
 
 
 
 
 
 

   Jaarrekening 2020 
 

    2019 

     Adopties honden € 149.423,05   € 71.865,00   

Adopties katten € 5.355,00   € 2.940,00   

Donaties € 59.932,91    € 45.964,51   

Overige inkomsten € 700,00   € 543,10   

Reserve 2019 € 11.959,27    € 45,39   

 
   

 
  

TOTAAL INKOMSTEN € 227.370,23       € 121.358,00   

 
   

 
  

Kosten voer  € 7.546,35   € 2.811,50   

Transportkosten € 29.400,36   € 12.140,00   

Huisvesting incl. gemeentebelasting € 19.256,48   € 15.492,15   

Verzekering € 507,48   € 722,65   

Bouwmateriaal t.b.v. verbeteringen € 25.781,27   € 4.999,02   

Kantoor, schoonmaak, cursusgeld etc € 1.780,89   € 231,51   

Gas, water, electra € 4.280,45   € 4.657,02   

Telefoon, internet € 1.550,15   € 808,90   

Dierenartskosten € 8.603,18   € 3.452,37   

Bankkosten € 440,25   € 308,97   

Promotie/advertentiekosten € 1.944,61   € 2.077,61   

Overige onkosten € 6.271,07   € 1.574,71   

Personeelkosten € 11.223,72    € 8.493,00   

Kosten voer en verzorging honden open 
asiel FPCC SOS Dogs Roemenië € 53.288,02  € 29.479,32  

Kosten dierenartsen, sterilisaties, 
medicijnen FPCC SOS Dogs Roemenië € 40.000,00  € 20.000,00  

Donatie Asociația Arca lui Norocel € 3.458,09    € 150,00  

Donatie Asociației Alianța pentru 
Combaterea Abuzurilor € 1.000,00   € 2.000,00  

Donatie Stichting Hart Limburg-Zuid & 
Rurpfoten e.V. € 212,00    

     

TOTAAL UITGAVEN € 216.544,37   € 109.398,73   

         

Reserve € 10.825,86   € 11.959,27   

Stichting SOS Dogs Nederland 
RSIN: 857098317 

Kamer van Koophandel: 67626092 
IBAN: NL78 ABNA 0819 550701 

www.sosdogs.nl 

info@sosdogs.nl   

06-11690950 

mailto:info@sosdogs.nl


Toelichting jaarrekening 2020 

 

Inkomsten 

Stichting SOS Dogs Nederland heeft in 2020 voor 452 honden uit Roemenië een goed 

thuis in Nederland gevonden. Daarnaast hebben we ook 64 katten aan een baasje 

geholpen. In totaal hebben wij een bedrag van € 154.778.05,- aan adoptiegelden 

ontvangen. Aan donaties hebben wij € € 59.932,91ontvangen.  

Dankzij deze adoptiegelden en giften kunnen wij de kosten dekken van onze opvang in 

Didam en een substantiële bijdrage leveren aan de kosten (o.a. voer, dierenarts) van het 

open asiel van FPCC SOS Dogs in Roemenië. Daarmee ondersteunen wij hun goede werk 

en kunnen zij doorgaan met sterilisatie- en castratieprogramma’s in Roemenië. In de 

provincie Bihor werden door FPCC SOS Dogs 705 honden (waarvan 499 teven) en 72 

katten gesteriliseerd/gecastreerd. 

Het open asiel van FPCC SOS Dogs, waar ± 800 honden opgevangen worden, wordt 

grotendeels draaiende gehouden dankzij deze donaties.  

 

Kosten 

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

(met kennels, airconditioning) vond gemiddeld twee keer per maand plaats. De 

transportkosten zijn de kosten van het vervoer van Roemenië naar Nederland. Het aantal 

adopties in 2020 is t.o.v. 2019 min of meer verdubbeld, en tevens de transportkosten. 

De gemaakte kosten voor de dierenarts in Nederland vallen ook hoger uit, maar zijn nog 

steeds relatief laag. Dit komt omdat het merendeel van de dierenartskosten voor de 

honden en katten (voor sterilisatie, inentingen, chip) door FPCC SOS Dogs in Roemenië 

wordt gemaakt. Een groot deel van de adoptiebijdrage gaat naar FPCC SOS Dogs om 

deze kosten te vergoeden. 

Verbetering van de boerderij in Didam, de opvanglocatie van de stichting zijn 

noodzakelijk. De kennels en weides voor de opvang van de honden, maar ook de 

ontvangstruimte voor de bezoekers zijn op belangrijke punten aangepast. Bouw- en 

renovatiekosten in zijn in 2020 gestegen naar € 25.781,27. In 2021 zullen ook nog 

aanpassingen nodig zijn en uitgevoerd worden.  

Donaties 

Wij hebben dit jaar € 1.000,- kunnen doneren aan 'Alianta pentru Combaterea Abuzurilor'  

(Alliantie voor de bestrijding van misstanden) voor hun lobbying campagnes op sociale 

media en persoonlijk bij politieke partijen en gemeenten in Roemenië om het 

straathondenprobleem diervriendelijk en efficiënt op te lossen. 

Wij hebben € 3.458,09 kunnen doneren aan de stichting Asociația Arca lui Norocel voor 

hun sterilisatieprojecten. Asociația Arca lui Norocel  heeft in samenwerking met Romania 

Animal Rescue in de provincie Prahova meer dan 1000 honden geholpen. 

Wij bedanken alle opvanggezinnen en vrijwilligers die ons met dit werk en met donaties 

van hondenvoer, manden en allerlei andere hondenartikelen hebben geholpen. Met name 

de stichting PAU (People & Animals United) uit Duitsland zijn wij dankbaar voor de gulle 

donaties. 


