
 
 
 
 
 
 

 

   Winst en verlies 2018 
   

Begroting 

      Adopties honden € 27.915,00       € 30.000,00 

Adopties katten € 910,00         

            

Donaties  € 9.661,88       € 20.000,00 

            

Overige inkomsten  € 15,00       € 1.000,00 

            

TOTAAL INKOMSTEN € 38.501,88       € 51.000,00 

            

Donatie As.Alianta Roemenie € 2.000,00         

Donaties FPCC Roemenie € 8.190,00       € 20.000,00 

            

Voer € 1.600,00       € 1.800,00 

Transportkosten € 7.090,24       € 9.000,00 

Huisvesting € 11.980,00       € 10.000,00 

Verzekering € 429,84         

Bouwmateriaal,werktuigen € 1.416,32         

Kantoor, schoonmaak etc € 432,00       € 500,00 

Gas, water, electra € 1.373,16       € 1.600,00 

Telefoon, internet € 675,00       € 450,00 

Dierenartskosten € 805,85       € 2.000,00 

Bankkosten € 136,33       € 270,00 

Promotie/advertentiekosten € 1.631,33       € 750,00 

Overige onkosten € 696,42       € 450,00 

            

TOTAAL UITGAVEN € 38.456,49       € 46.820,00 

            

Reserve € 45,39       € 4.180,00 

 

 

  

Stichting SOS Dogs Nederland 
RSIN: 857098317 

Kamer van Koophandel: 67626092 
IBAN: NL78 ABNA 0819 550701 

www.sosdogs.nl 

info@sosdogs.nl   

06-11690950 
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Toelichting jaarrekening 2018 

 

Inkomsten 

Stichting SOS Dogs Nederland heeft in 2018 voor 95 honden een goed thuis in 

Nederland gevonden. Daarnaast hebben we ook 13 katten aan een baasje 

geholpen. In totaal hebben wij een bedrag van € 28.825,- aan adoptiegelden 

ontvangen. 

Aan donaties hebben wij € 9.661,88 ontvangen. Mede dankzij deze giften kunnen 

wij de kosten dekken. Wij bedanken ook alle opvanggezinnen en vrijwilligers die ons 

met dit werk en met donaties van hondenvoer en manden en allerlei andere 

hondenartikelen hebben geholpen. 

Kosten 

Het vervoer van de honden gaat over de weg. Het transport met daarvoor 

uitgeruste bus (met kennels, airconditioning) vond gemiddeld één keer per maand 

plaats. De transportkosten zijn de kosten van het vervoer van Roemenië naar 

Nederland. 

In 2018 werd een locatie gehuurd om een aantal honden in Nederland op te kunnen 

vangen. Veel honden gaan vanuit Roemenië direct naar opvanggezinnen of 

adoptiegezinnen. Maar om de honden die terugkomen op te kunnen vangen en om 

een aantal honden eerst zelf te kunnen observeren en socialiseren voor adoptie, is 

een locatie op een ruim perceel gehuurd.  

De kostenpost  voor de dierenarts is dit jaar laag, dit omdat door goede contacten 

met een begripvolle dierenarts een “vriendenprijs” is overeengekomen. Maar ook 

omdat het merendeel van de dierenartskosten voor de honden en katten (voor 

sterilisatie, inentingen, chip) in Roemenië worden gemaakt.   

Donaties 

Wij hebben dit jaar € 2.000,- kunnen doneren aan 'Alianta pentru Combaterea 

Abuzurilor'  (Alliantie voor de bestrijding van misstanden) en € 8.190,- aan Stichting 

F.P.P.C. SOS Dogs in Roemenië.  Daarmee ondersteunen wij hun goede werk en 

kunnen zij doorgaan met de sterilisatie- en castratieprogramma's. 

 

 


