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Balans 

 

Balans per 31 december 2021  

 

 

  

Vaste activa Eigen Vermogen

ambulance 3.000,00€    25.834,82€  
afschrijving 428,57€        

2.571,43€    

röntgenapparaat 25.691,62€  
afschrijving 2.428,23€    

23.263,39€  

Vlottende activa Algemene reserve

banktegoed 39.539,28€  39.539,28€  

65.374,10€  65.374,10€  

ACTIVA PASSIVA
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 Staat van baten en lasten 

 

Staat van baten en lasten over 2021 

 

 

  

BATEN

Diverse opbrengsten 10.520,81€  
Donaties 3.603,01€    
Subsidie 10.000,00€  
Indirecte opbrengsten 383,62€        

Totale opbrengsten 24.507,44€  

LASTEN

Röntgenapparaat 25.691,62€  
Onderhoud röntgenapparaat 302,50€        
Huur Waterland 1.200,00€    
Betaalrekening 114,00€        
Diverse onderhoudskosten 97,72€          
Verzekering Ambulance 713,77€        
Administratiekosten 302,14€        
Vrijwilligerskosten 84,95€          
Nagekomen vrijwilligerskosten 2020 1.316,13€    

Totale lasten 29.822,83€  

Resultaat € -5.315,39
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Algemene toelichting  

Activiteiten 

Het aanbieden van professioneel forensisch dierenonderzoek tegen lage kosten, zowel voor politie 

en justitie als voor particulieren.  

Het uitdragen van het bewustzijn dat door deze opzet ook ogenschijnlijk kleine, onbeduidende 

vergrijpen gevolgen kunnen hebben voor een dader. 

 

Algemene grondslagen 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen 

zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). 

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Algemeen 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs. 

Vanaf 2021 worden de vaste activa afgeschreven in 7 jaar tijd zonder restwaarde. 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije 

beschikking aan de Stichting. 

 

Reserves en fondsen 

Algemene reserve 

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit 

bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur, maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden 

besteed. 

 

Bestemmingsfondsen 

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven, dient dit 

deel aangemerkt te worden als “bestemmingsfonds”. In dit geval heeft niet het bestuur van de 

Stichting, maar de gever een bestemming aan de middelen gegeven. De bestemmingsfondsen 
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bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de geoormerkte doelstelling zijn besteed 

(waaronder fondsen op naam). 

 

Grondslagen voor de staat van baten en lasten 

Algemeen 

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. 

 

Nalatenschappen 

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan 

worden vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van 

ontvangst verantwoord als baten. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de 

toelichting vermeld. 

  



Pagina 7 van 9 
 

  Stichting Forensisch Dierenonderzoek  Jaarrekening 2021  
 

Toelichting op de balans 

Liquide middelen 

Alle financiële zaken verlopen via de Regiobank, de Stichting beschikt niet over een geldkas. 

 

Algemene reserve 

Alle gelden komen ten goede aan het ontwikkelen, verbeteren en zichtbaar maken van de 

doelstellingen van Stichting Forensisch Dierenonderzoek. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten  

 

Baten 

Directe opbrengsten 

Baten die voortkomen uit vergoedingen voor uitgevoerde obducties, zowel in opdracht van politie/ 

justitie als particulieren. 

 

Indirecte opbrengsten 

Baten die voortkomen uit sponsoring gelden en de commissies ontvangen van webwinkels, 

verkregen door het plaatsen van banners op de eigen website. 

 

Donaties 

Baten die voortkomen uit periodieke donaties, eenmalige donaties en giften. 

 

Subsidie 

In 2021 werd een subsidie ontvangen van het Dinamo fonds. 

 

Lasten 

De Stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor 

hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte reiskosten. Veelal worden deze 

kosten niet gedeclareerd. 

Stichting Forensisch Dierenonderzoek heeft geen eigen locatie waar het onderzoek kan worden 

verricht. Er wordt gebruik gemaakt van een ter beschikking gestelde werkplek door een andere 

stichting, namelijk die van de Dierenambulance Waterland, Volume 24 te Purmerend, hiervoor 

worden geen kosten in rekening gebracht door de aanbieder. Vanaf juli 2020 wordt door Forensisch 

Dierenonderzoek maandelijks een onkostenvergoeding (€ 100,--) betaald aan Stichting 

Dierenambulance Waterland, onder andere voor het gebruik van water, elektra en afvalverwerking. 

 

In oktober 2020 is een wagen overgenomen van Dierenambulance Waterland voor het bedrag van  

€ 3.000,--, deze ambulance wordt ingezet voor het ter plaatse uitvoeren van forensische 

onderzoeken.  

In de loop van 2021 werd een mobiel röntgenapparaat aangeschaft. Dit apparaat wordt ook ingezet 

voor het ter plaatse uitvoeren van forensische onderzoeken. 
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Afschrijving van zowel de ambulance als ook het röntgenapparaat zal geschieden in 7 jaar zonder 

restwaarde. 

 

Reiskostenvergoeding 

Reizen gemaakt ten bate van het doel van de Stichting, aantal kilometers berekend van vertrek- naar 

aankomstadres (postcode) en v.v. à € 0,19. 

 

Vrijwilligersvergoeding 

Voor alle werkzaamheden, naast de taken als bestuursleden, die door M. Verkerk en D. de Lange 

voor Stichting Forensisch Dierenonderzoek hebben verricht is een eenmalige uitkering verstrekt. De 

werkzaamheden bestonden onder andere uit het verrichten van onderzoeken, het vastleggen van 

onderzoeken en pr-werkzaamheden. 

 

Overige gegevens 

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming 

Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is 

opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de resultaat-

bestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is 

opgenomen. 

 

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld. 

 

Gezien en akkoord: 

 

Drs. M. Verkerk, MSc.   D. de Lange    A. Schouten 

voorzitter    algemeen bestuurslid   penningmeester 

 

 


