa		
741		
668
			
			
Saldo vorderingen en overlopende activa		
16.507		
17.199

Te vorderen uit hoofde van nalatenschappen
Tussen toekenning van de nalatenschap en de uitbetaling van de nalatenschap ligt gemiddeld anderhalf jaar. Er zijn op dit
moment enkele nalatenschappen waarvan het moment van uitkeren nog boven deze gemiddelde doorlooptijd uitkomt. De
vordering van nalatenschappen is in totaal € 12.762.000. Hierin is rekening gehouden met een voorziening van € 995.000.
In de vordering is tevens rekening gehouden met nalatenschappen voor vruchtgebruik volgens de notitie ‘Verwerking en waardering nalatenschappen’ van Goede Doelen Nederland. Dit betreft alleen nalatenschappen met zuiver vruchtgebruik, waarbij
interen niet mogelijk is, beleggen niet mogelijk is alsmede vervreemding niet mogelijk is. Ultimo 2017 betreft dit 2 nalatenschappen waarbij dit van toepassing is, met een omvang van € 111.000.
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Vordering Nationale Postcode Loterij (NPL)
De Dierenbescherming ontvangt de jaarlijkse bijdrage van de Nationale Postcode Loterij achteraf.
Debiteuren
De vordering op Debiteuren is in totaal € 1.563.000. Hierin is rekening gehouden met een voorziening voor mogelijke oninbaarheid van € 254.000. Samenstelling van deze debiteuren betreft € 652.000 deelnemers van het Beter Leven keurmerk, € 445.000
facturen aan gemeenten en het restant aan particulieren voor onder andere pensionreserveringen in de asielen en afgenomen
dierenambulancediensten.
6. Liquide middelen
(x € 1.000) 		31 december 2017		31 december 2016
Tegoeden bij banken		
26.983		
20.958
Kasgeld		79		67
Gelden onderweg		
30		
53
			
			
Saldo liquide middelen		
27.092		
21.078

Voor een bedrag van € 1.500 zijn bankgaranties verstrekt. De overige tegoeden staan ter vrije beschikking aan de organisatie.
7. Reserves
(x € 1.000) 		
Continuïteits		 reserve

Bestemmingsreserves

Totaal
2017

Totaal
2016

Stand per 1 januari 		
22.854
40.530
63.384
Mutatie consolidatiekring		
Nieuwe stand per 1 januari		
22.854
40.530
63.384
				
Resultaat verdeling 		
8.717
-2.650
6.067
				
				
Stand per 31 december		
31.571
37.880
69.451

58.795
-331
58.464
4.920

63.384

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve van de Dierenbescherming heeft ten doel om de kosten van de werkorganisatie te kunnen dekken. De
hoogte van de continuïteitsreserve mag als norm van het CBF maximaal 1,5 maal deze kosten bedragen. De Dierenbescherming
hanteert met goedkeuring van de Raad van Toezicht een maximum van 1,0 om daardoor het te besteden bedrag aan de doelstellingen zo hoog mogelijk te houden.
Ultimo 2017 bedraagt de verhouding van de kosten werkorganisatie/continuïteitsreserve: 0,95 (continuïteitsreserve
€ 31.571.000, kosten werkorganisatie € 33.233.000). Onder kosten werkorganisatie vallen alle lasten die niet direct aan
de kerntaken worden toegerekend. In 2016 was deze verhouding 0,73.
Bestemmingsreserves
De reserve financiering activa ‘doelstelling’ en reserve financiering activa ‘bedrijfsvoering’ zijn conform Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties onder de bestemmingsreserves verantwoord. De hoogte van de reserves financiering activa zijn gelijk
aan de vaste activa voor de doelstelling of bedrijfsvoering, verminderd met de leningen die verstrekt zijn in het kader van de
doelstelling of de bedrijfsvoering. Stichting De Wissel past deze systematiek niet toe.
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In onderstaand overzicht zijn de bestemmingsreserves nader toegelicht.

Stand per
Dotaties
Onttrekkingen
1 januari			

Stand per
31 december

Nieuwbouw/verbouw		
8.437
373
-2.036
Onderhoudskosten regio’s		
70
0
-70
Dierenopvang/dierennoodhulp		
760
0
-760
Jubilea regio’s		
290
0
-290
Opleiding werknemers en vrijwilligers		
170
0
-170
Educatie en voorlichting		
24
0
-24
PR en mediacampagne		
83
0
-83
Minimax		
150
0
0
Ondersteuning asielen		
151
0
-151
Reservering vaste activa BV		
523
2
-288
Reservering vaste activa DS		
28.075
695
-1.742
Overige 		
1.797
2.249
-355
				
Stand per 31 december		
40.530
3.319
-5.969

6.774
0
0
0
0
0
0
150
0
237
27.028
3.691

(x € 1.000) 		
		

37.880

Nieuwbouw/verbouw
Voor de diverse nieuwbouw- en verbouwplannen zijn bestemmingsreserves gevormd in het verleden. Op grond van de nieuwe
vastgoedstrategie die in 2018 wordt uitgewerkt zal worden bezien in hoeverre deze nog gehandhaafd dienen te worden. De
toevoegingen in 2018 betreffen de ontvangsten uit een nalatenschap bij de locatie Zandvoort die kan worden gebruikt voor
renovatie en een herschikking bij dierentehuis Leerdam van de bestemmingsfondsen naar de bestemmingsreserves. De onttrekking betreft de vrijval van de volledige bestemmingsreserve voor nieuwbouw van stichting Dierenzorg Eemland. Hiervoor zijn
onder de overige 2 nieuwe bestemmingsreserves gevormd.
Reserve onderhoudskosten regio’s
Deze bestemmingsreserve is gevormd voor het verwachte toekomstige onderhoud bij gelieerde entiteiten die geen onderhoudsvoorziening hebben gevormd als gevolg van het ontbreken van een actueel meerjarenonderhoudsplan in het verleden. Inmiddels zijn de meerjarenonderhoudsplannen opgesteld. Daarmee is deze reserve vrijwel volledig vrijgevallen.
Reserve dierenopvang/dierennoodhulp
Dit betreft bestemmingsreserves voor kosten die gemaakt worden voor dierenopvang of dierennoodhulp bij de asielen of in
bepaalde regio’s in Nederland. Alle resultaten van de dierenopvangen worden toegerekend aan het continuiteitsreserve. Deze
reservering komt daardoor te vervallen.
Diverse reserves die geheel zijn onttrokken in 2017
Voor 2017 is besloten door bestuurder en raad van toezicht het aantal bestemmingsreserves zoveel mogelijk af te bouwen, met
uitzondering van de bestemmingsreserves financiering vaste activa.
Overige bestemmingsreserves
De overige bestemmingsreserves betreft meerdere verschillende bestemmingsreserves van stichting Beter Leven keurmerk,
Stichting Dierenzorg Eemland, Dierentehuis Leerdam en De Ark.
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8. Bestemmingsfondsen
Onder de bestemmingsfondsen wordt dat deel van de reserves opgenomen dat een beperkte bestedingsmogelijkheid heeft.
Deze beperkte bestedingsmogelijkheid wordt veroorzaakt doordat een derde (de gever) deze beperking heeft aangegeven of
doordat het geld werd ingezameld voor een specifiek doel.
Bestemmingsfondsen
Stand per
Dotaties
Onttrekkingen
1 januari			

Stand per
31 december

Fondsen uit nalatenschappen
2.890
980
-577
Dierenambulance regio Groningen		
454
Fonds Asielen (D&T)		
486
Dierenasiel Zuidwolde		
378
Dierenwelzijn regio Schoorl		
346
Exploitatie asiel regio Rijnland		
97
Nieuwbouw knaagdierenopvang		
264
Exploitatie Kerbertasyl		
208
Verbouwing DOC Doornakker		
42
Fondsen Dierenasiel Breda e.o.		
813
50
-136
Fondsen Dierentehuis Leerdam		
173		
-173
Fondsen Dierenzorg Eemland		
35
Overige bestemmingsfondsen		
874
-116
				
				
Stand per 31 december		
7.025
1.065
-1.002

3.293
454
486
378
346
97
264
208
42
727
35
758

(x € 1.000) 		
		

7.088

Fonds Dierenambulance regio Groningen
De ontvangen gelden dienen besteed te worden aan de dierenambulances in de regio Groningen.
Fonds Asielen (groep Dierenbeleid, Hulp & Toezicht)
Ultimo 2011 is het Fonds Asielen gevormd vanuit groep D&T ter grootte van € 486.000. Uit dit fonds worden uitgaven gedaan
ter ondersteuning van het asielwerk.
Fonds dierenasiel Zuidwolde
De gelden die opgenomen zijn in dit fonds dienen besteed te worden aan het dierenasiel in Zuidwolde. Er zijn geen gelden onttrokken uit dit fonds in verband met een mogelijke nieuwbouw voor dit asiel.
Fonds dierenwelzijn regio Schoorl
De gelden die ontvangen zijn, mogen alleen besteed worden aan dierenwelzijnsprojecten in de regio Schoorl (nu onderdeel
van gemeente Bergen).
Fonds asiel regio Rijnland
Dit fonds is specifiek voor het asiel in de regio Rijnland.
Fonds nieuwbouw knaagdierenopvang
Dit fonds is specifiek bestemd voor de nieuwbouw van het knaagdierencentrum. In het boekjaar is het knaagdierencentrum
verhuisd naar een nieuw, reeds bestaand pand. Derhalve is dit fonds niet gemuteerd in het boekjaar.
Fonds exploitatie Kerbertasyl
Dit fonds is specifiek bestemd voor het dekken van verliezen van het Kerbertasyl. In het boekjaar 2017 heeft het asiel een
positief exploitatiesaldo, waardoor het bestemmingsfonds niet gemuteerd is.
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Fondsen Dierenasiel Breda e.o.
Het dierenasiel Breda heeft 4 bestemmingsfondsen: het bestemmingsfonds dierenopvangcentrum met een omvang van
€ 675.343, bestemmingsfonds dierenambulance van € 35.575, bestemmingsfonds Sophie van € 15.522 en een klein fonds voor
Hok Adoptie Plan van € 250.
Fondsen uit nalatenschappen
In onderstaande tabel is een nadere specificatie opgenomen van de fondsen uit nalatenschappen:

Stand per
Dotaties
Onttrekkingen
1 januari			

Stand per
31 december

Werkzaamheden voormalig afdelingen en regio’s
544
226
-23
Werkzaamheden dierenopvangen en dierenambulances
527
464
-9
Zwerfdieren		
763
106
-465
Fonds Yvonne Uitenbosch		
829
-7
Overige		
227
184
-73
				
				
Stand per 31 december		
2.890
980
-577

747
982
404
822
338

(x € 1.000) 		
		

3.293

Voor wat betreft de dotatie in ‘Fondsen uit nalatenschappen’ is de mutatie in het toegezegde erfdeel verantwoord. Deze kan als
gevolg van aanpassingen ook negatief zijn. Onder onttrekkingen zijn de uitgaven verantwoord, die ten laste van deze fondsen
zijn gedaan. Van de stand per 31 december is € 1.537.000 daadwerkelijk ontvangen. Het resterend saldo is onderdeel van de
vorderingen uit nalatenschappen.
9. Voorzieningen
Stand per
Dotaties
Onttrekkingen
1 januari			

Stand per
31 december

Reorganisatie		 55
-55
Jubilea		106
18
-6
Voorziening groot onderhoud		
958
531
-246
Wachtgeld		205
-73
Overige voorzieningen		
395
-391
				
				
Stand per 31 december		
1.719
549
-771

118
1.243
132
4

(x € 1.000) 		
		

1.497

Voorziening reorganisatie
In 2015 is besloten tot het uitvoeren van een reorganisatie binnen de Dierenbescherming met invoeringsdatum 1 maart 2016.
Hiervoor is een sociaal plan opgesteld, dat is goedgekeurd door diverse gremia. Tevens was reeds bekend welke en hoeveel
mensen er zouden uitstromen. Voor de afvloeiing van deze medewerkers, alsmede voor advieskosten direct samenhangend
met de begeleiding van het reorganisatieproces, is een voorziening gevormd.
De besteding van de voorziening van genoemde onderdelen heeft geheel plaatsgevonden in 2016 en 2017.
Voorziening jubilea
Voor de verwachte toekomstige uitkeringen uit hoofde van jubilea is een voorziening gevormd voor de NVBD en de LID. De
dotatie heeft betrekking op het feit dat niet elke stichting een voorziening vormde in het verleden. Bij het bepalen van de
hoogte van de voorziening is rekening gehouden met een kans van blijven.
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Voorziening groot onderhoud
In 2017 zijn voor de panden die in eigendom zijn van de Dierenbescherming meerjarenonderhoudsplannen opgesteld. In 2016
heeft een eerste dotatie plaatsgevonden. In 2017 is de dotatie gebaseerd op de geplande onttrekkingen voor de komende 10 jaar,
met uitzondering van de panden die in 2018 verkocht zullen worden. In 2017 zijn schilderwerkzaamheden gepleegd bij een
aantal panden, inspecties in het kader van veiligheid verricht en hebben enkele kleine renovaties plaatsgevonden.
Voorziening wachtgeld
De voorziening wachtgeld betreft de afwikkeling van een wachtgeldregeling voor drie medewerkers.
Overige voorzieningen
Voor de gehele Dierenbescherming is een Vennootschapsbelastingscan uitgevoerd in 2016 en naar aanleiding van deze Vpbscan is er een sterke indicatie dat Stichting Beter Leven keurmerk vennootschapsbelasting zal moeten gaan afdragen over een
periode van 2012 tot en met 2015 en over het jaar 2016. De beginbalans van € 390.000 was een indicatie van het maximale
bedrag dat Stichting Beter Leven keurmerk af zou moeten dragen. In 2017 zijn Vpb-aanslagen opgelegd door de belastingdienst.
Doordat er geen sprake meer is van een onzekerheid van de aanslag, wordt nu uitgegaan van een schuld. De schuld aan de
belastingdienst wordt verantwoord onder de kortlopende schulden in deze jaarrekening en niet meer onder de voorzieningen.
De overige voorzieningen betreft de bijdrage aan de Egelopvang Westland.
10. Langlopende schulden
(x € 1.000) 		31 december 2017		31 december 2016
Hypothecaire lening BNG Bank 		
1.926		
2.010
Hypothecaire lening Stichting Het Waardige Dier		
198		
218
Hypothecaire lening Rabobank		
-		
82
Achtergestelde lening gemeente Gouda		
43		
43
Achtergestelde renteloze lening Dierentehuis Leerdam		
-		
136
Hypothecaire lening ABN AMRO 		
-		
24
Lening gemeente Vlaardingen		
360		
360
Lening gemeente Gorinchem		
145		
149
Voorschot kantoordeel Dierentehuis Leerdam		
-		
40
Stichting Vrienden van het Dierenasiel Gorinchem		
563		
543
Overig		1		8
			
Saldo langlopende schulden		
3.236		
3.613

Hypothecaire lening BNG Bank
Dit betreft een lening die verstrekt is ter financiering van het pand in Haarlemmermeer. Tot en met het boekjaar 2017 is er
geen aflossingsverplichting, daarna bedraagt de aflossing € 21.000 per kwartaal. De rente bedraagt 4,6 procent per jaar en is
vast tot en met 31 oktober 2023. Ter zekerheid van de aflossingsverplichting en rentebetalingen heeft de gemeente Haarlemmermeer zich borg gesteld.
Hypothecaire lening Stichting Het Waardige Dier
Het betreft een lening die in 20 jaar afgelost dient te worden. Het bedrag dient echter niet terugbetaald te worden, maar wordt
als gift van Stichting Het Waardige Dier verantwoord in de staat van baten en lasten. De rente bedraagt 0,5 procent per jaar. Ter
zekerheid van de verstrekte lening is de navolgende zekerheid verstrekt: hypotheekstelling op de onroerende zaak te Born.
Hypothecaire leningen Rabobank
In juni 2008 heeft de Rabobank een hypothecaire lening verstrekt van € 130.000 ter financiering van het pand aan de Troelstralaan 66 te Heemstede. De aflossing dient in 25 jaar plaats te vinden met een vaste rente van 6,5 procent. Dit percentage is vast
tot en met het jaar 2018.

jaarverslag 2017| 99

Achtergestelde lening gemeente Gouda
Dit betreft een achtergestelde lening die de gemeente Gouda heeft verstrekt aan het Dierentehuis Midden-Holland. Er hoeft
niet afgelost te worden en er zijn geen zekerheden verstrekt. Over het uitstaand saldo hoeft geen rente betaald te worden.
Hypothecaire leningen ABN AMRO
Ter financiering van het dierenbeschermingscentrum in Almelo zijn een tweetal hypothecaire leningen verstrekt door
ABN AMRO. Het betreft een verstrekte lening van € 68.000 die in 25 jaar afgelost dient te worden (laatste aflossing op
31 maart 2018). De rente bedraagt 6,5 procent per jaar.
De andere lening heeft een hoofdsom van € 110.000 en aflossing in 20 jaar. Beide leningen zijn in 2017 geheel afgelost.
Lening gemeente Gorinchem
Dit betreft een lening van € 565.000 die is aangegaan door Dierenasiel Gorinchem in 2006 tegen een rente van 4,16 procent.
Vanaf 2019 dient deze lening te worden afgelost in gelijke delen. De looptijd van de lening is 30 jaar.
Lening stichting Vrienden van het dierenasiel Gorinchem
Dit betreft een lening die bestaat uit drie delen met allen dezelfde voorwaarden, namelijk dat de looptijd voor onbepaalde tijd
is, er geen sprake is van rente en dat er bepaalde voorwaarden zijn voor de opeisbaarheid van de leningen.
Achtergestelde lening Dierentehuis Leerdam
Het betreft hier een lening uit 1999 voor de bouw van het asiel in die periode die in de vorm van fondsen vanuit bedrijven en
particulieren zijn verworven. Er is geen rente verschuldigd en er is geen aflossingsverplichting.
De lening is in 2017 volledig afgelost aan de Stichting Vrienden van het Dierentehuis Leerdam.
Voorschot kantoordeel Dierentehuis Leerdam
Het in 2012 bij de fusie van diverse DB-afdelingen tijdelijk bij Stichting Dierentehuis Leerdam gestalde voorschot van € 40.000 van
de DB-afdeling Leerdam, Vianen en Culemborg e.o. is in 2017 afgestort naar de Stichting Vrienden van het Dierentehuis Leerdam.
11. Kortlopende schulden en overlopende passiva
(x € 1.000) 		31 december 2017		31 december 2016
Rekening-courant		 -		57
Schulden aan leveranciers		
1.882		
1.477
Reservering voor verlof en vakantiegeld		
1.721		
1.583
Vooruit ontvangen bedragen		
1.780		
1.964
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
805		
583
Vooruitontvangen subsidie, renovatie Hof van Ede		
328		
VPB-schuld Beter Leven keurmerk		
256		
Lening gemeente Enschede		
-		
388
Nog te besteden bijdrage NPL		
202		
264
Nog te besteden subsidie ministerie EZ		
119		
119
Kortlopend deel langlopende leningen		
166		
13
Overige schulden en overlopende passiva		
756		
509
			
Saldo kortlopende schulden en overlopende passiva		
8.015		
6.957

Vooruit ontvangen bedragen
De vooruit ontvangen bedragen betreffen grotendeels de contributies 2018 die in het 4de kwartaal van 2017 worden geïnd bij
leden. In 2017 is een bijdrage ontvangen van de gemeente Ede voor de nieuwbouw of verbouw van de locatie in Ede. De subsidie
zal in 2018 worden besteed.
Nog te besteden bijdrage NPL
In 2015 is een projectsubsidie ontvangen voor de aanschaf van duurzame ambulances van € 2.700.000. Hiervan resteert nog € 202.000
dat in 2018 zal worden besteed aan het plaatsen van enkele snelladers in het noordoosten van het land en extra opleidingen.
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Nog te besteden subsidie ministerie EZ
Dit bedrag is vrijgegeven door projectpartners (ministerie van Economische Zaken en ministerie van Veiligheid en Justitie) voor
het project Dierenhulp uit 2012. Dit bedrag wordt gebruikt om symposia m.b.t. dierenhulp te organiseren door gemeenten.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Huurverplichtingen
De Dierenbescherming heeft meerdere panden gehuurd voor het gebruik van kantoorlocaties en Dierenbeschermingscentra.
De grootste huurverplichting betreft de huur van het kantoorpand aan de Regulusweg in Den Haag. Vanwege de fusie van de
NVBD met de lokale afdelingen zijn veel huurcontracten voor kantoorpanden niet verlengd. De meeste huurcontracten liepen
in 2016 af. De totale huurverplichting per 31 december 2016 voor het jaar 2017 bedraagt € 286.000. De looptijd van de huur
contracten varieert tussen 1 maart 2017 en 30 april 2021.
Aan verhuurders van de panden is in totaal een bankgarantie verstrekt ter waarde van € 1.500 (Oss). Ter zekerheid voor de bank
zijn de tegoeden op een spaarrekening verpand.
Leaseverplichtingen
Er worden 31 personenauto’s en dierenambulances geleased. Deze contracten hebben een einddatum variërend van 2018 tot en
met 2023. De jaarlijkse leaseverplichting (exclusief voorschot voor brandstofkosten) bedraagt:

(x € 1.000) 		
Leasekosten in 2018					
Leasekosten in 2019					
Leasekosten in 2020					
Leasekosten in 2021					
Leasekosten in 2022					
Leasekosten in 2023					

192
123
97
64
40
8

Totale leaseverplichting per 31 december 2017					

524

Er zijn geen investeringsverplichtingen aangegaan voor nieuwbouw.
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Resultaatverdeling 2017
Baten waarvoor het bestuur of de Raad van Toezicht een specifieke bestemming heeft gegeven, worden toegevoegd aan een
bestemmingsreserve en bestedingen worden ten laste van de bestemmingsreserve gebracht.
Baten waarvoor een derde een beperkte bestedingsmogelijkheid heeft aangegeven, worden toegevoegd aan een bestemmingsfonds en bestedingen van deze gelden worden aan dit fonds onttrokken.
Het saldo dat resteert na verwerking van de mutaties in de bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves, wordt toegevoegd
of onttrokken aan de continuïteitsreserve.
De bestuurder vraagt de leden van de Ledenraad en de Raad van Toezicht als volgt in te stemmen met het verdelen van het
resultaat op grond van de geconsolideerde jaarrekening over 2017:
Verwerking exploitatiesaldo
(x € 1.000) 		
Toevoeging aan de continuïteitsreserve					

8.717

Dotatie aan de bestemmingsreserve financiering vaste activa				
Onttrekking aan de bestemmingsreserve financiering vaste activa				
Dotatie aan de overige bestemmingsreserves					
Onttrekking aan de overige bestemmingsreserves					

697
-2.030
2.622
-3.939

Dotatie aan de bestemmingsfondsen					
Onttrekking aan de bestemmingsfondsen					

1.065
-1.002

Exploitatieresultaat 2017					

6.130

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die een effect hebben op de geconsolideerde jaarrekening van 2017 van
de Dierenbescherming.
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11.1.6. Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten
12. Baten van Particulieren
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Nalatenschappen en legaten		
14.513
7.083
14.770
Contributies		
5.495
5.440
5.393
Giften 		
2.595
2.708
2.430
Collecten		
968
1.173
979
Overige baten van particulieren		
48
234
114
			
			
Totaal baten van particulieren		
23.619
16.638
23.686

Nalatenschappen en legaten
De baten uit nalatenschappen en legaten zijn conform de interne richtlijnen van de Dierenbescherming conservatief begroot.
De Dierenbescherming heeft veel activiteiten verricht om het nalaten aan de organisatie onder de aandacht te brengen bij
mensen die willen nalaten aan goede doelen. Net als in 2015 en 2016 heeft dat geleid tot een hoger bedrag aan nalatenschappen en legaten dan begroot. De realisatie is nagenoeg gelijk gebleven.
In de waardering van de nalatenschappen zijn ook de nalatenschappen met vruchtgebruik meegenomen. Van de tien nalatenschappen met vruchtgebruik zijn er twee gewaardeerd, de mutatie van de waarde van deze nalatenschappen is - € 500, in
2016 was dit - € 7.000. De totale waarde van de vordering van nalatenschappen met vruchtgebruik is per eind 2017 € 111.000.
Voor de acht nalatenschappen die niet zijn gewaardeerd geldt dat de vruchtgebruikers de beschikking hebben over de nalatenschap en hierop kunnen interen.
Contributies
Het aantal leden in 2017 bedroeg gemiddeld 119.000 ten opzichte van 120.000 in 2016. De gemiddelde geefwaarde per lid is
wel wat gestegen.
13. Baten van Bedrijven
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Zakelijke giften		
141
97
176
Giften in natura		
40
107
Sponsoring		
62
40
57
Opbrengst aandeel in acties van derden		
37
57
62
Overige		
6
			
			
Totaal Baten van Bedrijven		
280
194
408
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14. Bijdrage van Loterijorganisaties
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Bijdrage Nationale Postcode Loterij		
1.800
1.800
2.146
Overige 		
83
13
14
			
			
Totaal Bijdrage van Loterijorganisaties		
1.883
1.813
2.160

Overeenkomst NPL
Met de Stichting Nationale Postcodeloterij (NPL) heeft de Dierenbescherming een overeenkomst gesloten met een looptijd
tot en met 31 december 2020, waarin de Dierenbescherming als beneficiant wordt aangemerkt. De afgelopen jaren heeft de
Dierenbescherming uitkeringen ontvangen van € 1.800.000 per jaar. Voor de resterende looptijd wordt een jaarlijks bedrag in
die orde van grootte verwacht.
15. Baten van Subsidies van Overheden
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Ministerie van Economische Zaken (inspectiewerk)		
1.600
1.600
Projectbijdragen		
193
			
Totaal baten van subsidies van overheden		
1.793
1.600

1.600
101
1.701

Subsidie ministerie van Economische Zaken (inspectiewerk)
De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) ontvangt jaarlijks een bijdrage van het ministerie van Economische
Zaken voor het inspectiewerk. Deze subsidie wordt verstrekt op basis van het Convenant Samenwerking Dierhandhaving.
17. Baten van andere organisaties zonder winststreven
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Opbrengst Externe Vermogensfondsen		
235
430
254
			
Totaal baten van andere organisaties zonder winststreven

235

430

Jaarlijks worden via projectaanvragen gelden ontvangen van de Anonieme Stichting en Stichting Waardig Dier.

254
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18. Baten als tegenprestatie voor levering van producten/diensten
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Opbrengst dienstverlening gemeenten		
7.142
7.775
7.036
Baten asielactiviteiten		
1.758
1.846
1.754
Baten Beter Leven keurmerk		
1.610
1.234
1.344
Baten ambulanceactiviteiten		
328
342
433
Baten pensionactiviteiten		
1.567
1.415
1.388
Opbrengst verkoop artikelen		
177
82
170
Veterinaire diensten en medicatie		
538
413
555
			
			
Totaal baten als tegenprestatie voor levering van producten/diensten
13.120
13.107
12.680

Opbrengst dienstverlening gemeenten
Deze wettelijke taken betreffen de activiteiten waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn, zoals opvang en vervoer van
gevonden dieren met een vermoedelijke eigenaar. De Dierenbescherming verricht deze activiteiten voor de gemeenten op
grond van gesloten overeenkomsten.
Baten asielactiviteiten
De baten asielactiviteiten bestaan uit opbrengsten uit de adoptie van dieren of de afstand van dieren en gefactureerde
medische handelingen.
De vergelijkende cijfers 2016 zijn voor deze post en de post pensionactiviteiten aangepast. Deze waren in de jaarrekening 2016
niet juist weergegeven en verdeeld.
Baten ambulanceactiviteiten
De ambulanceactiviteiten genereren opbrengsten door het uitvoeren van ambulanceritten op verzoek van particulieren en
bedrijven.
19. Overige Baten
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Verkoopresultaat activa		
163
208
Cursusopbrengsten		
43
66
60
Overige opbrengsten		
241
179
615
			
			
Totaal overige baten		
447
245
883

Verkoopresultaat activa
Deze opbrengst betreft de verkoop van een perceel grond in Zuid-Limburg.
Cursussen
De cursusopbrengsten betreft de opbrengsten van hondentrainingen op diverse locaties in het land
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20. Lastenverdeling
(x € 1.000)

Dieren
hulp

Toezicht
VoorBeleidsFondsen- Kosten en
dierenlichting
beïnvloewerving
Beheer &
welzijn		 ding		
Admin.

Totaal
realisatie
2017

Totaal
begroting
2017

Totaal
realisatie
2016

										
Directe kosten
4.068
0
1.796
201
1.692
2.263
10.020
9.457
11.616
Personeelskosten
9.053
2.752
1.365
1.162
1.571
3.014
18.917
19.466
19.147
Autokosten
75
194
9
7
28
101
414
190
393
Huisvestingskosten
2.573
14
-22
-3
-22
-133
2.407
1.946
2.968
Afschrijvingskosten
2.009
147
47
47
47
47
2.344
2.374
2.359
Overige algemene kosten
669
110
110
55
110
331
1.385
776
707
									
Totale lasten
18.447
3.217
3.305
1.469
3.426
5.623
35.487
34.209
37.190

Kostentoerekening
Voor de uitgangspunten van de lastenverdeling wordt verwezen naar de grondslagen voor de bepaling van het resultaat.
Kengetallen
			
2017
			
Kosten eigen fondsenwerving t.o.v. baten eigen fondsenwerving			
14,4%
Lasten beheer en administratie t.o.v. totale lasten in boekjaar			
15,8%
% besteed aan de doelstellingen t.o.v. de totale baten			
63,4%
% besteed aan de doelstellingen t.o.v. de totale lasten			
74,5%

2016
16,8%
18,1%
63,2%
71,0%

Directe kosten dierenhulp
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Medische kosten		
1.654
1.862
1.908
Kosten ambulances		
559
1.147
727
Kosten asielen		
808
437
847
Giften aan derde partijen		
392
22
118
Overige kosten dierenhulp		
655
903
			
			
Totaal directe kosten dierenhulp		
4.068
3.468
4.503
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Directe kosten toezicht dierenwelzijn
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Kosten toezicht		
3
2
			
			
Totaal directe kosten dierenwelzijn		
3
2

Directe kosten voorlichting
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Kosten voorlichting		
1.796
1.554
1.593
			
			
Totaal directe kosten voorlichting		
1.796
1.554
1.593

Directe kosten beleidsbeïnvloeding
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Beïnvloeding en lobby diversen		
201
226
203
			
			
Totaal directe kosten beleidsbeïnvloeding		
201
226
203
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Directe kosten eigen fondsenwerving
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Ledenwerving en -behoud		
683
1.009
1.604
Collectekosten		
281
251
309
Overige fondsenwervende acties		
728
847
509
			
			
Totaal directe kosten eigen fondsenwerving		
1.692
2.107
2.422

Directe kosten beheer en administratie
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Accountants- en administratiekosten		
123
116
127
Advieskosten		
754
681
593
Telefoon-/fax- en internetkosten		
373
304
308
Juridische kosten		
138
172
262
Verzekeringskosten		
190
106
130
Overige kosten beheer en administratie		
685
720
1.484
			
			
Totale directe kosten beheer en administratie		
2.263
2.099
2.904

Overige kosten beheer en administratie
Onder deze post zijn onder andere kantoorartikelen, verzendkosten en dotatie aan voorzieningen opgenomen. De verhoging
van de kosten in 2016 wordt onder andere verklaard door een eenmalige voorziening voor nog te betalen Vpb en een voor
ziening voor oninbare facturen.
Personeelskosten
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Salarissen		
13.033
13.752
12.712
Sociale lasten 		
2.081
2.242
2.151
Pensioenpremies		
1.143
998
951
Doorberekende personeelskosten 		
15
2
Onkostenvergoedingen personeel		
448
429
416
Wervingskosten personeel		
57
50
31
Overige personeelskosten		
2.140
1.995
2.884
			
			
Totaal personeelskosten		
18.917
19.466
19.147
			
Gemiddeld aantal fte		
297		
295
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Binnen de groep van de Dierenbescherming bestaan nog verschillende arbeidsvoorwaarden en hebben niet alle werknemers
eenzelfde pensioenregeling. Alle personeelsleden van de NVBD zijn ondergebracht onder één regeling bij het Pensioenfonds
Zorg en Welzijn. Daarnaast is in 2016 voor een aantal stichtingen waarvoor nog geen pensioenregeling bestond een regeling bij
de Rabobank tot stand gebracht. In 2017 zijn de pensioenlasten nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2016.
Overige personeelskosten
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Uitzendkrachten en interim-management		
784
381
1.516
Dotatie voorziening		
248
Kosten vrijwilligers		
309
417
325
Kosten salarisadministratie		
154
149
179
Ziekteverzuimverzekering		
81
82
96
Deskundigheidsbevordering		
361
527
152
Overige personeelskosten		
451
439
368
			
			
Totaal overige personeelskosten		
2.140
1.995
2.884

Dotatie voorziening
Dit betreft een dotatie inzake een voorziening voor wachtgeld en een voorziening voor jubilea.
Kosten vrijwilligers
Dit betreft verstrekte vergoedingen aan vrijwilligers, die voor het overgrote deel bestaan uit reiskosten- en telefoonvergoedingen.
Autokosten
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Leasekosten		
288
129
260
Brandstofkosten		
90
45
68
Overige autokosten		
36
16
65
			
			
Totaal autokosten		
414
190
393
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Huisvestingskosten
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Huurkosten		
319
379
541
Gas, water en licht		
484
602
488
Onderhoudskosten		
712
337
1.035
Zakelijke lasten		
262
194
269
Schoonmaakkosten		
166
148
183
Overige huisvestingskosten		
464
286
452
			
			
Totaal huisvestingskosten		
2.407
1.946
2.968

Overige indirecte kosten
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Afschrijvingskosten		
2.344
2.374
2.359
Automatiseringskosten		
1.156
714
684
Overige		
229
62
12
			
			
Totaal overige indirecte kosten		
3.729
3.150
3.055

Honorarium accountant
Het volgende honorarium van Mazars is ten laste gebracht van de Dierenbescherming en de gelieerde partijen die de Dieren
bescherming consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a lid 1 en 2 BW. Het bedrag is exclusief btw.

(x € 1.000) 		
2017
		EUR

2016
EUR

Onderzoek van de jaarrekening		
69		
69
Andere controle-opdrachten		
-		
Adviesdiensten op fiscaal terrein		
-		
Andere niet-controlediensten		
-		
		
		69		69
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21. Saldo financiële baten en lasten
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Bank			
Bankkosten		
-80
-75
-85
Rente-opbrengsten		
28
24
47
			
Leningen			
Betaalde rente ontvangen gelden		
-115
-133
-139
Ontvangen rente uitgeleende gelden		
9
			
Beleggingen			
Overige kosten effecten en beleggingen		
-27
-29
Resultaat aan- en verkoop beleggingen		
79
126
-54
Mutatie ongerealiseerd koersresultaat beleggingen		
131
346
Ontvangen dividend		
58
68
57
Ontvangen couponrente		
131
137
121
Ontvangen rente langlopende deposito’s		
26
35
33
			
			
Totaalsaldo financiële baten en lasten		
240
182
297

Voor de toelichting op het resultaat uit beleggingen wordt verwezen naar de toelichting in de balans.
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11.2. ENKELVOUDIGE JAARREKENING
11.2.1. Enkelvoudige balans 

Na resultaatbestemming

(x € 1.000) 		31 december 2017		31 december 2016
ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Beleggingen

1
2
3
4

29		 66
4.544		 4.894
59		104
9.498		 6.948

Totaal vaste activa			
14.130		
12.012
						

Voorraden		17		31
Vorderingen en overlopende activa
5
13.981		16.096
Liquide middelen
6
14.995		10.354
						
Totaal vlottende activa			
28.993		
26.481
						
TOTAAL ACTIVA 			
43.123		
38.493
						

PASSIVA						

Reserves en fondsen						
Reserves
7					
- Continuïteitsr serve		
23.695		
16.717
- Bestemmingsreserves		
8.040		
9.887
			 31.735		26.604
Fondsen
8					
- Bestemmingsfondsen			
5.685		
5.312
			
			37.420		31.916
						

Voorzieningen
9		 510		1.110
						
Langlopende schulden
10		 -		87
						
Kortlopende schulden en overlopende passiva
11		 5.193		5.380
						
TOTAAL PASSIVA			

43.123		

38.493
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11.2.2. Enkelvoudige staat van baten en lasten
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

BATEN				
Baten van particulieren
12
20.808
15.761
21.295
Baten van bedrijven
13
224
152
167
Bijdrage van loterijorganisaties
14
1.883
1.811
2.181
Baten van subisidies van overheden
15
193
100
Baten van verbonden organisaties
16
Baten van andere organisaties zonder winststreven
17
39
431
71
		
23.147
18.155
23.814
				
Baten als tegenprestatie voor
18
883
1.322
938
levering van producten/diensten
Overige baten
19
125
99
182
				
SOM VAN DE BATEN		
24.155
19.576
24.934
				
LASTEN
20			
Besteed aan doelstellingen				
Dierenhulp		
6.118
4.295
6.047
Toezicht dierenwelzijn		
1.018
423
945
Voorlichting		
2.940
2.570
2.611
Beleidsbeïnvloeding		
1.469
1.414
1.189
		
11.545
8.702
10.792
				
Wervingskosten		
3.421
3.703
4.043
Kosten beheer en administratie		
3.922
5.565
5.001
				
SOM VAN DE LASTEN		 18.888
17.970
19.836
				
SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN		
5.267
1.606
5.098
				
Saldo financiële baten en lasten
21
236
230
253
				
SALDO VAN BATEN EN LASTEN		
5.503
1.836
5.351
				
				
Bestemming saldo van baten en lasten				
Toevoeging/onttrekking aan:				
Bestemmingsreserves		
-1.847		-2.203
Bestemmingsfondsen		
372		100
Continuïteitsreserve		
6.978		7.454
				
Totaal		
5.503		5.351
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11.2.3. Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties.
Grondslagen voor waardering en resultaatbepalingen
De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij hierna anders vermeld. Alle genoemde bedragen
luiden in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld.
Een actief wordt in de balans opgenomen als het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen ervan naar
de organisatie zullen toevloeien en dat de waarde ervan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de
balans opgenomen als het waarschijnlijk is dat de afwikkeling ervan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die
economische voordelen in zich bergen, en dat de omvang van het bedrag ervan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen als een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting heeft plaatsgevonden, waarvan de
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt als een vermindering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermindering van een actief of als een vermeerdering van een verplichting heeft plaatsgevonden waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s
met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in
de balans opgenomen.
Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan
aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling
van de waarde.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s met betrekking tot de transactie zijn overgedragen aan de gebruiker van de dienst.
De grondslagen van de enkelvoudige jaarrekening zijn verder gelijk aan de geconsolideerde jaarrekening.
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11.2.4. Toelichting op de enkelvoudige balans
1. Immateriële vaste activa
(x € 1.000) 		31 december 2017		31 december 2016
Aanschafwaarde per 1 januari		
351		
333
Af: afschrijving per 1 januari		
-285		
-276
Boekwaarde per 1 januari		
66		
57
			
Investeringen 		
0		
18
Afschrijvingen		-37		 -9
Mutatie boekjaar		
-37		
9
			
Aanschafwaarde per 31 december		
351		
351
Af: afschrijvingen per 31 december		
-322		
-285
			
Boekwaarde per 31 december		
29		
66

Alle immateriële vaste activa worden gebruikt voor de bedrijfsvoering.
2. Materiële vaste activa
Gebouwen
en grond
		
(x € 1.000)

Nog in
Inventaris
gebruik		
te nemen

Vervoer-  	
middelen

Totaal
2017

Totaal
2016

Aanschafwaarde per 1 januari
6.463
0
2.604
1.599
10.666
10.110
Af: afschrijving per 1 januari
-2.758
0
-2.344
-670
-5.772
-5.250
Boekwaarde per 1 januari
3.705
0
260
929
4.894
4.860
						
						
Investeringen
0
13
145
123
281
591
Overige mutaties
0
0
0
0
0
0
Afschrijvingen
-213
0
-83
-254
-550
-541
Desinvesteringen aanschafwaarde
0
0
0
-95
-95
-35
Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen
0
0
0
14
14
19
Verwerving via fusie
0
0
0
0
0
0
Desinvestering door ontliëring
0
0
0
0
0
0
Mutatie boekjaar
-213
13
62
-212
-350
34
						
Aanschafwaarde per 31 december
6.463
13
2.749
1.627
10.852
10.665
Af: afschrijvingen per 31 december
-2.971
0
-2.427
-910
-6.308
-5.771
						
Boekwaarde per 31 december
3.492
13
322
717
4.544
4.894
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3. Financiële vaste activa
(x € 1.000) 		31 december 2017		31 december 2016
Leningen in het kader van de doelstelling:			
Stand begin boekjaar		
66		
102
Bij: verstrekte leningen		
-		
Af: overige mutaties		
-		
Af: ontvangen aflossingen		
-50		
-18
Af: Voorziening		
5		
-18
Totaal leningen		
21		
66
			
Waarborgsommen		38		38
			
Saldo financiële vaste activa		
59		
104

De leningen betreffen enkele leningen die aan een aantal externe opvangcentra zijn verstrekt. Voor een aantal verstrekte
leningen is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid opgenomen. Het rentepercentage waarmee wordt gerekend varieert
tussen de 0 en 4 procent. Op alle leningen rust een aflossingsverplichting.
De waarborgsommen hebben vooral betrekking op borgsommen voor de huur van panden en voor apparatuur van Post NL.
4. Beleggingen
(x € 1.000) 		31 december 2017		31 december 2016
Obligaties		5.752		4.279
Aandelen		3.064		1.987
Langlopende deposito’s		
682		
682
			
			
Saldo beleggingen		
9.498		
6.948

Overzicht van de effectenportefeuille
(x € 1.000)

Aandelen
2017

Obligaties
2017

Deposito’s
2017

Totaal
2017

Totaal
2016

Beurswaarde
1.987
4.279
682
6.948
6.940
Bij: Aankopen
1.421
1.974
3.395
1.536
Af: Verkopen/aflossingen
-492
-482
-974
-1.751
Bij/af: Koersresultaten
148
-19
129
223
					
					
Beurswaarde per 31 december
3.064
5.752
682
9.498
6.948
					
Voor een toelichting op de portefeuille wordt verwezen naar de toelichting in de geconsolideerde balans.
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5. Vorderingen en overlopende activa
(x € 1.000) 		31 december 2017		31 december 2016
Te vorderen uit hoofde van nalatenschappen		
10.027		
11.432
Nationale Postcode Loterij		
1.800		
1.800
Rekening courant gelieerde instellingen		
1.348		
2.007
Te ontvangen rente-obligaties en spaarrekeningen		
66		
65
Nog te ontvangen omzetbelasting		
330		
322
Vooruitbetaalde bedragen		
126		
62
Debiteuren		97		68
Overige vorderingen en overlopende activa		
187		
340
			
			
Saldo vorderingen en overlopende activa		
13.981		
16.096

De vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar, met uitzondering van vorderingen uit nalatenschappen die,
afhankelijk van afwikkeling, langer dan 12 maanden kunnen blijven staan. De vorderingen zijn beoordeeld op volwaardigheid
en indien van toepassing is een voorziening voor oninbaarheid getroffen.
Te vorderen uit hoofde van nalatenschappen
Per 31 december 2017 waren bij de NVBD 228 dossiers (197 nalatenschappen en 31 legaten) van nalatenschappen in behandeling die financieel nog niet (volledig) waren afgewikkeld. De vordering van nalatenschappen is in totaal € 10.792.000. Hierbij
is rekening gehouden met een voorziening van € 786.000.
Vordering Nationale Postcode Loterij (NPL)
De NVBD ontvangt de bijdrage van de NPL jaarlijks achteraf.
Rekening-courant gelieerde instellingen
Dit betreft de rekening-courant met diverse stichtingen. Er is geen rekening-courantovereenkomst en er is geen aflossings
schema overeengekomen. Er wordt geen rente berekend en er zijn geen zekerheden gesteld.
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Het betreft de volgende rekening-courantverhoudingen:

(x € 1.000)
Rekening-courant St. Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming							
371
Rekening-courant St. DTH Kennemerland 	
282
Rekening-courant St. Dierenbescherming Limburg 	
196
Rekening-courant St. Dierenasiel Amstelveen 	
78
Rekening-courant St. Dierenopvang Rijnmond 	
75
Rekening-courant St. De Wissel	
57
Rekening-courant St. Dierenambulance Noord-Holland Zuid 	
44
Rekening-courant St. Beheer Onroerende Zaken	
42
Rekening-courant St. DBCA 	
32
Rekening-courant St. DOC Enschede	
32
Rekening-courant St. Dierenhulp Nijmegen-DB	
31
Rekening-courant St. Knaagdierencentrum 	
29
Rekening-courant St. Beter Leven keurmerk	
25
Rekening-courant St tot exploitatie van het Dierenasiel Kerbertasyl	
18
Rekening-courant St. Asiel De Kuipershoek	
8
Rekening-courant St. DOC Noordbroek 	
7
Rekening-courant St. Hof van Ede 	
6
Rekening-courant St. de Swinge	
4
Rekening-courant St. Dierenwelzijn Rijnmond 	
4
Rekening-courant St. DOC Waterland 	
3
Rekening-courant St. Dierentehuis Nieuwe Waterweg 	
3
Rekening-courant St. Ambulance DB OverGelder 	
1

Totaal		

1.348

Debiteuren
De vordering op debiteuren is in totaal € 102.000. Waarin rekening is gehouden met een voorziening voor mogelijke oninbaarheid van € 5.000.
6. Liquide middelen
(x € 1.000) 		31 december 2017		31 december 2016
Tegoeden bij banken		
14.984		
10.342
Kasgeld		11		12
			
			
Saldo liquide middelen		
14.995		
10.354

Er zijn geen bankgaranties verstrekt. De overige tegoeden staan ter vrije beschikking aan de organisatie.
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7. Reserves
(x € 1.000) 		
Continuïteits- 	
		 reserve

Bestemmings- 	
reserves

Totaal
2017

Totaal
2016

Stand per 1 januari 		
16.717
9.887
26.604
Resultaat verdeling 		
6.978
-1.847
5.131
				
				
Stand per 31 december		
23.695
8.040
31.735

21.353
5.251

26.604

Bestemmingsreserves
De reserve ‘financiering activa doelstelling’ en reserve ‘financiering activa bedrijfsvoering’ zijn onder de bestemmingsreserves
verantwoord conform Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties. De hoogte van de reserves ‘financiering activa’ zijn gelijk
aan de vaste activa voor de doelstelling of bedrijfsvoering, verminderd met de leningen die verstrekt zijn in het kader van de
doelstelling of de bedrijfsvoering.
In onderstaand overzicht zijn de bestemmingsreserves nader toegelicht.

Stand per
Dotaties
Onttrekkingen
1 januari			

Stand per
31 december

Nieuwbouw/verbouw		3.542
-3
Dierenopvang/dierennoodhulp		 756
-756
Jubilea regio’s		
290
-290
Opleiding werknemers en vrijwilligers		
170
-170
Ondersteuning asielen		
152
-152
Reserve financiering activa BV		
228
-79
Reserve financiering activa DS		
4.749
-477
Overige bestemmingsreserves		
80
				
9.887
80
-1.927

3.539
149
4.272
80

(x € 1.000) 		
		

8.040

Nieuwbouw/verbouw
Voor de diverse nieuwbouw- en verbouwplannen zijn bestemmingsreserves gevormd. De grootste bestemmingsreserve betreft
de mogelijke nieuwbouw van de panden in Winschoten en Zuidwolde.
Reserve dierenopvang/dierennoodhulp
Dit betreft bestemmingsreserves voor kosten die gemaakt worden voor dierenopvang of dierennoodhulp bij de dierenopvangcentra of in bepaalde regio’s in Nederland.
Reserve jubilea regio’s
Ten behoeve van de kosten van jubilea in de regio’s is een bestemmingsreserve gevormd.
Reserve opleiding werknemers en vrijwilligers
Deze bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van de kosten van opleiding van zowel werknemers als vrijwilligers.
Reserve ondersteuning asielen
Deze reserve is gevormd voor bijdragen aan asielen ter dekking van de eventuele verliezen.
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Reserve financiering activa BV en DS
Deze bestemmingsreserves zijn gevormd voor vaste activa (ten behoeve van de doelstelling of bedrijfsvoering) die met eigen
middelen gefinancierd worden. De omvang van deze reserves is gelijk aan de boekwaarde van de (im)materiële vaste activa en
financiële vaste activa, verminderd met de ontvangen langlopende leningen.
8. Bestemmingsfondsen
Onder de bestemmingsfondsen wordt dat deel van de reserves opgenomen dat een beperkte bestedingsmogelijkheid heeft.
Deze beperkte bestedingsmogelijkheid wordt veroorzaakt doordat een derde (de gever) deze beperking heeft aangegeven of
doordat het geld werd ingezameld voor een specifiek doel.
Bestemmingsfondsen
Stand per
Dotaties
Onttrekkingen
1 januari			

Stand per
31 december

Fondsen uit nalatenschappen		
2.684
980
-577
Dierenambulance regio Groningen		
454			
Fonds Asielen (D&T)		
486			
Dierenasiel Zuidwolde		
378			
Dierenwelzijn regio Schoorl		
346			
Nieuwbouw knaagdierenopvang		
264			
Exploitatie Kerbertasyl		
208			
Dierenwelzijn gemeente Hollands Kroon		
145			
Asiel regio Rijnland		
97			
Overige bestemmingsfondsen		
250		
-30
				
				
		
5.312
980
-607

3.087
454
486
378
346
264
208
145
97
220

(x € 1.000) 		
		

5.685

Fonds Dierenambulance regio Groningen
De ontvangen gelden dienen besteed te worden aan de dierenambulance in de regio Groningen.
Fonds Asielen (groep Dierenbeleid, -hulp &Toezicht)
Ultimo 2011 is het Fonds Asielen gevormd vanuit groep D&T ter grootte van € 410.000. Uit dit fonds worden uitgaven gedaan
ter ondersteuning van het asielwerk.
Fonds dierenasiel Zuidwolde
De gelden die opgenomen zijn in dit fonds, dienen besteed te worden aan het dierenasiel in Zuidwolde. Er zijn geen gelden
onttrokken uit dit fonds in verband met een mogelijke nieuwbouw voor dit asiel.
Fonds dierenwelzijn regio Schoorl
De gelden die ontvangen zijn, mogen alleen besteed worden aan dierenwelzijnsprojecten in de regio Schoorl (nu onderdeel
van gemeente Bergen).
Fonds nieuwbouw knaagdierenopvang
Dit fonds is specifiek bestemd voor de nieuwbouw van het knaagdierencentrum. Vorig boekjaar is het knaagdierencentrum
verhuisd naar een nieuw, reeds bestaand pand. Derhalve is dit fonds niet gemuteerd in het boekjaar.
Fonds exploitatie Kerbertasyl
Dit fonds is specifiek bestemd voor het dekken van verliezen van het Kerbertasyl. In het boekjaar 2016 heeft het asiel een winst
gemaakt, waardoor het bestemmingsfonds niet gemuteerd is.
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Fonds dierenwelzijn gemeente Hollands Kroon
De gelden die ontvangen zijn voor dit fonds zijn specifiek bestemd voor het verbeteren van het dierenwelzijn in de gemeente
Wieringen (nu Hollands Kroon).
Fonds asiel regio Rijnland
Dit fonds is specifiek voor het asiel in de regio Rijnland. In het boekjaar zijn de kosten van de verbouwing van het asiel Midden
Holland ten laste van dit fonds gebracht.
Overige bestemmingsfondsen
Dit betreft meerdere kleinere bestemmingsfondsen.
Fondsen uit nalatenschappen
In onderstaande tabel is een nadere specificatie opgenomen van de fondsen uit nalatenschappen:

Stand per
Dotaties
Onttrekkingen
1 januari			

Stand per
31 december

Werkzaamheden voormalige afdelingen en regio’s
338
226
-23
Werkzaamheden dierenopvangen en dierenambulances
527
464
-9
Zwerfdieren		
763
106
-465
Fonds Yvonne Uitenbosch		
829
-7
Overige		
227
184
-73
				
				
		2.684
980
-577

541
982
404
822
338

(x € 1.000) 		
		

3.087

Voor wat betreft de dotatie in ‘Fondsen uit nalatenschappen’ is de mutatie in het toegezegde erfdeel verantwoord. Deze kan als
gevolg van aanpassingen ook negatief zijn.
Onder onttrekkingen zijn de uitgaven verantwoord die ten laste van deze fondsen zijn gedaan en eventuele waardeveranderingen
betreffende onroerend goed.
Werkzaamheden voormalig afdelingen en regio’s
Hieronder zijn verschillende fondsen opgenomen die zijn toegewezen aan de diverse voormalige afdelingen of huidige regio’s
van de Dierenbescherming. Het bestedingsdoel varieert van specifieke doelen binnen een regio (bijvoorbeeld de opvang van
thuisloze honden en katten in Groningen) tot een vrij besteedsbaar fonds binnen een bepaalde regio.
Werkzaamheden dierenopvangen en dierenambulances
Hieronder zijn verschillende opgenomen die specifiek zijn toegewezen aan de werkzaamheden van een dierenopvang of
dierenambulance van de Dierenbescherming.
Fonds zwerfdieren, algemene en inspectiewerkzaamheden
De erflater heeft de Dierenbescherming verzocht de nalatenschap te besteden aan zwerfdieren, algemene en inspectie
werkzaamheden.
Fonds Yvonne Uitenbosch
Het Fonds Yvonne Uitenbosch betreft een nalatenschap die ten goede komt aan mensen in de samenleving met een beperkt
inkomen. Het gaat om de financiering van buitengewone medische kosten en/of operaties van hun huisdieren (in de breedste
zin van het woord). In overeenstemming met de opdracht van de erflater is besloten dat dit fonds jaarlijks maximaal € 50.000
ter beschikking stelt. Een maximale bestaansduur van 25 jaar is als wenselijk aangegeven.
Overige fondsen uit nalatenschappen
De overige fondsen zijn gevormd uit baten van nalatenschappen waarbij erflaters specifieke bestemmingen hebben benoemd. De
gelden dienen met name besteed te worden aan asielen en dierenopvangcentra in het hele land, alsmede aan dierenambulances.
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9. Voorzieningen
Stand per
Dotaties
Onttrekkingen
1 januari			

Stand per
31 december

Groot onderhoud		
760
-478
Wachtgeld		203
-72
Jubilea		90
11
-6
Reorganisatie		 55
-55
Egelopvang Westland		
2
				
				
		1.110
11
-611

282
131
95
2

(x € 1.000) 		
		

510

Voorziening groot onderhoud
In 2017 zijn voor de panden die in eigendom zijn van de Dierenbescherming meerjarenonderhoudsplannen opgesteld. Op
grond hiervan is de onderhoudsvoorziening opnieuw beoordeeld en is voor 2016 een extra dotatie van € 760.000 opgenomen.
Deze dotatie is verdeeld over de diverse stichtingen die eigenaar zijn van de locaties van de Dierenbescherming.
Voorziening wachtgeld
De voorziening wachtgeld betreft de afwikkeling van een wachtgeldregeling voor drie medewerkers.
Voorziening jubilea
Voor de verwachte toekomstige uitkeringen uit hoofde van jubilea is een voorziening gevormd. Door de fusie met de afdelingen
is het personeelsbestand uitgebreid, waardoor er een behoorlijke dotatie is gedaan aan deze voorziening. Bij het bepalen van
de hoogte van de voorziening is rekening gehouden met een kans van blijven.
Voorziening reorganisatie
In 2015 is het besluit genomen dat er een reorganisatie binnen de NVBD zou plaatsvinden met invoeringsdatum 1 maart 2016.
Hiervoor is een sociaal plan opgesteld dat is goedgekeurd door diverse gremia. Tevens was reeds bekend welke en hoeveel
mensen er zouden uitstromen. Voor de afvloeiing van deze medewerkers, alsmede voor advieskosten direct samenhangend
met de begeleiding van het reorganisatieproces, is een voorziening gevormd. In 2016 en 2017 zijn deze kosten ten laste van de
voorziening gebracht.
10. Langlopende schulden
(x € 1.000) 		31 december 2017		31 december 2016

Hypothecaire lening Rabobank afdeling Noord-Holland Zuid		
-		
87
		
		
Saldo langlopende schulden		
-		
87

In juni 2008 heeft de Rabobank een hypothecaire lening verstrekt van € 130.000 ter financiering van het pand aan de
Troelstralaan 66 te Heemstede. De aflossing dient in 25 jaar plaats te vinden met een vaste rente van 6,5 procent. Dit percentage
is vast tot en met het jaar 2018.
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11. Kortlopende schulden en overlopende passiva
(x € 1.000) 		31 december 2017		31 december 2016
Schulden aan leveranciers		
1.025		
Vooruit ontvangen contributies		
1.387		
Rekening-courant gelieerde instellingen 		
638		
Nog te betalen vakantiedagen en -gelden		
909		
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
390		
Vooruit ontvangen bedragen		
213		
Nog te besteden bijdrage NPL		
-		
Nog te besteden subsidie ministerie EZ		
119		
Kortlopend deel langlopende schulden		
82		
Overige schulden en overlopende passiva		
430		
			
			
Saldo kortlopende schulden en overlopende passiva		
5.193		

848
1.390
1.176
879
320
278
264
119
106

5.380

Nog te besteden subsidie ministerie EZ
Dit bedrag is vrijgegeven door projectpartners (ministerie van Economische Zaken en ministerie van Veiligheid en Justitie) voor
het project Dierenhulp uit 2012. Dit bedrag is verplicht te besteden binnen de projectdoelstelling en wordt besteed aan het
organiseren van symposia met betrekking tot dierenhulp door gemeenten.
Rekening Courant
De rekening-courantpositie bestaat uit de volgende saldi:

(x € 1.000)
Rekening-courant St. Criellaert	
Rekening-courant St. Laetitiahoeve	
Rekening-courant St. Dierentehuis Oost Groningen	
Rekening-courant St. Dierenopvang Haarlemmermeer	
Rekening-courant St. Dierentehuis Midden Holland	
Rekening-courant St. DOC De Doornakker 	
Rekening-courant St. Dierenambulance Zuid-Holland Zuid 	
Rekening-courant St. Noord Overijssel Dierenambulance 	

288
106
100
87
29
14
12
2

Totaal rekening-courant posities	

638

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Huurverplichtingen
De NVBD heeft meerdere huurovereenkomsten afgesloten voor het gebruik van kantoorlocaties en een asiel. De grootste
huurverplichting betreft de huur van het kantoorpand aan de Regulusweg in Den Haag. De totale huurverplichting per
31 december 2017 voor het jaar 2018 bedraagt € 182.000 en de looptijd van de huurcontracten is uiterlijk 30 april 2021.
Aan verhuurders van de panden zijn geen bankgaranties verstrekt.
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Leaseverplichtingen
Er worden veertien bedrijfsauto’s geleased. Deze contracten hebben een einddatum variërend van 2017 tot en met 2023.
De jaarlijkse leaseverplichting (exclusief voorschot voor brandstofkosten) bedraagt:

(x € 1.000)
Leasekosten in 2018	
Leasekosten in 2019	
Leasekosten in 2020	
Leasekosten in 2021	
Leasekosten in 2022	
Leasekosten in 2023	

Totale leaseverplichting per 31 december 2017	

78
57
45
31
17
2

230

Overeenkomst NPL
Met de Stichting Nationale Postcode Loterij is door de NVBD een overeenkomst gesloten met een looptijd tot en met 31 december 2020, waarin de Dierenbescherming als beneficiant wordt aangemerkt. De afgelopen jaren heeft de Dierenbescherming
uitkeringen ontvangen van € 1.800.000 per jaar. Voor de resterende looptijd wordt een jaarlijks bedrag in die orde van grootte
verwacht.
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11.2.5. Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten
12. Baten van particulieren
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Nalatenschappen en legaten		
12.459
7.000
13.211
Contributies		
5.495
5.440
5.393
Giften 		
1.939
2.147
1.773
Collecten		
909
1.101
889
Overige baten van particulieren		
6
73
29
			
			
Totaal baten van particulieren		
20.808
15.761
21.295

Nalatenschappen en legaten
De baten uit nalatenschappen en legaten zijn conform de interne richtlijnen van de Dierenbescherming conservatief begroot.
De Dierenbescherming heeft veel activiteiten verricht om het nalaten aan de organisatie onder de aandacht te brengen onder
mensen die willen nalaten aan goede doelen. Net als in 2016 heeft dat geleid tot een hoger bedrag aan nalatenschappen en
legaten dan begroot en dan gerealiseerd in voorgaand boekjaar.
Contributies
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Contributies leden		
5.495
5.440
5.393
			
			
Totaal contributies		
5.495
5.440
5.393
			
Aantal leden per jaareinde (x 1.000):			
Totaal volwassen leden		
119		
120

13. Baten van bedrijven
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Zakelijke giften		
108
62
94
Giften in natura		
18
Sponsoring		
62
50
37
Opbrengst aandeel in acties van derden		
36
40
36
Overige						
			
Totaal Baten van Bedrijven		
224
152
167
			

jaarverslag 2017| 125

14. Bijdrage van loterijorganisaties
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Bijdrage Nationale Postcode Loterij		
1.800
1.800
2.153
Overige 		
83
11
28
			
			
Totaal Bijdrage van Loterijorganisaties		
1.883
1.811
2.181

Overeenkomst NPL
Met de Stichting Nationale Postcodeloterij (NPL) heeft de Dierenbescherming een overeenkomst gesloten waarin de Dieren
bescherming als beneficiant wordt aangemerkt met een looptijd tot en met 31 december 2020. De afgelopen jaren heeft de
Dierenbescherming uitkeringen ontvangen van € 1.800.000 per jaar. Voor de resterende looptijd wordt een jaarlijks bedrag in
die orde van grootte verwacht.
15. Baten van subsidies van overheden
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Projectbijdragen		
193
100
			
			
Totaal baten van subsidies van overheden		
193
100
			

17. Baten van andere organisaties zonder winststreven
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Opbrengst externe vermogensfondsen		
39
431
71
			
			
Totaal baten van andere organisaties zonder winststreven
39
431
71
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18. Baten als tegenprestatie voor levering van producten/diensten
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Opbrengst dienstverlening gemeenten		
625
1.138
695
Baten asielactiviteiten		
142
80
93
Baten ambulanceactiviteiten		
53
80
112
Baten pensionactiviteiten		
5
9
4
Opbrengst verkoop artikelen		
7
6
-8
Veterinaire diensten en medicatie		
51
9
42
			
			
Totaal Baten als tegenprestatie voor levering van producten/diensten
883
1.322
938

Opbrengst dienstverlening gemeenten
Deze wettelijke taken betreffen die activiteiten waar de gemeenten verantwoordelijk voor zijn, zoals opvang en vervoer van
verloren dieren. De Dierenbescherming verricht deze activiteiten voor de gemeenten.
Baten asielactiviteiten
De baten asielactiviteiten bestaan uit opbrengsten uit de adoptie van dieren of de afstand van dieren en gefactureerde
medische handelingen.
Baten ambulanceactiviteiten
De ambulanceactiviteiten genereren opbrengsten door het uitvoeren van ambulanceritten op verzoek van particulieren
en bedrijven.
19. Overige Baten
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Verkoop resultaat activa		
4
206
Cursusopbrengsten		
43
63
60
Overige opbrengsten		
78
36
-84
			
			
Totaal overige baten		
125
99
182
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20. Lastenverdeling
(x € 1.000)

Dieren
hulp

Toezicht
VoorBeleidsFondsen- Kosten en
dierenlichting
beïnvloewerving
beheer
welzijn		 ding		
admin.

Totaal
realisatie
2017

Totaal
begroting
2017

Totaal
realisatie
2016

										
Directe kosten
2.869
526
1.431
201
1.687
835
7.549
5.805
7.019
Personeelskosten
1.957
352
1.365
1.162
1.571
3.014
9.421
10.331
9.974
Autokosten
38
5
9
7
28
101
188
73
166
Huisvestingskosten
244
-22
-22
-3
-22
-133
42
420
1.591
Afschrijvingskosten
352
47
47
47
47
47
587
591
395
Bestuurskosten						
3
3
10
Overige algemene kosten
658
110
110
55
110
55
1.098
740
691
									
Totale lasten
6.118
1.018
2.940
1.469
3.421
3.922
18.888
17.970
19.836

Kostentoerekening
Voor de uitgangspunten van de lastenverdeling verwijzen we naar de grondslagen voor de bepaling van het resultaat.

Directe kosten dierenhulp
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Kosten ambulances		
252
-135
269
Kosten asielen		
164
-155
153
Medische kosten		
294
383
322
Giften aan gelieerde entiteiten		
1.673
837
210
Giften aan niet-gelieerde entiteiten		
382
15
111
Overige kosten dierenhulp		
104
424
708
			
			
Totaal directe kosten dierenhulp		
2.869
1.369
1.773

Directe kosten toezicht dierenwelzijn
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Kosten toezicht		
526
292
			
			
Totaal directe kosten dierenwelzijn		
526
292
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Directe kosten voorlichting
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Kosten voorlichting		
1.431
1.153
1.157
			
			
Totaal directe kosten voorlichting		
1.431
1.153
1.157

Directe kosten beleidsbeïnvloeding
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Beïnvloeding en lobby diversen		
201
226
203
			
			
Totaal directe kosten beleidsbeïnvloeding		
201
226
203

Directe kosten eigen fondsenwerving
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Ledenwerving		
499
468
1.336
Werving giften particulieren en zakelijk		
357
540
262
Ledenbehoud		
184
540
264
Werving nalatenschappen		
366
282
234
Sponsorwerving		
4
Collecte		
281
250
309
			
			
Totaal directe kosten eigen fondsenwerving		
1.687
2.080
2.409

Directe kosten beheer en administratie
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Advieskosten		
411
603
503
Juridische kosten		
130
61
196
Verzekeringskosten		
145
79
108
Overige kosten beheer en administratie		
149
234
378
			
			
Totaal directe kosten beheer en administratie		
835
977
1.185
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Personeelskosten
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Salarissen		
6.224
7.248
6.408
Sociale lasten 		
951
1.067
1.040
Pensioenpremies		
702
549
540
Onkostenvergoedingen personeel		
214
181
198
Werving en selectie		
57
50
29
Doorberekend aan gelieerde instellingen		
-47
-89
-23
Ontvangen ziekengeld		
-72
Overige personeelskosten		
1.320
1.325
1.854
			
			
Totaal personeelskosten		
9.421
10.331
9.974
			
Bezetting per jaareinde in fte (Servicecentrum)		
79.6		
79,1
Bezetting per jaareinde in fte (afdelingen/regio’s)		
32.8		
33,6
Bezetting per jaareinde in fte (asielen en ambulances)		
12.2		
13,1

Overige personeelskosten
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Uitzendkrachten en interim-management		
522
294
1.046
Deskundigheidsbevordering		
300
509
Reis- en verblijfkosten vrijwilligers		
98
164
109
Reservering vakantiedagen		
119
Kosten salarisadministratie		
153
148
176
Voorziening jubilea		
11
Voorziening wachtgeld		
113
Overige personeelskosten		
247
210
280
			
			
Totaal overige personeelskosten		
1.320
1.325
1.854
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Bezoldiging directie
Naam
Functie

P. Verdaasdonk
Algemeen directeur

Dienstverband
Aard (looptijd)
uren
part-time percentage
periode

Contract voor onbepaalde tijd
40
100%
1 mei t/m 31 december 2016

Bezoldiging		
2017		2016
		
Jaarinkomen (€ x 1.000)		
bruto loon/salaris		
-		
74
vakantietoeslag		
-		
6
eindejaarsuitkering, 13e 		
-		
variabel jaarinkomen 		
-		
Totaal 		
-		
80
		
SV lasten (wg-deel) 		
-		
7
Belastbare vergoedingen/bijtellingen 		
-		
4
Pensioenlasten (wg-deel) 		
-		
5
Overige beloningen op termijn 		
-		
Uitkeringen beëindiging dienstverband 		
-		
		
Totaal bezoldiging		
-		
96

Naam
Functie

F.F. Lamkamp
Algemeen Directeur/Bestuurder

Dienstverband
Aard (looptijd)
uren
part-time percentage
periode

Contract voor onbepaalde tijd
40
100%
1 januari t/m 31 december 2017

Bezoldiging		
2017		2016
		
Jaarinkomen (€ x 1.000)		
bruto loon/salaris		
113		
85
vakantietoeslag		
9		
7
eindejaarsuitkering, 13e 		
-		
variabel jaarinkomen 				
Totaal 		
122		
92
		
SV lasten (wg-deel) 		
9		
9
Belastbare vergoedingen/bijtellingen 				
2
Pensioenlasten (wg-deel) 		
21		
4
Overige beloningen op termijn 		
-		
Uitkeringen beëindiging dienstverband 		
-		
		
Totaal bezoldiging		
152		
107
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Nevenfuncties van de Algemeen Directeur/Bestuurder zijn:
• voorzitter RvT bij de Stichting Jeugdtandverzorging Amsterdam
• lid RvT bij de Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer
• lid RvT bij de stichting Geriant

Naam
Functie

A.J. Bakker
Algemeen Directeur/Bestuurder a.i.

Dienstverband
Aard (looptijd)
uren
part-time percentage
periode

Contract voor bepaalde tijd
24
60%
1 oktober t/m 31 december 2017

Bezoldiging		
2017		2016
		
Jaarinkomen (€ x 1.000)		
bruto loon/salaris		
17		
vakantietoeslag		
-		
eindejaarsuitkering, 13e 		
-		
variabel jaarinkomen 		
-		
Totaal 		
17		
		
SV lasten (wg-deel) 		
1		
belastbare vergoedingen/bijtellingen 		
-		
pensioenlasten (wg-deel) 		
-		
overige beloningen op termijn 		
-		
uitkeringen beëindiging dienstverband 		
-		
		
Totaal bezoldiging		
18		
-

Nevenfuncties van de Algemeen Directeur/Bestuurder a.i. zijn:
• Voorzitter VNO-NCW Metropoolregio Amsterdam
• Voorzitter Raad van Commissarissen GVB Holding N.V.
• Voorzitter Raad van Commissarissen Transavia Airlines BV
• Voorzitter Raad van Commissarissen SnowWorld Leisure NV
• Voorzitter Raad van Toezicht van Stichting NBTC Holland Marketing
• Voorzitter van de calamiteitencommissie van de Stichting Calamiteitenfonds
• Lid Algemeen Bestuur VNO-NCW
• Lid Amsterdam Economic Board
• Lid van bestuur Stichting Amsterdam Museum Fonds (tot 13 februari 2018)
• Lid Raad van Toezicht van Stichting Hulphond Nederland
• Lid van bestuur Stichting Amsterdam Light Festival.
• Lid Raad van Advies UvA Faculteit Economie en Bedrijfskunde
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Autokosten
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Leasekosten (inclusief brandstof)		
188
73
166
			
			
Totaal autokosten		
188
73
166

Huisvestingskosten
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Huur		
207
239
390
Schoonmaakkosten		
31
25
36
Onderhoud gebouwen		
-364
48
779
Overige huisvestingskosten		
168
108
386
			
			
Totaal huisvestingskosten		
42
420
1.591
			

Overige indirecte kosten
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Automatiseringskosten		
1.098
740
682
Afschrijvingskosten		
587
591
395
Bestuurskosten 		
3
10
9
			
			
Totaal overige indirecte kosten		
1.688
1.341
1.086
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21. Saldo financiële baten en lasten
(x € 1.000) 		
2017
		Realisatie

2017
Begroting

2016
Realisatie

Bank			
Bankkosten		
-56
-50
-59
Rente opbrengsten		
15
19
			
Leningen			
Betaalde rente ontvangen gelden		
-6
Ontvangen rente uitgeleende gelden		
-4
			
Beleggingen			
Overige kosten effecten en beleggingen		
-22
-29
Resultaat aan- en verkoop beleggingen		
7
126
-51
Mutatie ongerealiseerd koersresultaat beleggingen		
133
222
Ontvangen dividend		
49
40
44
Ontvangen couponrente		
90
80
82
Ontvangen rente langlopende deposito’s		
26
34
29
			
			
Totaal saldo financiële baten en lasten		
236
230
253

Den Haag, 25 juli 2018

De heer P. Smits
voorzitter				

____________________________

De heer M.C. Kuipers
vice-voorzitter				

____________________________

De heer P. Buisman
lid					

____________________________

Mevrouw M. Eleveld
lid					

____________________________

De bestuurder,
Mevrouw J.F. Admiraal
Algemeen Directeur/Bestuurder		

____________________________
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12. OVERIGE GEGEVENS
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12.1. CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan het bestuur en de Raad van Toezicht van
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2017
ONS OORDEEL
Wij hebben de jaarrekening 2017 van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren te Den Haag gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van
het vermogen van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017
in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.
De jaarrekening bestaat uit:
1. d
 e geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2017;
2. d
 e geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2017; en
3. d
 e 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 de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (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:
• voorwoord directie. Onze cijfers in vogelvlucht, 2017 van maand tot maand. Dit zijn wij. Resultaten in 2017, De organisatie.
Communicatie met belanghebbenden. Blik op 2018, Financiële resultaten. Verantwoording raad van toezicht;
• 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;
• alle informatie bevat die op grond van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende Organisaties is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
jaarrekeningcontrole 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 en de overige
gegevens in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende Organisaties.
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BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING
VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN NETBESTUUR 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
Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 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 organisatie 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 organisatie te liquideren of de
bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging 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
vereniging.

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 fraude of fouten 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.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. 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
controleinformatie 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 vereniging;
• 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 gebeur enissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de organisatie 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 organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;

jaarverslag 2017| 137

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en
de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden
voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten.
Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële
informatie of specifieke posten noodzakelijk was.
Wij communiceren met 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.
Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd.
Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen
beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.
Rotterdam, 25 juli 2018
MAZARS N.V.
w.g. drs. S. Boomman RA
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GERED

Bij een vuilcontainer in Zoetermeer werden in de winter een vader- en moederkonijn en hun zes kleintjes
gevonden. Ze waren in een kooi achtergelaten op
straat. Vrijwilligers van de dierenambulance haalden
het konijnengezin op en brachten ze naar opvangcentrum Het Knaaghof in Rijswijk. De kleintjes waren nog
roze, heel kwetsbaar en waarschijnlijk amper een dag
oud. Ze werden uit hun kooi getild en met hun moeder
in een nestje gelegd. Dat moest behoedzaam gebeuren, want als zij gestrest zou raken, bestond de kans
dat ze haar kleintjes zou verstoten. Twee van de
konijntjes hebben het uiteindelijk niet gered, de andere
openden na tien dagen hun oogjes. Nog een paar
dagen later begonnen ze te bewegen en voorzichtig te
spelen. Uiteindelijk werd voor alle konijnen een nieuw
thuis gevonden, waar ze helemaal op hun plek zijn.

21

1

Dierenambulancelocaties

Service Centrum

29

Dierenopvangcentra

4

10

Gehoorzame
Huishondscholen

Regiokantoren

1

Dierenartspraktijk

LANDELIJKE DEKKING

Ook in uw regio zetten we ons dagelijks in voor dieren. Voor de
contactgegevens van onze regiokantoren, dierenambulances,
asielen en hondenscholen kijkt u op Dierenbescherming.nl.

