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VOORWOORD
Trots. Dat is het beste woord om mijn gevoel te omschrijven over wat er in 2013 is neergezet. Door de
Koninklijke Hondenbescherming. En door al die mensen die ons helpen onze doelen te realiseren.
Het werk wat ik doe heeft donkere en verdrietige kanten. In Nederland lijden nog steeds dagelijks vele
honden onder foute keuzes, onder onwetendheid, onder onmacht en soms onder onwil of gemeenheid.
Altijd vind ik het moeilijk daarmee geconfronteerd te worden. Soms hartverscheurend.
Tegenover dat gevoel staat de warmte en inzet die zo veel hondenliefhebbers dagelijks tonen voor de
honden. Ik kan diep geroerd zijn door een hondenbezitter die letterlijk zijn laatste cent uitgeeft aan zijn
hond, door een hondenliefhebber die iets níet koopt voor zichzelf, zodat er geld naar de honden kan en
door mensen en organisaties die een gedeelte van hun inkomsten, hun kennis en vaardigheid inzetten om
het leven voor zo vele honden beter te maken. Geroerd. En onmetelijk trots.
Dankzij hen is 2013, 101 jaar na de oprichting van de Koninklijke Hondenbescherming een zeer waardevol
jaar geworden. We lanceren met dank aan sponsors Fluxility, Belloo/Practica en Jaap de Vries Produkties
een tweetal Apps die aan kind, jongere en volwassene kennis overbrengen. Kennis die aan de wieg staat
van een beter leven voor veel honden en een bredere acceptatie van de hond in de samenleving.
De energieke en creatieve inzet van ‘jonge honden’-bedrijf Turned on Media levert een prachtig educatief
filmpje op dat veel hondenleed voorkomt. En voor het succes van deze producten en de nieuwe warm
weer posters kunnen we bouwen op ontzettend veel hondenliefhebbers die helpen de boodschappen via
de sociale media te verspreiden.
Er is zoveel meer om trots op te zijn! Onze vaste activiteiten, zoals de inspectie en de opvang van oudere
honden redden veel honden uit benarde situaties. Ook hier kunnen we niet zonder onze trouwe donateurs,
leden en sponsors als de NDG. Wees samen met mij trots op de organisatie en uzelf en lees in dit
jaarverslag wat er in 2013 is gerealiseerd en geïnitieerd.
Den Haag, 16 april 2014
Ir. Ineke R. van Herwijnen
Directeur Koninklijke Hondenbescherming

Een deel van de foto’s in dit jaarverslag is
gemaakt door Janneke Litmaath en gratis
door haar ter beschikking gesteld
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KONINKLIJKE HONDENBESCHERMING
Algemeen
De Koninklijke Hondenbescherming is bij notariële akte opgericht op 22 februari 1912. De statuten zijn
laatstelijk gewijzigd op 24 juli 2013 bij notariskantoor Van Wijk, Gorsira & Tacken gevestigd te Wassenaar.
De vereniging is gevestigd aan de Statenlaan 108, 2582 GV Den Haag.
De rechtsvorm is vereniging. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Haaglanden onder nummer 40409239.
Per 31 december 2013 telt de vereniging ca. 2450 leden en 240 adoptanten.
Doelstelling
Volgens artikel 2 van de statuten heeft de vereniging tot doel
o de eerbied voor het leven van alle huisdieren te bevorderen en in het bijzonder de eerbied
voor het leven van de hond, het dier dat in de loop der eeuwen als huisdier volkomen
afhankelijk van de mens is geworden;
o onverkorte handhaving van de -vooral door haar streven bereikte- huidige wettelijke
bepalingen ter bescherming van de hond;
o bestrijding van misbruiken en wantoestanden die zich kunnen voordoen bij
het fokken en/of vermeerderen van honden;
de handel alsmede in- en uitvoer van honden;
de onderbrenging in asiels en/of pensions van honden;
het verrichten van proeven op honden;
het houden van wedstrijden met honden;
het africhten van honden voor welk doel dan ook;
het verrichten van arbeid door en de bewaking en/of beveiliging met honden;
de vervuiling van de leefomgeving van honden;
het zich ontdoen van en de beëindiging van het leven van honden.
• In het algemeen zal de vereniging zich verzetten tegen toestanden, handelingen en nalatigheden, die
het welzijn van de honden in gevaar brengen of kunnen brengen en de mens onwaardig zijn.
•

Teneinde de hiervoor vermelde doelstellingen te bereiken casu quo te handhaven heeft de vereniging
mede tot taak –al dan niet met andere dierenbeschermingsorganisaties- het in stand houden en
coördineren van een landelijke inspectiedienst.

Missie
De missie van de Koninklijke Hondenbescherming is het welzijn van honden in Nederland te vergroten en
passend, verantwoord hondenbezit te promoten, zodat voor de hond, de hondenbezitter en de omgeving
het leven rijker wordt.
Visie
Honden zijn prachtige dieren die hun eigenaar en diens omgeving veel levensplezier kunnen geven.
Passend hondenbezit draagt op sociaal- en welzijnsniveau bij aan een betere maatschappij. (Het is een
belangrijk onderdeel van het gezinsleven en de opvoeding. Het komt sociale contacten, buurtgevoel en
buurtveiligheid ten goede. Het draagt bij aan fitheid, gezondheid en welzijn van de hondenbezitter.)
Samenleven met honden behoort al vele jaren bij onze maatschappij. (Onze maatschappij is zelfs deels
ontstaan dankzij het samenleven met honden. Als hoeder, herder, bewaker en bijvoorbeeld hulp tijdens
de jacht, maakten honden ons werk en daarmee vooruitgang mogelijk.) Onze huidige maatschappij maakt
het realiseren van passend hondenbezit echter niet altijd makkelijk.
Een verantwoord hondenbezitter kan zijn hond de aandacht, begeleiding, opvoeding, tijd en verzorging
bieden die de hond verdient, waardoor het welzijn van de hond gegarandeerd is en de hondenbezitter en
diens omgeving de hond zien als meerwaarde in hun leven. De maatschappij biedt hond en hondenbezitter
voldoende ruimte om lekker op stap te kunnen en de hond op een verantwoorde manier hond te laten
zijn.
3

Ambitie
De Koninklijke Hondenbescherming wil als mediator tussen hond, hondenbezitter en diens omgeving, het
welzijn van de hond vergroten en het leven van de hond, van diens eigenaar en van zijn omgeving rijker
maken.
Kernwaarden
Deskundig
De Koninklijke Hondenbescherming is een deskundige organisatie die de deskundigheid van haar
medewerkers doorontwikkelt, professioneel in haar werkveld optreedt en middels onderzoek en
ontwikkeling de kennis over honden en hondenbezit verder (helpt) ontwikkelen.
Integer
De organisatie is een betrouwbare partner die met verstand beslissingen neemt en uitdraagt.
Openminded
De organisatie staat open voor andere meningen en is transparant in haar organisatievoering. De
Koninklijke Hondenbescherming kiest eerder voor dialoog dan voor confrontatie.
Alert
De organisatie is alert op maatschappelijke ontwikkelingen die voor honden(welzijn), hondenbezitters en
de maatschappij relevant zijn.
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ORGANISATIEVOERING
Organisatie
De Koninklijke Hondenbescherming wordt als vereniging door het bestuur bestuurd. De Algemene
Ledenvergadering (ALV) fungeert als toezichthoudend orgaan. De directeur van de organisatie stuurt het
kantoor aan, waar twee beleidsmedewerkers, de bureaumedewerker en de financieel medewerker
werkzaam zijn. Het merendeel van deze medewerkers werkt parttime, zoals in de paragraaf ‘Kantoor’ op
pagina 6 is terug te vinden.
De inspecteurs van de Inspectiedienst vallen onder de directeur van de Inspectiedienst Gezelschapsdieren
(IDG). Zij zijn allen vrijwilligers. Onderstaand organogram toont hoe de Koninklijke Hondenbescherming
(verkort: Hondenbescherming) georganiseerd is.

Bestuur
De samenstelling van het bestuur is van 1 januari 2012 tot 12 juni 2013 als volgt:
Dhr. mr. P.J. Biesheuvel
voorzitter
(zitting sinds
Dhr. M.P.M.J. Berger
penningmeester
(zitting sinds
Mw. mr. A.M. Le Haen
secretaris
(zitting sinds
Mw. drs. L. van Deelen
bestuurslid
(zitting sinds
Mw. Mr. B.E.V. Langeler
bestuurslid
(zitting sinds
Dhr. Drs. J.J. Smit
bestuurslid
(zitting sinds

2001)
2001)
2012)
2012)
2009)
2010)

De samenstelling van het bestuur is van 12 juni 2013 tot 31 december 2013 als volgt:
Dhr. mr. T. Bosch
voorzitter
(zitting sinds 2013)
Dhr. R. de Vink
penningmeester
(zitting sinds 2013)
Mw. mr. A.M. Le Haen
secretaris
(zitting sinds 2012)
Mw. drs. L. van Deelen
bestuurslid
(zitting sinds 2012)
Mw. mr. B.E.V. Langeler
bestuurslid
(zitting sinds 2009)
Dhr. K.P. Lock MSc.
bestuurslid
(zitting sinds 2013)
Dhr. mr. G. van Slooten
bestuurslid
(zitting sinds 2013)
Dhr. drs. J.J. Smit
bestuurslid
(zitting sinds 2010)
NB. Mw. van Deelen heeft in oktober 2013 aangegeven vanwege drukte af te moeten gaan zien van haar
bestuurslidmaatschap. Zij zal bij de ALV van 2014 tussentijds aftredend zijn.

5

In 2013 zijn de heren Biesheuvel en Berger afgetreden (ivm einde termijn) na ruim twaalf jaar inzet voor
de organisatie. Zij hebben beide een belangrijke rol gespeeld voor de Koninklijke Hondenbescherming.
Aangetreden als bestuurslid zijn de heren T. Bosch, K. Lock, G. van Slooten en R. de Vink. De heren Bosch
(voorzitter) en De Vink (penningmeester) nemen het stokje over van Biesheuvel en Berger.
De bestuursleden nemen op vrijwillige basis deel aan het bestuur van de Koninklijke Hondenbescherming.
Hiervoor ontvangen zij geen vergoedingen. De bestuursleden vallen onder het algemene vrijwilligersbeleid
van de vereniging. Op 23 november hebben alle zittende bestuursleden van de Koninklijke
Hondenbescherming (opnieuw) verklaard dat er geen belangenverstrengeling is tussen hun
bestuurslidmaatschap en hun overige werkzaamheden.
De directeur van de Koninklijke Hondenbescherming heeft in het jaar 2013 als onbezoldigde nevenfuncties
vervuld: adviseur van Certipet en tot en met april 2013: adviseur van O&O, de Nederlandse Vereniging van
Instructeurs in Hondenopvoeding en –opleiding. De directeur van de Inspectiedienst Gezelschapsdieren
(IDG) en de bestuursleden van de Koninklijke Hondenbescherming hebben geen relevante nevenfuncties.
De heer de Vink, penningmeester, is werkzaam bij ABN AMRO Mees Pierson. De heer Smit, bestuurslid,
heeft een dierenkliniek in Den Haag.
De bestuursleden worden benoemd tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) voor de duur van drie
jaar. Deze bestuurstermijn van drie jaar kan maximaal vier maal verlengd worden. Bestuursleden leggen
tijdens de ALV verantwoording af aan de (aanwezige) leden voor het gevoerde financiële beleid en
beheer. Op 12 juni 2013 hebben de aanwezige leden ingestemd met het dechargeren van het bestuur voor
het gevoerde beleid en beheer over 2012. In 2014 vindt de ALV plaats in juni. De datum van de ALV wordt
gecommuniceerd via het nieuwsmagazine van de organisatie.
Het bestuur is in het verslagjaar 2012 zes maal bijeen geweest. De jaarrekening 2012 en de begroting voor
2013 zijn in de ALV van 12 juni 2013 goedgekeurd en definitief vastgesteld. Het bestuur heeft op 13
januari 2014 haar functioneren geëvalueerd. De resultaten van deze evaluatie zijn opgenomen in de
notulen van deze vergadering.
De financiële/kascommissie bestaat uit de heren De Jager, Leembruggen en Van Aken van der Laan. Twee
van de leden van deze commissie controleren in maart of de uitgaven conform de doelstellingen van de
vereniging zijn. De leden van de financiële/kascommissie ontvangen hiervoor geen vergoedingen.
Eind 2013 heeft een overleg met de Manders-Brada stichting plaatsgevonden. Daarbij is onder andere
gesproken over de gezamenlijke steun aan asielen en opvanginstanties.
Kantoor
Personeel
Eind 2013 is het totaal aantal medewerkers in dienst bij de Koninklijke Hondenbescherming vijf. Het
merendeel is actief als parttimer, in totaal zijn er 3,6 FTE. Medewerkers worden in hun persoonlijke
ontwikkeling begeleid middels ‘Persoonlijke Ontwikkel Plannen’. Er is door het bestuur voor de
medewerkers een ARBO-beleid geformuleerd. Elk jaar zijn er één of meerdere studenten bij de
organisatie welkom. Meestal houden zij zich met inhoudelijk onderwerpen bezig.
Vrijwilligersbeleid
Bestuursleden, standmedewerkers en overige vrijwilligers vallen onder het vrijwilligersbeleid van de
vereniging. Het beleid is gebaseerd op de algemeen geldende regels die door de fiscus hiervoor zijn
vastgesteld. Voor de inspecteurs geldt een aparte regeling.
Overig
Om de duurzaamheid van de organisatie te bevorderen en om kosten te besparen is in 2013 dubbel glas
aangebracht op de werklocatie van de Koninklijke Hondenbescherming.
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Bezoldiging directeur
Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere
bezoldigingscomponenten vastgesteld voor de directeur die als parttimer in vaste dienst is van de
organisatie. Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd. Tijdens de bestuursvergadering van
november 2013 is door het bestuur gesproken over functioneren en bezoldiging van de directeur. Deze
evaluatie is positief geweest en er zijn geen aanleidingen gevonden om het bezoldigingsbeleid te wijzigen.
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt de Koninklijke
Hondenbescherming de ‘Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen’ van de Vereniging
Fondsenwervende Instellingen (VFI) en de Code Wijffels. Deze adviesregeling geeft zwaartecriteria en een
maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie is uitgevoerd door het bestuur. Het voor
de toetsing aan VFI-maxima relevant werkelijk jaarinkomen van de directeur bedraagt voor de directeur in
2013 €41.242 (0,56 FTE/12 maanden). De beloning blijft dus ruim binnen VFI-maxima. De hoogte en
samenstelling van de bezoldiging wordt in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de staat van
baten en lasten. De bezoldiging bestaat uit loon, betaalde sociale verzekerings- en pensioenpremies en
belaste vergoedingen voor reiskosten.
Verantwoordingsverklaring
Bestuur
Het bestuur van de Koninklijke Hondenbescherming is belast met het besturen van de vereniging. Het
bestuur houdt toezicht op het behalen van gestelde doelen en de wijze waarop deze worden bereikt.
Middels het jaarverslag wordt hierover verantwoording afgelegd. Een samenvatting van het jaarverslag
wordt onder de leden verspreid voordat de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV)plaatsvindt. De ALV
fungeert als het toezichthoudende orgaan van de organisatie. Deze verleent het bestuur jaarlijks decharge
voor het gevoerde (financiële) beleid.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het beleid van de vereniging en stelt de
financiële richtlijnen vast. Tijdens de jaarlijkse ALV wordt het beleid uiteengezet en de begroting voor
het betreffende jaar voorgelegd.
Uitvoering van het vastgestelde beleid ligt in handen van de directeuren Koninklijke Hondenbescherming
en IDG. Het bestuur voert hierover controle en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse
leiding. Het functioneren van de directeur Koninklijke Hondenbescherming wordt jaarlijks in een van de
laatste vergaderingen van het jaar geëvalueerd.
Benoeming van bestuursleden geschiedt tijdens de ALV op voordracht. Bij de samenstelling van het
bestuur wordt getracht diverse belangrijke disciplines vertegenwoordigd te laten zijn.
Besteding middelen
De Koninklijke Hondenbescherming en de leden van haar bestuur werken continu aan een optimale
besteding van middelen zodat ze effectief en doelmatig haar doelstellingen kan realiseren.
Richtinggevend zijn hierbij de statuten van de vereniging. Jaarplannen en meerjarenplannen geven aan
welke doelen zijn gesteld in de betreffende periodes. Evaluaties met betrekking tot het behalen van
gestelde doelen worden weergegeven in het jaarverslag. Het jaarverslag komt na de ALV beschikbaar op
de website van de organisatie. Op basis van evaluaties worden de beleidsplannen bijgesteld.
De middelenbesteding wordt vastgelegd in een jaarlijkse begroting. Afwijkingen van deze begroting
worden besproken in de bestuursvergadering die eens in de ongeveer zes weken plaatsvindt. Door de
kantoormedewerker van de Koninklijke Hondenbescherming wordt een administratie bijgehouden van
binnengekomen nalatenschappen. Zij voert ook de ledenadministratie waarin de gegevens van de leden
worden geregistreerd. De financieel medewerker voert de boekhouding, welke aan het einde van het jaar
aan een accountantscontrole wordt onderworpen.
Omgang met belanghebbenden
De Koninklijke Hondenbescherming en de leden van haar bestuur streven naar optimale relaties met
belanghebbenden, met gerichte aandacht voor informatieverschaffing en de inname en verwerking van
wensen, vragen en klachten. Communicatiemiddelen die de Koninklijke Hondenbescherming hiervoor
gebruikt zijn haar website, haar nieuwsmagazine ´Hond´, de adoptantenkrant over oudere honden en
uiteraard haar informatiemailbox en informatietelefoon.
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Eén maal per jaar wordt de ALV georganiseerd waarin het bestuur verantwoording aflegt over het
gevoerde beleid en de leden hun wensen, vragen en klachten kunnen aangeven. Voor de inname en
afhandeling van klachten is een klachtenprocedure opgesteld die opgevraagd kan worden bij het kantoor
van de Koninklijke Hondenbescherming.
CBF-keurmerk
Sinds 2006 is de Koninklijke Hondenbescherming drager van het CBFkeurmerk (CBF-Keur) voor goede doelen. Het CBF houdt sinds 1925 gegevens
bij over fondsenwerving en goede doelen in Nederland. Daarnaast houdt het
CBF toezicht op goede doelen in Nederland. Als een goed doel aan de criteria
van het CBF voldoet, krijgt ze een stempel van goedkeuring.
Het CBF heeft in 2013 geen afwijkingen geconstateerd.
Publicatie jaarverslag en jaarrekening
De leden ontvangen ongeveer zes weken voor de Algemene Ledenvergadering middels het nieuwsmagazine
een samenvatting van het jaarverslag en de jaarrekening. Tevens maakt het bestuur via dit
nieuwsmagazine haar doelstellingen voor het nieuwe jaar bekend. Als de leden tijdens de ALV zowel het
jaarverslag als de jaarrekening goedkeuren, wordt het verslag gepubliceerd op de website van de
organisatie.
Leden
De vereniging telt in januari 2013 2670 leden en in januari 2014 2450 leden. Leden betalen in 2013 een
contributie van minimaal vijftien euro per jaar. Aan leden die middels een automatische incasso hun
lidmaatschapsgeld voldoen wordt een korting verleend van twee euro en vijftig eurocent. In 2013 hebben
zich 40 nieuwe leden aangemeld en zijn 244 leden uitgeschreven. Het aantal adoptanten van
seniorenhonden is begin januari 2014 240.
Behalve leden en adoptanten, kent de Koninklijke Hondenbescherming ook donateurs. In 2013 waren dit er
53. Beide groepen is de organisatie erg dankbaar voor hun steun. Leden ontvangen drie maal per jaar het
nieuwsmagazine. Donateurs ontvangen in het voorjaar het nieuwsmagazine. Hierin is de samenvatting van
het jaarverslag opgenomen. De overige nieuwsmagazines ontvangen zij niet, in tegenstelling tot de leden.
Om de administratie te vereenvoudigen, worden leden en adoptanten aangemoedigd de jaarlijkse
contributie automatisch te laten overmaken. Op 31 december 2013 hadden 1060 leden en 133 adoptanten
hieraan gehoor gegeven (totaal 43% van het huidige ledenbestand en 55% van het adoptantenbestand). Van
de 40 nieuwe leden hebben er 22 een incasso afgegeven. Dit betreft 55X% van de aanmeldingen.
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Sponsoren
Nederlandse Databank Gezelschapsdieren
De NDG (stichting Nederlandse Databank Gezelschapsdieren) maakt al sinds de start van het opvang
project oudere honden dit project medemogelijk.

Digidoek
Sinds 2010 maakt Digidoek.nl het mogelijk dat de Koninklijke Hondenbescherming een bedankje kan
sturen aan donateurs die meer dan twee honderd euro doneren. Dit bedankcadeau wordt kosteloos ter
beschikking gesteld door Digidoek.nl.

Fluxility
Dankzij de sponsoring van Fluxility zijn in 2013 twee Apps gerealiseerd en is de website beschikbaar
gekomen in aangepaste versies voor telefoon en tablets.

Turned on Media
Met veel energie en enthousiasme heeft Turned on Media in 2013 het ludieke voorlichtingsfilmpje ‘Oh
sorry…’ geproduceerd. Dankzij hun sponsoring is realisatie van deze zeer doelgroepgerichte productie
gerealiseerd.

Belloo/Practica en Jaap de Vries Produkties
Belloo/Practica en Jaap de Vries Produkties hebben in 2013 de ‘Ruim je Rot App’ gesponsord en daarmee
dit nieuwe voorlichtingsmedium op het gebied van verantwoord hondenbezit mogelijk gemaakt.

De Koninklijke Hondenbescherming bedankt haar sponsoren hartelijk voor het mede mogelijk maken van
haar activiteiten!
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RISICO’S & RISICOBEHEERSING
Algemene risico’s
De Koninklijke Hondenbescherming heeft als rechtsvorm vereniging. Dit betekent dat het bestuur jaarlijks
verantwoording aflegt aan de leden middels de algemene ledenvergadering (ALV). De leden hebben dus
een toezichthoudende rol. Op financieel gebied zijn er aanvullende toezichthoudende rollen. Hierover is
meer te lezen in de paragraaf ‘Financiële risico’s’.
Iedere goede doelen organisatie kent risico’s en bedreigingen. Zo hebben als gevolg van de economische
crisis, steeds meer huishoudens weinig bestedingsruimte. Bedrijven verkeren eveneens vaker in zwaar
weer, waardoor sponsoring budgetten kleiner zijn. Geven aan een goede doelenorganisatie vermindert
daardoor. Net als andere goede doelen ontvangt de Koninklijke Hondenbescherming met enige regelmaat
opzeggingen als gevolg van ‘onvoldoende financiële middelen om te steunen’. Andere maatschappelijke
trends raken de organisatie ook, zoals verhoudingsgewijs meer multiculturaliteit (waarbij soms minder of
andere connectie met honden spelen), meer individualisme en minder lange termijn steun aan goede
doelen.
Deze risico’s tracht de organisatie beheersbaar te maken door in te zetten op nalatenschapswerving.
Daarnaast doet ze sinds 2012 jaarlijks een concrete, afgebakende hulpvraag aan het einde van het jaar.
Hiermee speelt ze in op de wens om korte termijn steun te verlenen, die steeds meer gevers kenmerkt.
Ledenbehoud en –werving op grote schaal heeft het bestuur van de organisatie in 2012 niet als optie
gekozen voor de daarop volgende jaren. Dit vraagt namelijk een grote (financiële) inzet. Waar de
organisatie liever investeert in activiteiten die haar missie directer ten goede komen. Wel zal in de
meerjarenbeleidsperiode 2013-2015 gekeken worden naar een krachtiger plaatsing van de kernactiviteiten
van de Koninklijke Hondenbescherming. Dit komt niet alleen de directe missie ten goede. De activiteiten
zullen immers nog beter en efficiënter worden uitgevoerd. Het biedt ook op langere termijn kansen voor
naamsbekendheid en donatiegroei.
Sterk aan de Koninklijke Hondenbescherming is dat het een stabiele, degelijke, objectieve en
professionele organisatie is in het werkveld. Er is geen andere organisatie die alleen hond-specifiek
opereert. De borging van kennis op het gebied van zowel diermanagement/ verzorging/ hulpverlening,
gedragskunde en wetgeving is eveneens tamelijk uniek. De organisatie heeft een lange geschiedenis van
bekwaam en tactvol handelen en resultaten bereiken.
Als relatief kleine organisatie gedraagt ze zich ‘groot’. Zo is de Koninklijke Hondenbescherming drager van
het volwaardig CBF-Keurmerk en is ze lid van de goede doelen organisatie, VFI. Uiteraard heeft ze ook de
ANBI-status.
Het behoudende en stabiele karakter van de organisatie maakt het oppakken van ‘grote kansen’ een
aandachtspunt. Zowel qua aangaan van nieuwe activiteiten als qua oppakken van grootse PR-projecten is
de organisatie voorzichtig. Enerzijds beperkt dit risico’s. Anderzijds vergroot het het risico van
onvoldoende naamsbekendheid en ledenwerving/behoud. De kleine schaal van de organisatie maakt het
creëren van slagkracht echter sowieso een uitdaging. Mankracht en middelen zijn beperkt en moeten
extra verstandig ingezet worden.
Sinds 2013 werkt de Koninklijke Hondenbescherming daarom niet langer met jaarthema’s. Ze focust nu
over meerdere jaren op een vast aantal speerpunten en een zestal kernactiviteiten die dicht liggen bij de
nood in de samenleving en de kracht van de organisatie.
Vanaf 2014 kunnen, dankzij ontvangen nalatenschappen, twee extra activiteiten worden opgepakt. Vanaf
dit jaar wordt stichting Dutch Cell Dogs structureel financieel gesteund bij het bereiken van haar missie.
Asielhonden krijgen meer en betere herplaatsingskansen dankzij de inzet van deze organisatie. De
Koninklijke Hondenbescherming is blij dat middels deze samenwerking meer honden naar een fijn thuis
toe zullen gaan.
Daarnaast zal in dit jaar onderzocht gaan worden op welke wijze de Koninklijke Hondenbescherming kan
bijdragen aan het vinden van structurele oplossingen voor impulsaanschaf. Impulsieve aankoop van honden
ligt
ten
grondslag
aan
veel
problematiek,
bijvoorbeeld
malafide
hondenhandel
en
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erfelijkheidsproblematiek. Toch is over het mechanisme achter impulsaanschaf nog onvoldoende bekend.
Waarom is het zo lastig om impulsaanschaf tegen te gaan? Op welke wijze kan een potentiële
impulsaankoper het beste bereikt worden om de aankoop tegen te gaan? In 2014 zal een voorverkenning
plaatsvinden naar de mogelijkheden voor onderzoek dat bijdraagt aan het vinden van antwoorden op deze
vragen en oplossingen voor de problematiek.
Financiële risico’s
Als vereniging wordt op het bestuur van de Koninklijke Hondenbescherming toegezien door de algemene
ledenvergadering (ALV). Aanvullende toezichthoudende rollen worden vervuld door:
de accountant Van Oeffel die de jaarrekening opmaakt,
de controlerende accountant KPMG,
de financiële/kascommissie, welke jaarlijks de jaarrekening controleert.
De Koninklijke Hondenbescherming besteedt de aan haar toevertrouwde gelden met uiterste
zorgvuldigheid zodat ze haar missie kan verwezenlijken. Omdat haar activiteiten zich over meerdere jaren
uitstrekken en er jaarlijks minder binnenkomt uit adoptiegelden, contributies en donaties, dan er besteed
wordt aan de activiteiten, beheert de organisatie een deel van haar vermogen ten gunste van continuïteit
van haar inzet.
In 2012 is besloten om te gaan beleggen op basis van duurzaamheidscriteria die stroken met de missie of
maatschappelijke opvattingen van de Koninklijke Hondenbescherming en is om deze criteria te borgen het
beheer van de beleggingen uitbesteed aan ABN AMRO - Triodos Mees Pierson.
Er wordt een matig defensief beleggingsbeleid gevoerd, hetgeen conform het advies van de ABN AMRO
Mees Pierson bank is vastgelegd in een beleggingsstatuut. Per vermogenscategorie, te weten aandelen,
onroerend goed, obligaties en liquiditeiten zijn bandbreedtes vastgesteld en aanvullende criteria om de
risico’s te beperken. Het beleggingsbeleid van de Koninklijke Hondenbescherming richt zich op het in
stand houden van het vermogen om zo exploitatie mogelijk te maken en in de toekomst mogelijk te
houden.
Risicoanalyse matig defensieve portefeuille
Op basis van de historische rendementen over de afgelopen tien jaar bedraagt de Value at Risk 8,99%. De
standaarddeviatie van de modelportefeuille over de afgelopen tien jaar kwam uit op 6,25%. Op jaarbasis
bedraagt het mogelijk negatief rendement 13,84%, het positieve rendement 16,02% en de maximum-draw
down 18,36% op basis van 95% waarschijnlijkheid. (bron: ABN AMRO Investment Advisory). Statistisch
bedraagt de waarschijnlijkheid op een negatief jaarresultaat 1:4,5.
Verwacht vermogensscenario
Het vermogen van de Koninklijke Hondenbescherming is ruim
voldoende om mogelijke verliezen te kunnen dragen zonder dat de
exploitatie in gevaar komt. Op basis van de resultaten over de
afgelopen tien jaar kan worden vastgesteld dat de opbrengst uit
nalatenschappen een stijgende lijn vertoont. Op basis van een te
verwachten gemiddeld positief rendement van 4,7% per jaar en de
geleidelijke toename van het saldo van de nalatenschappen is een
geleidelijke stijging van het eigen vermogen het meest waarschijnlijke
scenario.
Op basis van dit scenario heeft het bestuur van de Koninklijke
Hondenbescherming besloten om vanaf 2014 twee aanvullende
activiteiten op zicht te nemen in het belang van hondenwelzijn en
verantwoord hondenbezit.
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WELZIJNSACTIVITEITEN
Inspectie op verwaarlozing en mishandeling
De Inspectiedienst Gezelschapsdieren (IDG) is de landelijke opsporings- en toezichthoudende dienst van de
Koninklijke Hondenbescherming. De dienst bestaat uit een directeur IDG, een administratief medewerker
en twaalf inspecteurs, allen vrijwilligers. Eind 2013 is de heer A. Blaauw na tien jaar dienst afzwaaiend.
Hij wordt opgevolgd door de heer G. Dol. De Koninklijke Hondenbescherming is de heer Blaauw zeer
dankbaar voor zijn jarenlange inzet voor het dierenwelzijn!
In 2013 hebben de inspecteurs voor 102 honden een goede toekomst verzekerd. Daarnaast hebben ze
voorlichting gegeven en controles uitgevoerd. De IDG heeft in het verleden bewezen dat overleg met
betrokkenen tot meer resultaat leidt dan enkel het opmaken van proces-verbaal. Daarom wordt tot het
laatste enkel overgegaan wanneer andere middelen ontoereikend zijn. In 2013 is het dan ook slechts bij 16
honden noodzakelijk geweest om – in belang van het dierenwelzijn – ze elders over te brengen. Slechts
één maal is het opmaken van proces verbaal niet te vermijden geweest. Wanneer door overleg een
eigenaar ervan wordt overtuigd beter voor zijn dier te gaan zorgen, voeren inspecteurs nacontroles uit om
het welzijn van het dier te monitoren.
Geen opzet, wel dierenleed
De inspecteurs krijgen bij hun werkzaamheden te maken met diverse situaties van dierenleed. Niet
altijd is er sprake van kwade opzet van de eigenaar. Juist in deze situaties trachten de inspecteurs in
samenspraak met de betrokkenen te komen tot een voor het dier goede oplossing.
Het komt dan vaak aan op goede communicatieve en onderhandelingsvaardigheden, tijd en geduld.
Juist de gesprekken met de betrokkenen kunnen er echter voor zorgen dat de kans op herhaling van
situaties kleiner wordt.
Een voorbeeld van een dergelijke situatie is de inzet van inspecteur Lokhorst bij een oude Engelse
Bulldog. Deze hond heeft diverse tumoren in de buik. Hij is eerder geopereerd, maar de tumoren zijn
terug gekomen. De situatie voor de hond is erg naar. Hij lijdt en kan zijn ontlasting niet meer
ophouden.
De eigenaresse zit met de handen in het haar en weet niet wat ze met de situatie aan moet. Haar
eigen medische toestand is ook wankel en het wordt haar allemaal te veel. De heer Lokhorst zorgt
daarom voor een spoedafspraak bij de dierenarts en gaat met mevrouw en de hond mee.
Bij de dierenarts blijkt dat er voor de hond maar één oplossing is, een verdrietige, het dier moet
ingeslapen worden en zo uit zijn lijden worden verlost.
Niet elke zaak die door de inspectiedienst wordt behandeld, komt tot een ‘happy end’, maar in deze
situatie is uitzichtloos lijden de hond bespaard gebleven.

Een deel van de foto’s in dit jaarverslag is gemaakt door Nel van
Wijngaarden en gratis door haar ter beschikking gesteld
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Opvang en herplaatsingsbevordering oudere honden
In de opvang voor oudere honden verwelkomen we in 2013 de honden: Angel, Bandit, Bas, Beekie, Bella,
Benno, Bijoux, Billy, Blacky, Bobby, Bowi, Bundy, Cherry, Chess, Chin, Cleo, Dipsy, Duuk, Echo, Gybor,
Hugo, Janka, Janssen, Jelle, Liedje, Max, Maxie, Mylo, Myrtille, Nicky, Nina, Pepper, Quincy, Rakker,
Remy, Ricky, Rob, Rodie, Sam, Sam (2), Sambo, Sammy, Sammy (2), Sjors, Smulan, Snoopy, Sophie,
Stippel, Tasja, Tebby, Tender, Tommy, Zoë (53).
In april wordt in Den Bosch gevierd dat de ‘Oude Kwispelaar’ twee jaar eerder officieel is geopend. Voor
de grijze snuiten is er een speciale hondentaart, gemaakt door vrijwilligers Lana en Marlieke.

En er is meer te vieren, want op dierendag 2013 is de honderdste hond
geplaatst vanuit de opvang. Sambo is de gelukkige. Hij vindt een thuis
bij een familie die al twee Laekense herders in huis heeft. Na een goed
doordachte introductieperiode zijn de drie grote ruwharen helemaal
gewoon aan elkaar en delen huis en hof alsof het nooit anders is
geweest. De Koninklijke Hondenbescherming is heel blij dat zo veel
mensen een oudere hond in hun huis opnemen, met liefde en plezier.
Het bewijst dat ook oudere honden fantastische kameraden kunnen zijn.
O.a. het Brabants Dagblad, Groomers, Hart voor Dieren, Los Vast, Onze
Hond, Over Dieren en de Telegraaf besteden aandacht aan het
nieuwsfeit.
De liefde die al de fantastische adoptanten van oudere honden voor de
dieren tonen, staat in schril contrast met de vele telefoontjes die bij de
Koninklijke Hondenbescherming binnenkomen van mensen die van hun oudere hond af willen. Sommige
mensen geven heel weinig blijk van een band met hun hond, die soms al tien jaar bij hen is. Ze vinden de
oudere hond lastig en willen er van af. Een wereld van verschil met mensen die door overmacht afstand
moeten doen van hun hond en daar soms helemaal kapot van zijn. Ongeacht de wijze waarop de hond
binnenkomt, als hij in de opvang gelukkig
kan zijn, is hij welkom en zorgen we goed
voor hem of haar met hulp van de mensen
in Den Bosch, van de adoptanten en
hoofdsponsor de Nederlandse Databank
Gezelschapsdieren (NDG).

14

De NDG is geen onbekende in de huisdierenwereld. Ze is namelijk de grootste, landelijk opererende,
databank van elektronische identificatiesystemen voor huisdieren. Ze zorgt er voor dat een huisdier kan
worden teruggevonden wanneer het gechipt is en het adres van de eigenaar aan deze chip gekoppeld is.
De NDG draagt de seniorenopvang een warm hart toe en ondersteunt het project sinds de start. Een
fantastisch hart onder de riem voor dit prachtige project.
De zorg in Den Bosch is uitstekend, maar toch zijn
we elke keer blij als een hond een nieuw thuis
vindt bij een eigen nieuw baasje.
Voor schapenhond Rob geldt dat zeker. Deze
Border Collie was wel oud, maar nog niet klaar
voor zijn pensioen. Hij wilde heel graag blijven
werken met schapen. Met hulp van iedereen die
zijn informatie verspreidde is een plek gevonden
voor hem bij de schapen en een nieuwe
herdersbaas, in Groningen.
Promotie seniorenopvang
Om de oudere honden in de opvang zo veel
mogelijk kans te geven op een eigen thuis, en om te zorgen dat het project ook in de toekomst doorgang
kan vinden, wordt er zo veel mogelijk aandacht voor de opvang gerealiseerd.
Dit gebeurt niet alleen via traditionele media als kranten en tijdschriften. Vooral de sociale media vormen
een fantastische wijze om de ‘grijze snuiten’ onder de aandacht te brengen. De Koninklijke
Hondenbescherming is dankbaar dat iedereen zo goed helpt de berichten over de oude honden te
verspreiden.
Dat de sociale media zeer veel effect hebben, blijkt niet alleen uit het voorbeeld van
Rob. In maart 2013 komt seniore hond Zoë is in de opvang terecht. Haar baasjes
‘willen haar niet meer’. Door hen wordt ze bij de dierenarts ‘aangeboden voor
euthanasie’. De dierenarts weigert echter. Zoë is niet alleen een schat van een hond,
maar met haar twaalf jaar ook nog fit en levenslustig. Zodoende komt ze bij ons
terecht. We plaatsen haar op de website en in de sociale media. Binnen enkele
dagen hebben 50.000 mensen haar verhaal op Facebook gelezen. Meer dan 100
mensen reageren op het bericht en meer dan 500 mensen delen het op hun eigen
tijdlijn. Zoë vindt dankzij de inzet van al deze mensen heel snel een fijn nieuw thuis.

Ook in dit jaar maken we bij de promotie van de oudere honden dankbaar gebruik van de mooie foto’s van
Janneke Litmaath-Acht die deze belangeloos beschikbaar stelt. Haar prachtige foto’s zijn sieraden van
eenvoud en portretteren de honden zoals ze zijn.
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Steun opvanginstanties en honden bij financiële nood
De Koninklijke Hondenbescherming verleent, samen met de
Manders-Brada Stichting, financiële steun aan asielen. Aanvragen
worden beoordeeld door de inspecteur en op basis van diens advies
ter goedkeuring voorgelegd aan beide organisaties.
In 2013 heeft de Koninklijke Hondenbescherming voor € 15.000,toegekend aan financiële steun voor asielen. Aanvragen zijn
uiteenlopend. Er wordt vooral veel bijgedragen aan hondenspeelweiden en uitrenvelden. Er zijn echter
ook toezeggingen gedaan als voor een professionele wasmachine zodat alle kleedjes, kussen en
handdoeken goed schoon gehouden kunnen worden.
In de loop van het jaar 2013 realiseert Dutch Cell Dogs de aanschaf
van hun nieuwe bus. Voor deze bijdrage wordt eind van het jaar
door
veel
leden
en
donateurs
van
de
Koninklijke
Hondenbescherming een extra gift gedaan. Dankzij deze
fantastische steun zijn al heel veel honden veilig van en naar hun
trainingslocatie vervoerd. Om daar te kunnen werken aan een
nieuwe toekomst.
Voor honden van particulieren die aantoonbaar niet in staat zijn de
medische kosten van de verzorging van hun hond te betalen, heeft
de Koninklijke Hondenbescherming een noodfonds. In 2013 is in
totaal dertien maal aangevraagd en zes maal toegekend vanuit het noodfonds. Het totaal uitgekeerde
bedrag is € 4.538,-.
Bij deze hulp staat vaak ook samenwerking met andere organisaties centraal
zoals met diverse dierenklinieken, dierenartsenspecialisten, dierenambulances
en dierenasiels. De Koninklijke Hondenbescherming is alle organisaties die in
2013 hebben geholpen, zeer erkentelijk.
Een van de honden die dit jaar met behulp van financiële steun van de
Koninklijke Hondenbescherming is geholpen is Joy. Deze mooie
Heidewachtelteef van twee jaar heeft veel pech. Ze wordt aangereden door
een auto en loopt een gebroken voorpoot op. De dierenarts weet haar poot
goed op te lappen, maar de eigenaar kan de operatie niet betalen. De
Koninklijke Hondenbescherming springt bij zodat Joy weer plezier kan hebben
in haar leven. Haar eigenaar stuurt als dank de foto aan de linkerzijde.

Overige ondersteuning
Animal Foundation Platform
In januari kent het bestuur een financiële bijdrage toe aan het Animal Foundation Platform voor het
realiseren van een project dat structureel bijdraagt aan oplossingen voor zwerfhondenproblematiek in het
buitenland. De donatie wordt door het Animal Foundation Platform ingezet om in Spanje levensgrote
borden te laten plaatsen. Deze borden dragen bij aan
een mentaliteitsverandering waar het omgang met en
visie
op
Galgo’s
betreft.
De
Koninklijke
Hondenbescherming is groot voorstander van het
multifactorieel
aanpakken
van
zwerfhondenproblematiek in de landen waar dit
speelt.
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ACTIVITEITEN TER BEVORDERING VERANTWOORD HONDENBEZIT
Beïnvloeding maatschappelijke ontwikkelingen, wet en regelgeving
Bevorderen adoptie herplaatsingshonden
Bijtincidenten voorkomen in asielen
In juni organiseert de Koninklijke Hondenbescherming een
bijeenkomst voor asielen en opvanginstellingen over het
voorkomen van bijtincidenten in asielen. Elk bijtincident is
er één te veel. Bijtincidenten kunnen lichamelijk en
geestelijke schade opleveren. Het kan leiden tot
aansprakelijkheidsstelling van het asiel. Daarnaast verlaagt
het de plaatsbaarheid van de betrokken hond.
Bijtincidenten zijn voor niemand goed.
Daarom
zetten
Dierenopvangcentrum
Amsterdam,
DogVision, GZ-psycholoog Endenburg en de Koninklijke
Hondenbescherming gezamenlijk hun tanden in dit
onderwerp. Het is een geslaagde bijeenkomst waarop veel
informatie wordt verstrekt aan de meer dan zestig
aanwezige asielbeheerders, - medewerkers en –
vrijwilligers.
Organisatie binnen gemeente betreffende uitplaatsing asieldieren
Begin van het jaar wijst de IDG op onduidelijkheid bij asielen en gemeenten over de juiste afspraken mbt
uitplaatsing van asieldieren. De Koninklijke Hondenbescherming schrijft direct een brief aan de
gemeenten. Zo wordt voorkomen dat dieren van deze onduidelijkheid de dupe worden. Met behulp van
een gemeente wordt een concept mandaat ter beschikking gesteld. Hiermee kan de gemeente het asiel
mandateren om dieren die gevonden zijn, wettig van een nieuw thuis te voorzien. Van diverse gemeenten
ontvangt de Koninklijke Hondenbescherming een dankbaar bericht terug dat zij op dit belang zijn gewezen
en dat het concept mandaat beschikbaar is.
Bevorderen goed gedrag en gezondheid van de hond
Couperen
In maart 2013 maakt Undercover Nederland een aflevering over couperen. Helaas worden omwille van
esthetiek nog steeds honden in Nederland en België gecoupeerd. Terwijl de Nederlandse wetgeving dit
terecht verbiedt. De woordvoerder van de Koninklijke Hondenbescherming legt in de aflevering uit dat het
couperen pijnlijk en traumatisch is. Bovendien hebben honden hun staarten en oren hard nodig bij hun
onderlinge communicatie.
Elektronische hulpmiddelen
Op 12 februari is de Koninklijke Hondenbescherming
aanwezig bij een oriënterende bespreking over een
onderdeel uit het Besluit Houders van Dieren bij het
Ministerie van Economische zaken. Het onderdeel
betreft het verbod op de inzet van middelen die dieren
een elektrische impuls of pijnprikkel toedienen.
De Koninklijke Hondenbescherming verdedigt haar
standpunt dat de inzet hiervan in principe verboden
moet zijn. Zij stuurt een communicatie naar de Vaste
Kamercommissie, voordat de betreffende AMvB’s in
maart worden besproken. Begin april stuurt zij ook een
brief naar staatssecretaris Dijksma en betrokken
politici. Helaas is er eind 2013 nog steeds geen duidelijkheid over hoe de overheid vorm wil geven aan
deze wetgeving.
In maart is de organisatie ook betrokken bij de aanpassing van de algemene plaatselijke verordening in
Zoetermeer. Deze gemeente wil het inzetten van elektroniche hulpmiddelen als aanlijnmiddel verbieden.
Ook hier geeft de Koninklijke Hondenbescherming haar standpunt weer. Inzet van stroom als
aanlijnmiddel is in haar optiek niet welzijnsbevorderend en kan risico’s opleveren. In Zoetermeer wordt
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de APV uiteindelijk zodanig aangepast dat onder aanlijnen, fysiek aanlijnen wordt bedoeld. Een positieve
ontwikkeling. Uiteraard heeft de Koninklijke Hondenbescherming ook duidelijk aangekaart dat er binnen
de gemeente voldoende mogelijkheden moeten worden geboden waar honden kunnen loslopen.
Inzet van honden als trekkracht
Later in het jaar is de Koninklijke Hondenbescherming opnieuw te gast bij het Ministerie van Economische
zaken. Dit maal om de ontheffingsregels te bespreken mbt tot de ‘antitrekhondenwet’. De Koninklijke
Hondenbescherming benadrukt het risico van schade aan spier/gewrichtsstelsels van honden bij foutieve
of overmatige belasting. Daarnaast heeft ze een zorgpunt omdat kennis en kunde bij hondenbezitters over
het algemeen te laag is om honden goed te kunnen lezen en begeleiden.
Top-gedragtest
De Koninklijke Hondenbescherming verkiest preventie boven
het zoeken van oplossingen voor reeds ontstane problemen
op het gebied van hondenwelzijn. Zij ziet graag dat gedrag
van de hond meer aandacht krijgt. Daarom zou ze graag zien
dat een TOP-gedragtest ter beschikking staat van fokkers om
toe te werken naar honden die goed kunnen aarden in de
huidige Nederlandse maatschappij.
De kwaliteit van een dergelijke test moet hoog zijn, om
effectieve inzet van de test en welzijn van de betrokken
honden te garanderen. Gezien het feit dat de TOP-test
gevalideerd is en ook door het ministerie gezien wordt als
een goede test om in te zetten, lijkt het nu zaak deze test beschikbaar te maken voor het (werk)veld. Om
dit te stimuleren, stelt de Koninklijke Hondenbescherming in september 2013 een bedrag van 750 euro
beschikbaar voor het aanschaffen van hoge kwaliteitsmaterialen ten behoeve van een goede uitvoer van
de TOP-gedragtest.
Tegengaan malafide hondenhandel & onverantwoorde aanschaf hond
Verplichte identificatie en registratie van pups
Na een jarenlange lobby is het dan eindelijk zo ver. Vanaf 1 april 2013 is er een verplichte identificatie en
registratie van pups. Een fantastisch hulpmiddel om malafide hondenhandel tegen te gaan en bijvoorbeeld
verwaarlozing en mishandeling beter aan te pakken. De Koninklijke Hondenbescherming helpt mee om de
voorlichting over de regelgeving succesvol te maken. Doel is zo veel mogelijk mensen bewust te maken
van de nieuwe regels. Het moet potentiele pupkopers duidelijk zijn dat een pup alleen gekocht moet
worden als deze gechipt is. De kans is immers zeer groot dat een niet gechipt dier afkomstig is uit
malafide handel. Daarnaast maakt de organisatie duidelijk dat er meer winst te behalen valt als op de
chip niet alleen de naam/adresgegevens van de eigenaar worden geplaatst. Juist registratie van gegevens
van de fokker en bijvoorbeeld het moederdier van de pups maken de aanpak van misstanden makkelijker.
Impulsaanschaf op radar overheid
In oktober geeft staatssecretaris Dijksma aan impulsaanschaf op de radar van de overheid te hebben. De
Koninklijke Hondenbescherming geeft in een brief aan dit zeer waardevol te vinden, maar meer
bemoeienis van de overheid te verwachten. Het oplossen van een dergelijk groot en dieren welzijn
aantastend probleem, kan niet alleen aan de sector worden overgelaten.
Voorkomen dier/kindermishandeling
Cirkel van geweld & werkgroep dierenpleegzorg
In 2013 wordt de werkgroep dierenpleegzorg onderdeel van de stichting Cirkel van Geweld. Gedurende het
jaar werkt de werkgroep aan structuur en organisatie om daadwerkelijk opvang van dieren te realiseren
voor mensen die uit geweldsituaties moeten vluchten.
De Koninklijke Hondenbescherming ondersteunt de werkgroep dierenpleegzorg. Daarnaast levert zij begin
van het jaar input voor een pilot op dit gebied van stichting Kadera.
Onderwijs aan de Universiteit van Utrecht op het gebied van het tijdig herkennen van dierenmishandeling
wordt door de Koninklijke Hondenbescherming in 2013 financieel ondersteund.
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Kadera
In februari wordt de samenwerking met Kadera en de Universiteit van Utrecht geëvalueerd inzake het
project relatie huiselijk geweld en dierenmishandeling. Kadera besluit een pilot op te zetten met het
bieden van opvang voor dieren wanneer gezinsleden voor geweld moeten vluchten. De Koninklijke
Hondenbescherming geeft voor dit doel kennisinput.
Recidive dierenmishandeling/verwaarlozing
Begin november stuurt de Minister van Veiligheid en Justitie een brief naar de Tweede Kamer, waarin hij
antwoord geeft op vragen over dierenwelzijn. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van
onderzoeksrapporten op het terrein van dierenwelzijn en op het terrein van dierenmishandeling en
huiselijk geweld. In de beantwoording geeft de minister onder meer aan dat het zeer aannemelijk is dat
de invoering van de zogeheten ‘Dierenpolitie’ het dierenwelzijn heeft verbeterd en dat het meldnummer
144 voor meldingen over dierenmishandeling en/of verwaarlozing de komende jaren blijft bestaan.
Bij de aanpak van dierenmishandeling en verwaarlozing zal
Justitie inzetten op zware straffen. Het Openbaar
Ministerie (OM), dat belast is met de opsporing en
vervolging van strafbare feiten, heeft contactpersonen
met specifieke kennis en ervaring over dierenwelzijn en
milieuzaken aangesteld. Opsporingsambtenaren kunnen
met hen overleggen aangaande kwesties inzake
dierenmishandeling.
Op de wens van de politieke partijen om een
dierenhoudverbod in te voeren voor recidivisten van
dierenmishandeling, heeft de minister aangegeven dat een
dergelijk houdverbod deel kan gaan uitmaken van een generieke vrijheidsbeperkende maatregel die de
minister wil gaan uitwerken.
De Koninklijke Hondenbescherming is verheugd te zien dat de overheid maatregelen neemt en van plan is
te nemen om dierenmishandeling harder en efficiënter aan te pakken, zoals een houdverbod voor
recidivisten van dierenmishandeling. Uiteraard zal de Koninklijke Hondenbescherming de overheid
nauwlettend in de gaten houden of de gedane beloften ook daadwerkelijk worden ingelost.
Voorkomen overlast en gedragsproblematiek hond
Antiblafproject
Begin 2013 wordt de in 2012 gestarte pilot in de woningbouw in Gelderland afgerond. Voor hetzelfde
antiblafproject wordt ook gesproken met een woningbouworganisatie in het zuiden van het land. Uit de
pilot blijkt dat relationele problemen vaak ten grondslag liggen aan klachten over honden.
De Koninklijke Hondenbescherming is Trees Dijk, Alpha, de Nederlandse Vereniging van hondengedragstherapeuten en de woningbouwverenigingen UWOON en Leystromen zeer erkentelijk voor hun
medewerking.
Er is met behulp van de pilot een protocol opgezet met
randvoorwaarden,
voor
de
inzet
van
‘hondengedragsdeskundigen’
in
situaties
van
blafoverlast in de woningbouw.
Tijdens het Animal Event wordt op ludieke wijze
aandacht gevraagd voor de juiste aanpak van
blafoverlast en zijn 200 flyers over het onderwerp
uitgedeeld. Er wordt een blafwedstrijd georganiseerd.
Bezoekers kunnen bij hun hond een spelblaf uitlokken
en kans maken op prachtige, door Kong® gesponsorde
prijzen.
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In juni wordt op de site van de Koninklijke Hondenbescherming en in de sociale media een artikel
geplaatst over de beschikbare protocollen en over de juiste oplossingen voor blafoverlast. Dit naar
aanleiding van een door de gemeente Rotterdam gewijzigd APV (Algemene Plaatselijke Verordening) op
het
gebied
van
blafoverlast.
Het
Antiblafproject wordt eind 2013 afgerond.
Overig
Dierencoalitie
De Dierencoalitie, de samenwerkende
dierenwelzijnsorganisaties in Nederland,
waarvan de Koninklijke Hondenbescherming deel uitmaakt, brengt gedurende het
jaar
op
diverse
momenten
haar
aandachtspunten onder de aandacht van de
overheid.
Gemeenteraadsverkiezingen
In augustus ontvangen alle partijbureau’s van de Koninklijke Hondenbescherming een brief met tips op het
gebied van gemeentelijk hondenbeleid. Zo hoopt de Koninklijke Hondenbescherming dit belangrijke
aspect op de radar van de
gemeenten en politieke partijen te houden in aanloop naar de
gemeenteraadverkiezingen van 2014. Uiteraard wordt gewezen op onze gratis folder over gemeentelijk
hondenbeleid.
Stellingen politieke partijen
Net voor het zomerreces legt de heer De Wit de politieke partijen een aantal stellingen voor op het gebied
van hondenbeleid. Zo achterhaalt hij hoe politieke partijen denken over een aantal actuele kwesties:
dierenmishandeling, gebruik stroomband en de inzet van de hond als trekkracht.
De standpunten worden gedeeld op de site van de organisatie en in het nieuwsmagazine van oktober.
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Onderzoek en ontwikkeling
Afstandsredenonderzoek
Eva Sterk, student van de Universiteit Utrecht, start in
2013 het vervolg op het afstandsredenonderzoek. Ze
onderzoekt of er verschillen zijn tussen honden die in het
asiel belanden als zwerf/dumphond en honden die worden
afgestaan door een eigenaar aan de balie van het asiel.
Haar onderzoeksdeel richt zich op verschillen in leeftijd,
geslacht, ras/type en gedrag. Er blijken verschillen te zijn
tussen de twee onderzochte populaties. Zo lijkt er een
onder de zwerf/dumpdieren een relatief groter aantal
‘bull & staffachtigen ’ en windhondachtigen voor te komen
en onder de afstandsdieren meer Beagle en Labrador
achtige honden. Bij de zwerf/dumpdieren lijkt ook een
groter gedeelte intact te zijn.
Halverwege het jaar start ook diergeneeskunde student Marianne Janse op dit onderzoek en wel voor het
medisch gedeelte. Ook zij vindt indicaties voor verschillen tussen afstandshonden en zwerf/dumphonden.
Onderzoek rassen & typen in asielen
Cindy Moesman van de Hogeschool InHolland buigt zich in 2013 verder over welke rassen & typen (vooral)
in de asielen voorkomen.
Beide onderzoeken zullen worden gebruikt om voorlichting effectiever te maken en te proberen om
honden uit asielen te houden. Hoe goed asielen ook proberen om voor asieldieren te zorgen, de gang naar
het asiel is voor geen enkele hond een pretje. Bovendien is het al dan niet zich verantwoord ontdoen van
een hond een reflectie van een onverantwoorde aanschaf die voorkomen moet worden, in het belang van
hond en maatschappij.
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Voorlichting
Bij haar voorlichting stelt de Koninklijke Hondenbescherming een aantal speerpunten centraal bij
(voorlichtings)activiteiten voor de periode 2013-2015:
1. Bevorderen adoptie herplaatsingshonden
2. Bevorderen goed gedrag en gezondheid van de hond
3. Tegengaan malafide hondenhandel
4. Tegengaan onverantwoorde aanschaf hond
5. Voorkomen dier/kindermishandeling
6. Voorkomen overlast en gedragsproblematiek hond
Bevorderen adoptie herplaatsingshonden
Gedurende het jaar geeft de Koninklijke Hondenbescherming via haar communicatiekanalen diverse malen
voorlichting over de leuke en bijzondere kanten van herplaatsingshonden. Waarom immers een pup kiezen
als er duizenden leuke volwassen honden in het asiel op een baasje wachten? Een hulpmiddel bij deze
voorlichting is de asielhondenchecklist met bijbehorend artikel over ‘de juiste keus’. ‘Kies verstandig, kies
een leuke asielhond’ wordt op de site in 2013 4.500 maal gelezen.
Bevorderen goed gedrag en gezondheid van de hond
Gezonde hond App
Er is veel te doen over honden en hun gezondheid. Die aandacht is
terecht. Onze huidige huishond is namelijk lang niet zo gezond als
hij zou kunnen zijn. En dat veroorzaakt veel hondenleed. Om
toekomstige hondenbezitters te helpen bij het kiezen van een
gezonde, goed bewegende hond, lanceert de Koninklijke
Hondenbescherming de Gezonde hond App.
Met behulp van deze App kunnen hondenliefhebbers naar hartenlust
bouwen aan hun eigen hond. Het is daarbij de uitdaging een zo
gezond mogelijke hond te bouwen. Er kan ‘gesleuteld’ worden aan
de huid, lippen, ogen, oren, poten, rug, snuit en vacht. De
gebouwde hond kan vervolgens getest worden op gezondheid. Hoe
meer alles groen kleurt, hoe gezonder de hond. Hoe meer alles rood
kleurt, hoe ongezonder de hond.
In de App wordt uitgelegd waarom een keuze gezond of ongezond
uitpakt. Op deze ludieke wijze leert men dus welke eigenschappen
een hond tot een gezonde hond maken.
De App is vanaf 1 mei gratis te downloaden voor de iPad in de App
Store en vanaf 4 oktober in de Google play store voor de Android.
De App is mede mogelijk gemaakt door sponsor Fluxility. Een jong en enthousiast bedrijf dat de
Koninklijke Hondenbescherming een warm hart toedraagt.
Om de App te lanceren en generiek voorlichting te geven is de Koninklijke Hondenbescherming aanwezig
op het Animal Event. De organisatie staat er samen met Alpha (de Nederlandse vereniging voor
gedragstherapeuten in Nederland). Op de stand worden ook App-kaartjes met QR-code uitgedeeld voor de
Gezonde hond App.
Het Facebook bericht van de Gezonde hond App wordt 3.500 maal gelezen. De App wordt in 2013 1.500
maal gedownload.
Warm weer en vuurwerk
Naast de speerpunten voert de Koninklijke Hondenbescherming jaarlijks campagne tegen schade aan
honden door warm weer en vuurwerk. Het jaarlijks vuurwerkbericht zorgt voor mooie aandacht op radio
(o.a. 2 & 3 en lokale zenders) en in de kranten (o.a. Trouw).
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Op 17 juni is het persbericht mbt het warme weer uitgestuurd.
Daarbij zijn de ‘fiets niet’ en ‘niet in de auto’ posters gelanceerd.
Deze zijn bij het Animal Event uitgedeeld aan 150
dierenartspraktijken. Al snel melden zich meer dan honderd mensen
die posters willen verspreiden. Het Facebook item wordt in de eerste
dagen meer dan 150.000 maal gelezen en door meer dan 3.000
mensen gedeeld. Diverse radio/tv-stations tonen interesse in het
onderwerp, zoals de NOS (Coen & Sandershow, NOS Nieuws), SBS6 en
Omroep Noord-Holland. Ook de Volkskrant vermeldt het nieuws. Mede
dankzij de inzet van directeur van de IDG, Ronald Vols en de
inspecteurs, is de voorlichting over warm weer zeer geslaagd.
Tegengaan malafide hondenhandel
Pupchecklist
Ook in 2013 blijft de organisatie haar pupchecklist promoten om
hondenkopers bewust te maken van hun rol in de strijd tegen het leed
dat malafide hondenhandel heet. De pagina waarop de checklist staat
wordt in 2013 40.000 maal bekeken.
Verplichte identificatie & registratie
Van de hand van de heer de Wit verschijnt in het populaire blad Hondenmanieren van mei 2013 een artikel
over de invoering van de verplichte identificatie en registratie.
Tegengaan onverantwoorde aanschaf hond
Op 4 oktober wordt het ‘Oh sorry’-filmpje gelanceerd. Het is de opvolger in de ‘neem
geen hond’-campagne en met een beperkt budget op zeer professionele wijze
gemaakt. Dankzij de bijzondere inzet van Turned on Media geeft het filmpje voor met
name jongere doelgroepen (die vaak voor een keuze moment staan ‘wel of geen
hond’) op creatieve wijze een belangrijke waarschuwing af tegen onverantwoorde
aanschaf van een hond. Het filmpje wordt in de eerste week na lancering 20.000 maal
bekeken en haalt voor het einde van het jaar de 50.000. Daarnaast is het honderd
maal te zien op de regionale zender RTV Rijnmond. O.a. Hart voor Dieren, de Telegraaf, Vara’s Vroege
Vogels besteden aandacht aan het filmpje.
In september schrijft de Telegraaf een artikel over ‘Kind en hond’. In oktober verschijnt in zowel de
Stentor als het PZC een artikel getiteld ‘Kies de hond die bij je past’. De informatie voor deze artikelen
wordt grotendeels verstrekt door de Koninklijke Hondenbescherming. Er lijkt steeds meer ruimte en
aandacht voor deze belangrijke onderwerpen in de kranten, een ontwikkeling die de Koninklijke
Hondenbescherming zeer toejuicht.
Voorkomen dier/kindermishandeling
De eind 2012 in samenwerking met Kadera gelanceerde signalenkaart die hulpverleners aan mens- en
dierkant helpt zo snel mogelijk signalen van mishandeling te herkennen is zo succesvol dat in januari 2013
reeds een herdruk wordt gerealiseerd.
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Voorkomen overlast en gedragsproblematiek hond
Ruim je Rot App en hondenpoepflyer
In april wordt via Facebook een poll uitgezet over hondenpoep.
Uit de poll blijkt dat verantwoorde hondenbezitters zich ook
mateloos storen aan hondenpoep op straat. Het is dus slechts
een gedeelte van de hondenbezitters dat de overlast
veroorzaakt. Een vorm van antisociaal gedrag waar iedereen last
van heeft.
Op 17 december wordt de Ruim je rot App gelanceerd. Het levert
veel mooie aandacht op, bijvoorbeeld op BNR radio. Er worden
79 clean graffiti ads geplaatst in Den Haag en Utrecht. Het
artikel wordt op Facebook binnen een dag na lancering 1.000
maal gelezen en op de site 250 maal. De App zelf wordt binnen
twee weken 250 maal gedownload.
Ondersteunend aan de App is de hondenpoepflyer. Deze is zowel
digitaal als in hardcopy beschikbaar gemaakt in 2013. Helaas is
het aantal downloads van de flyer niet meetbaar.
Vaste voorlichtingsmiddelen
Een aantal voorlichtingsmiddelen zijn zo succesvol dat zij continue worden uitgegeven door de Koninklijke
Hondenbescherming.
Informatietelefoon en -mailbox
De interesse voor de informatietelefoon en –mailbox van de Koninklijke Hondenbescherming is in 2013
onverminderd.
Aan het foldermateriaal wordt de ‘antiblafflyer’ en de ‘hondenpoepflyer’ toegevoegd. Hoewel het
materiaal makkelijk te downloaden is van de site, is hardcopy materiaal ook nog populair. In 2013 worden
de populairste folders (warm weer, kind en hond, je hond verdient beweging, hond in omgeving) ongeveer
5000 maal verstrekt.
Adoptantenkrant
Zoals elk jaar hebben de adoptanten twee maal een adoptantenkrant
ontvangen boordevol grijze snuiten nieuwtjes. De adoptantenkranten hebben
daarnaast aandacht besteed aan het inhoudelijke onderwerp ‘hoe een oudere
hond in conditie te houden’.
Nieuwsmagazine ‘Hond’
In het nieuwsmagazine van de Koninklijke
Hondenbescherming van januari 2013 staat een
leuke ‘honden’woordzoeker. Er wordt door lezers
druk gepuzzeld. Voor vijf mensen die de juiste
oplossing insturen, stelt de ANWB het derde deel
van het boekje uit de serie ''wandelen met je
hond'' beschikbaar.
Naast nieuws over honden en de Koninklijke Hondenbescherming, behandelen
de nieuwsmagazines in 2013 onderwerpen als ‘politiek en hondenkwesties’,
‘vuurwerkvrije parken’, samenleven hond en andere dieren, spelen met de
hond.
Website
Een van de belangrijkste voorlichtingsinstrumenten van de Koninklijke
Hondenbescherming is de combinatie van haar website en sociale mediakanalen. Regelmatig gebruikt de
organisatie deze kanalen ook om in te springen op onderwerpen die in de aandacht staan.
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Op de website van de Koninklijke Hondenbescherming staat eerlijke en praktische informatie over
honden. Met een totaal van 240.000 bezoekers (uniek: 200.000) in 2013 is de website hét kanaal van de
Koninklijke Hondenbescherming om meer kennis te verspreiden onder een breed publiek over honden,
hondenwelzijn en de positieve kanten van verantwoord hondenbezit. Diverse hondenfora verwijzen
regelmatig naar de website, waarmee de organisatie uiteraard erg blij is. Citaten en artikelen van de site
verschijnen regelmatig op websites van bijvoorbeeld hondenscholen of verenigingen.
Meest bekeken op de website is informatie over aanschaf. Zo is de pagina ‘zo kom ik aan een hond’ 61.000
maal gelezen, die van de checklists 44.000 maal. Toppers uit het nieuws zijn de artikelen over warmte
(hitteplan voor honden: 14.000 maal) en over erfelijkheidsproblematiek (mening na kassa-uitzending:
4.500 maal). Ook een artikel over malafide fok (3.500 maal) en een waarschuwing met betrekking tot kind
en hond (2.000 maal) zijn veel gelezen.
Sociale media
Ter ondersteuning van traffic naar de website heeft de Koninklijke Hondenbescherming een Facebook
account (2.000 likers) en een Twitter account (1.250 volgers).
Deze kanalen zijn inmiddels onmisbaar voor het uitdragen van (voorlichtings)boodschappen. Zowel de
berichten over de oudere honden als inhoudelijke berichten worden goed gedeeld en gelezen.
Voorbeelden van goed gelezen berichten zijn die over de uitzending van de Rijdende rechter in oktober
(3.500 maal gelezen), het ‘total loss’ verklaren van dieren door verzekeraars in september (3.000 maal
gelezen) en de Rabiës waarschuwing in juni (5.500). Absolute toppers zijn de warm weer waarschuwingen.
De ‘Fiets niet met je hond’ poster haalt 150.000 views en het hitteplan voor honden 25.000 views.
Columns & bijdragen
Maandelijks verschijnt een column van de hand van de Koninklijke Hondenbescherming op PiepVandaag.
Onderwerpen in 2013 zijn: link tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling, effectief blafoverlast
aanpakken, overgewicht bij honden, hondenbelasting, erfelijke problematiek, ondeskundig handelen bij
ongewenst gedrag, voordelen hondenbezit, slipketting gebruik, alleen zijn van honden, asiel als
afvoerputje van maatschappelijke problemen, inzet stroomband en het opruimen van hondenpoep. De
columns worden soms tot 3.000 maal gedeeld in de sociale media.
Lezingen
In 2013 wordt een lezing verzorgd voor KC Apeldoorn over ‘spelen bij honden’. Een onderwerp waarover
veel kennis ontbreekt bij hondenbezitters. De Koninklijke Hondenbescherming is dan ook blij dat zij over
het onderwerp mag spreken bij deze kynologenclub. Daarnaast worden voor volksuniversiteiten lezingen
verzorgd over hondengedrag, communicatie en leren bij honden.
Hondengroet
Sinds 2010 kan via hondengroet.nl een kaartje verstuurd worden waarmee de Koninklijke
Hondenbescherming gesteund wordt. In 2013 zijn 130 kaarten besteld door bezoekers aan deze site.
Spreekbeurtpakket
Kinderen zijn de toekomst! Omdat kinderen vaak interesse hebben in
dieren, maar niet altijd weten wat de beste omgang met hen is, heeft de
Koninklijke Hondenbescherming een spreekbeurtpakket voor kinderen van
acht tot twaalf jaar die een spreekbeurt over honden of de Koninklijke
Hondenbescherming willen houden. Het pakket bestaat uit een krant en een
set stickers. Deze stickers beelden verschillende houdingen van honden uit.
In de krant is te lezen wat elke houding betekent. In 2013 komt het
spreekbeurtpakket in totaal 3500 maal bij een kind terecht.
Het spreekbeurtpakket en de Kidspagina zijn mede mogelijk gemaakt door
de stichting Casterenshoeve te Nijmegen en door de nalatenschap van
mevrouw Bijleveld.
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FINANCIËN
Algemeen
De opstelling van de jaarcijfers is conform de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende instellingen,
hetgeen een van de vereisten is voor het CBF keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving.
Het eigen vermogen wordt conform de richtlijnen verdeeld in fondsen en reserves. Als fonds wordt
bestempeld dat deel van het vermogen waaraan door derden (schenkers) een specifieke bestemming is
gegeven. Aan (bestemmings)reserves is door het bestuur een bestemming toegewezen. Het overig
vermogen kan worden aangemerkt als continuïteitsreserve.
Meer informatie over de fondsen en reserves is te vinden in de jaarrekening in het onderdeel ‘Toelichting
op de balans’: Passiva - onderdeel 6 ‘Reserves en fondsen’.
ANBI
De Belastingdienst heeft op 27 december 2007 de Koninklijke Hondenbescherming aangemerkt als
‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ met ingang van 1 januari 2008. Met deze status hoeft de Koninklijke
Hondenbescherming geen erf- en schenkbelasting af te dragen over erfenissen en schenkingen die de
organisatie ontvangt in het kader van het algemene belang. Daarnaast zijn uitkeringen die de Koninklijke
Hondenbescherming verricht in het kader van de doelstellingen vrijgesteld voor het recht van schenking.
Tot slot kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken binnen de
daarvoor geldende regels. Recentelijk zijn vanuit de overheid de regels aangescherpt voor het verkrijgen
van de ANBI-status. De Koninklijke Hondenbescherming voldoet aan deze aangescherpte regels.
Bestedingen aan doelstelling en kosten
In 2013 heeft de Koninklijke Hondenbescherming een percentage van 164% besteed aan de doelstelling
gerelateerd aan het totaal aan baten uit eigen fondsenwerving en acties van derden (€437.681,- totaal
besteed aan de doelstelling/€266.865,- totaal baten uit eigen fondsenwerving en acties van derden). In
2012 is dit percentage 59% (€401.137,-/ €678.414,-) geweest.
Baten eigen fondsenwerving
De kosten van eigen fondsenwerving (€10.107,-) bedragen 4% van de baten uit eigen fondsenwerving
(€248.234,-). Met betrekking tot de verhouding tussen kosten en opbrengsten van fondsenwerving probeert
de Koninklijke Hondenbescherming ruim onder de CBF-norm van 25% te blijven. Kosten die voor
fondsenwerving gemaakt zijn, betreffen fondsenwerving algemeen (bijvoorbeeld opname advertentie in
Goede Doelengids en de opname van gegevens in Gouden/Telefoon Gids) en de afdrachten voor
bijvoorbeeld personeelskosten die betrekking hebben op fondsenwerving.
Kosten van beheer en administratie
De kosten voor beheer en administratie worden afzonderlijk gepresenteerd. De totale kosten voor beheer
en administratie van €107.719,- zijn opgebouwd uit €19.239- accountantskosten en kosten jaarrekening,
€73.775,- personeelskosten, €4.181,- huisvestingskosten, €9.855,- algemene kosten en €669,- voor
afschrijving en rente.
Op 2 mei 2011 heeft het bestuur van de Koninklijke Hondenbescherming
bepaald, dat de kosten voor beheer en administratie maximaal een
derde (33%) mogen zijn van de lasten besteed aan de doelstelling. Deze
norm is in 2013 met 25% opnieuw gehandhaafd.
Onder de kosten voor beheer en administratie vallen de volgende
kosten:
•
Personeelskosten die niet direct ten laste vallen aan een van de
activiteiten, maar bijvoorbeeld te maken hebben met
ledenadministratie.
•
Accountantskosten/kosten jaarrekening
•
Huisvestingskosten
•
Kantoor- en algemene kosten
•
Afschrijving- en rente
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Beleggingsbeleid
De Koninklijke Hondenbescherming heeft een beleggingsstatuut opgesteld waarin zij haar beleggingsbeleid
vastlegt. Het beleggingsbeleid van de Koninklijke Hondenbescherming richt zich op het stabiel houden van
het vermogen om zo exploitatie mogelijk te maken en in de toekomst mogelijk te houden. Beleggingen
vinden plaats als er sprake is van een beleggingshorizon van ten minste één jaar. Het beleggen in aandelen
geschiedt uitsluitend in aandelen van goed geleide ondernemingen met een stabiele winstontwikkeling en
een sterke financiële positie. Het beleggen in obligaties vindt in principe uitsluitend plaats in eerste klas
debiteuren met ten minste een A-rating van Standard & Poors of Moodys.
Sinds 2012 is het beheer van de beleggingen uitbesteed aan ABN AMRO Mees Pierson Triodos. De
Koninklijke Hondenbescherming wil daarmee verzekerd zijn van een duurzame en maatschappij en
diervriendelijke beleggingsportefeuille en heeft daartoe ook aanvullende instructies met betrekking tot de
portefeuille afgegeven.
Toelichting jaarrekening
Tegenover een begroot bedrag aan baten eigen fondsenwerving van €404.700 is dit bedrag in
werkelijkheid €901.507. Het verschil van €496.870 wordt met name veroorzaakt door hogere baten uit
beleggingen en door de ontvangst van niet begrote nalatenschappen van €151.216. De opbrengsten uit
donaties zijn ongeveer €10.000 hoger dan begroot. De opbrengsten voor het seniorenopvangproject zijn
met ongeveer eenzelfde bedrag hoger dan begroot. Inkomsten uit contributie lopen terug, in lijn met een
langzame daling van het ledental.
Voor bestedingen aan de doelstellingen was een bedrag van €503.100 begroot tegenover een gerealiseerd
bedrag van €437.681. In de hulpverlening aan dierenopvanginstellingen zijn meer aanvragen door de
Manders-Brada stichting apart afgehandeld. Daardoor zijn er (€4.000) minder ‘baten uit acties van derden’
binnengekomen dan begroot en is voor eenzelfde bedrag minder aan hulpverlening aan
dierenopvanginstellingen besteed. Bij de seniorenopvang is een besparing gerealiseerd van €10.000 door
o.a. niet langer (nieuwe) dieren op te vangen via de Stichting hulp en herplaatsing huisdieren. Op het
fonds voor hulp aan particulieren wiens hond in de knel is geraakt, is minder vaak effectief beroep
gedaan. De kosten van het nieuwsmagazine tot slot zijn lager gehouden door een strak wanbetalerbeleid
te voeren en de kosten van de voorlichtingssite zijn lager geweest dan begroot.
De lasten van de beleggingen zijn in 2013 hoger dan begroot (€44.553 versus €12.000). Dit is het gevolg
van een fout in de begroting van 2013 waarbij kosten van een kwartaal in plaats van een jaar zijn
opgenomen. De kosten van fondsenwerving zijn met €10.107 lager dan begroot (€14.500). Dit is te danken
aan de lagere plaatsingskosten van advertenties. Kosten van beheer en administratie zijn ongeveer
€10.000 lager, met name dankzij lagere onderhoudskosten voor het pand dan begroot.
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EVALUATIE 2013
In het bestuursverslag over de jaarrekening 2012 zijn de doelstellingen voor het jaar 2013 opgenomen.
Deze doelstellingen zijn tevens gepubliceerd in het nieuwsmagazine van mei 2013. Doelstellingen en de
daarop behaalde resultaten worden hieronder weergegeven.
Organisatieniveau
•
Vervulling van de vacature voor penningmeester en voorzitter in 2013.
Beide vacatures zijn in 2013 vervuld. De nieuwe bestuursleden zijn bij de ALV van 2013 benoemd.
•
Verlenging van het CBF-Keurmerk.
Er zijn in 2013 door het CBF geen afwijkingen geconstateerd, keurmerk is behouden.
•
ARBO-beleid vastgelegd en openstaande punten afgehandeld in 2013.
Het ARBO-beleid is vastgesteld en op BHV-er en PMO is door het bestuur actie ondernomen.
Financieel niveau
Evaluatie van de resultaten van het uitbesteden van het vermogensbeleid sinds 2012.
In 2013 is het beleggingsstatuut aangepast naar het huidige beleid. Het definitieve nieuwe statuut is
vastgesteld op de november vergadering van het bestuur.
•
Plaatsing van minimaal één advertentie in een brochure over nalaten voor de consument.
Er is in twee regio’s van de ‘Geef om uw regio’-gids een advertentie geplaatst in 2013.
•

Activiteitenniveau
Opzet en lancering van twee apps op het gebied van voor de samenleving belangrijke hond
onderwerpen.
In 2013 zijn de Gezonde hond App en Ruim je Rot App gelanceerd voor i-Pad en Android.
•
Opzet en uitvoering van het vervolg op het ‘afstandsredenonderzoek’.
Er is door twee studenten uitvoering gegeven aan het tweede afstandsredenonderzoek.
•
Uitvoer van de jaarlijkse warm weer campagne.
De jaarlijkse warm weer campagne is in 2013 uitgevoerd, met een zeer succesvolle ‘Fiets niet’ invalshoek.
•
Continueren deelname aan Dierencoalitie en evalueren nut van deelname voor Koninklijke
Hondenbescherming indien zich wijzigingen voordoen in opzet of samenstelling van deze coalitie.
In 2013 is deelname aan de Dierencoalitie gecontinueerd en is kritisch in de vergaderingen van deze
coalitie gekeken naar en meegedacht over toekomstige opzet daarvan.
•
Het continueren van controles bij meldingen van verwaarlozing en mishandeling door de
Inspectiedienst Gezelschapsdieren (IDG) en het doen van onderzoek naar toekomststrategie van deze
dienst.
De IDG heeft haar controles voortgezet en in december is gerapporteerd met betrekking tot de
toekomststrategie-mogelijkheden voor deze dienst.
•
Het continueren van de opvang voor oudere honden en het vergroten van communicatie over de
voordelen van een oudere hond middels het opstellen en evalueren
van het communicatieplan seniorenopvang.
De opvang voor oudere honden is in 2013 gecontinueerd en het
communicatieplan is opgesteld en geëvalueerd. Een belangrijk
communicatiemoment is geweest het plaatsen van de honderdste
senior.
•
Voortgaand evalueren van het werkprotocol financiële steun asielen
met de Manders-Brada stichting.
In december is het werkprotocol financiële steun asielen met de
Manders-Brada stichting geëvalueerd en de laatste hand gelegd aan een
gezamenlijk aanvraagformulier.
•
Het continueren van de inzet van de noodfondsen en financiële
steun voor honden met gezondheidsproblemen.
In 2013 is deze vorm van steun gecontinueerd en is voor 2014 extra
steun via de IDG vastgelegd.
•
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STRATEGIE 2014
De Koninklijke Hondenbescherming is een kleine dierenwelzijnsorganisatie. De organisatie wil als mediator
tussen hond, hondenbezitter en diens omgeving, het welzijn van de hond vergroten en het leven van de
hond, van diens eigenaar en van zijn omgeving rijker maken.
De Koninklijke Hondenbescherming mag dan haar waarde voor de maatschappij en voor het hondenwelzijn
gedurende bijna een eeuw bewezen hebben, ze gaat nog steeds met haar tijd mee. Nieuwe
maatschappelijke trends op hondengebied worden gesignaleerd en er wordt gedegen op gereageerd. De
Koninklijke Hondenbescherming is daartoe actief op de sociale media en haalt waardevolle informatie uit
de reacties en vragen die leden en andere hondenbezitters uit Nederland haar doen toekomen.
Het jaar 2013 is het eerste van het meerjarenbeleidsplan 2013-2015 en kenmerkt zich onder ander door
het werken met diverse speerpunten en door het continueren van de bestaande kernactiviteiten van de
organisatie.
Doelstellingen Koninklijke Hondenbescherming 2014
Het bestuur en de directeur van de Koninklijke Hondenbescherming hebben zichzelf voor dit jaar de
volgende doelen gesteld.
Activiteitenniveau
Vormgeven van een toekomstvisie/strategie voor de IDG.
Evalueren van het vijfjarencontract voor de opvang oudere honden.
Voortgaand evalueren van het werkprotocol financiële steun asielen met de Manders-Brada stichting.
Continueren van de inzet van de noodfondsen en financiële steun voor honden met
gezondheidsproblemen.
•
Ondersteunen van Dutch Cell Dogs met een geldelijke bijdrage ter uitvoering van trainingen van
asielhonden.
•
Bijdragen aan de werkgroep dierenpleegzorg, onderdeel van de Cirkel van Geweld.
•
Uitvoeren van een voorverkenning mbt onderzoek ‘tegengaan impulsaanschaf’ bij een universiteit.
•
Realiseren van een ‘leedpup’-filmpje ter bestrijding malafide hondenhandel.
•
Organiseren discussiebijeenkomst over omgangsvormen hondenbezitters.
•
•
•
•

Organisatieniveau
Vormgeven en installeren portefeuillehouders binnen bestuur.
Verlenging van het CBF-Keurmerk.

•
•

Financieel niveau
•
Invoeren SEPA voor februari 2014.
•
Plaatsing van minimaal één advertentie in een brochure over
nalaten voor de consument.
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BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Baten:
- Baten uit eigen fondsenwerving
- Baten uit acties van derden
- Baten uit beleggingen

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
- Hulp en Zorg (incl. senioren opvang)
- Politieke en Juridische Zaken
- Bevordering Verantwoord Hondenbezit
- Inspectiedienst Gezelschapsdieren
- Hulpverlening Dierentehuizen

Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving
- Kosten van beleggingen

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie
Resultaat

95.500
22.500
440.500
-----------558.500
236.000
60.500
226.000
79.000
25.000
---------626.500
12.000
40.000
-----------52.000
123.500
------------243.500
=========

Resultaatbestemming
Toevoeging/Onttrekking aan:
- Continuïteitsreserve
- Reserve seniorenopvang
- Reserve IDG
- Reserve Hulp Dierentehuizen
- Reserve activa bedrijfsvoering
- Reserve bedoeld als bron van inkomsten
- Reserve Dierentehuis ’s-Hertogenbosch
- Fonds Bijleveld t.b.v. educatie kind
- Fonds Kwik t.b.v. zwerfhonden

33.500
-98.000
-66.500
-15.000
-4.500
0
-10.000
-3.000
-80.000
--------------243.500
========

De kosten van eigen fondsenwerving bedragen 13% van de baten uit
eigen fondsenwerving.
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JAARREKENING
KONINKLIJKE HONDENBESCHERMING
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JAARREKENING
BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(na toerekening exploitatiesaldo)

31-12-2013

ACTIVA
Materiële vaste activa
Bedrijfsmiddelen
Financiële vaste activa
Leningen u/g in het kader
van de doelstelling
Beleggingen
Obligaties
Aandelen
Fondsen

31-12-2012

1

2

63.507

62.269

206.313

218.279

3
2.013.126
3.613.218
117.153
--------------

2.496.840
2.941.265
111.334
-------------5.743.497

Vorderingen
Lopende rente obligaties
Lopende rente spaarrekeningen
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

43.520
9.676
167.668
--------------

4

5

TOTAAL
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5.549.439

70.773
8.770
591.737
-------------220.864

671.280

1.911.086
-------------8.145.267
==========

1.354.168
-------------7.855.435
==========

31-12-2013

PASSIVA

31-12-2012

Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve

6

650.000

526.347

Bestemmingsreserve
Fondsen

6
6

6.825.988
581.198
------------

6.599.693
629.636
-----------8.057.186

Schulden
Op korte termijn
Belastingen en premies
sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

7
8

13.766
74.315

13.588
86.171
88.081
-------------8.145.267
==========

TOTAAL
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7.755.676

99.759
-------------7.855.435
==========

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013
2013
Werkelijk
Baten:
- Baten uit eigen fondsenwerving
- Baten uit acties van derden
- Baten uit beleggingen

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
- Hulp en Zorg (incl. seniorenOpvang)
13
- Politieke en Juridische Zaken 14
- Bevordering Verantwoord
Hondenbezit
15
- Inspectiedienst GezelschapsDieren
16
- Hulpverlening Dierentehuizen 17

2013
Begroot

248.234
18.631
634.705
-----------901.570

9
10
11

99.200
22.500
283.000
----------404.700

662.914
20.500
510.153
---------1.193.567

140.584
55.597

153.100
61.500

133.156
50.332

162.782

185.000

141.190

58.187
20.531
----------

78.500
25.000
----------

58.459
23.000
-----------

437.681
Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving 12
- Lasten van beleggingen
11

2012
Werkelijk

10.107
44.553
------------

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie 18
Resultaat

503.100
14.500
12.000
---------

406.137
9.995
33.889
----------

54.660

26.500

43.884

107.719
-----------301.510
========

118.000
---------242.700
========

99.264
---------644.282
========

123.653
-100.000
-150.000
1.238
-10.000
60.000
160.000
265.057
-11.409
-37.029
-------------301.510
=========

-56.100
-71.300
-66.000
-11.300
-5.000
-10.000
-6.000
-17.000
------------242.700
========

60.702
53.071
4.431
-345
-10.000
562.050
-2.818
-22.809
------------644.282
=========

Resultaatbestemming 2013
Toevoeging/Onttrekking aan:
- Continuïteitsreserve
- Reserve Seniorenopvang
- Reserve I.D.G.
- Reserve Hulp Dierentehuizen
- Reserve activa bedrijfsvoering
- Reserve Dierentehuis ’s-Hertogenbosch
- Reserve Dutch Cell Dogs
- Reserve Wetenschappelijk Onderzoek
- Reserve bedoeld als bron van inkomsten
- Fonds Bijleveld t.b.v. educatie kind
- Fonds Kwik t.b.v. zwerfhonden

De kosten van eigen fondsenwerving bedragen 4,1% van de baten uit eigen fondsenwerving.
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KASSTROOMOVERZICHT
Kasstroomoverzicht (indirecte methode)
Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatiesaldo (exclusief rentebaten en dividend)
Aanpassing voor:
Ongerealiseerd koersresultaat
Afschrijvingen
Kwijtschelding lening Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch
Totaal aanpassingen

2013

2012

136.009

438.960

-256.144
1.457
10.000
----------244.687

-849.117
1.134
10.000
----------837.983

450.416
-11.678

-395.588
35.963

---------438.738

---------359.625

99.001
66.500
--------165.501

203.068
48.017
---------251.085

495.561

-507.563

-2.695
1.966
62.086
---------61.357

-789
1.815
1.415.018
----------1.416.044

556.918
========

908.481
=========

Veranderingen in vlottende middelen:
Vorderingen
Kortlopende schulden (exclusief schulden aan
kredietinstellingen
Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties
-

Ontvangen rente
Ontvangen dividend

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Mutatie financiële vaste activa
Mutatie beleggingen
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Mutatie Liquide Middelen

Liquide Middelen
Rekening-courant
Spaarrekeningen
Kasgeld
Totaal mutatie liquide middelen

31-12-2012
19.903
1.334.162
103
------------1.354.168
========

31-12-2013
156.717
1.754.365
4
------------1.911.086
========

Mutatie
2013
136.814
420.203
-99
----------556.918
=========

Mutatie
2012
-96.388
1.004.801
68
----------908.481
=========

Toelichting op de vorderingen: deze worden met name bepaald door veranderingen in toezeggingen/ontvangen
nalatenschappen. Toelichting op de mutatie liquide middelen in 2012. In dit jaar is het vermogensbeheer uitbesteed.
Daardoor is in dat jaar een grotere mutatie in liquide middelen geweest.
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GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING
Algemeen
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het
resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en
passiva opgenomen voor de nominale waarde.
Vreemde valuta
Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. De transacties
in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers op transactiedatum. De hieruit resulterende
koersverschillen worden in de winst- en verliesrekening verantwoord.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
Kantoorgebouw Statenlaan
Dit is per 31 december 1981 gewaardeerd op € 136.134. Vanaf het boekjaar 1982 tot het boekjaar 1998 is
jaarlijks 3 1/3 % afgeschreven op de balanswaarde per 31 december 1981. In verband met de overwaarde
is besloten met ingang van het boekjaar 1999 niet meer op het kantoorgebouw af te schrijven.
Overige materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende
afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van investeren wordt naar
tijdsgelang afgeschreven.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- 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.
Financiële vaste activa
De leningen u/g worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs, voor zover noodzakelijk onder aftrek
van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.
Beleggingen
De beleggingen worden opgenomen tegen koerswaarde per balansdatum.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs, voor zover noodzakelijk onder aftrek
van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vereniging.
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Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het
verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd.
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en
lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Nalatenschappen
De baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar, dat de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële vaste activa.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te
betalen) interest.
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Lastenverdeling

Doelstelling

Beheer
Totaal Begroot
en admini2013
2013
stratie
_____________________________________ ___________________
_______ __________________
A
Subsidies en bijdragen
Afdrachten
Uitbesteed werk
Publiciteit en communicatie
Personeelskosten
19
Huisvestingskosten
Kantoor- en
Algemene kosten
20
Afschrijving en rente
21

92.976
343
39.421
2.231
5.256
357
______
140.584
=======

B
7.594
40.159
2.231

C

Werving baten

D

E

F

576 20.531
42.188
-

1.258
7.378
418

44.553
-

5.256 11.498
357
779
______
_____
55.597 162.782
====== ======

15.423
_______ _____
58.187 20.531
====== =====

986
67
_____
10.107
=====

________
44.553
=========

Gemiddeld aantal personeelsleden in 2013: 3,65 fte (2012: 3,61).
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______

G

589
58.795
86.241
4.880

A = Hulp en Zorg
B = Politieke en Juridische Zaken
C = Bevordering Verantwoord Hondenbezit
D = Inspectiedienst Gezelschapsdieren
E = Hulpverlening dierentehuizen
F= Fondsenwerving
G= Beleggingen

Totaal
2012

19.239
73.775
4.181

122.266
45.811
19.239
59.138
289.162
13.941

134.146
20.250
23.000
70.110
317.628
16.900

119.786
36.560
17.805
45.578
273.708
12.336

9.855
48.274
669
2.229
______ ________
107.719 600.060
====== ========

64.204
1.000
_______
647.238
=======

41.461
2.052
_______
549.286
=======
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Lastenverdeling
De lasten genoemd onder subsidies en bijdragen, afdrachten, publiciteit en communicatie en uitbesteed
werk zijn direct toegerekend aan de posten doelstellingen, werving baten en beheer en administratie,
waarvoor zij gemaakt zijn.
De overige kosten zijn percentagegewijs over de diverse posten verdeeld, waarbij de volgende
verdeelsleutel is gehanteerd:
Hulp en Zorg
Politieke en Juridische Zaken
Bevordering Verantwoord Hondenbezit
Eigen Fondsenwerving
Beheer en Administratie

16%
16%
35%
3%
30%

Verkoop artikelen
Als gevolg van een beleidswijziging worden er geen relatiegeschenken meer gemaakt aan het einde van
het jaar. Er zijn dan ook nagenoeg geen artikelen verkocht in het boekjaar.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013
ACTIVA
1. Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn bestemd voor de bedrijfsvoering. De mutaties in de materiële vaste activa
worden als volgt weergegeven:
Gebouw

Automatisering

Inventaris
en installaties

Totaal

136.134
-77.143
---------------58.991
=========

84.646
-81.752
---------------2.894
=========

14.445
-14.061
---------------384
=========

235.225
-172.956
---------------62.269
=========

---------------=========

1.325
-1.013
---------------312
=========

1.370
-444
---------------926
=========

2.695
-1.457
---------------1.238
=========

136.134
-77.143
---------------58.991
=========

85.971
-82.765
---------------3.206
=========

15.815
-14.505
---------------1.310
=========

237.920
-174.413
---------------63.507
=========

1 januari 2013
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

Mutaties in 2013
Investeringen
Afschrijvingen

31 december 2013
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

De WOZ-waarde van het kantoorgebouw aan de Statenlaan is voor het belastingjaar 2013 vastgesteld op
€554.000.
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2. Leningen u/g

Lening Elkie Stichting
Saldo per 1 januari
Aflossing
Stand per 31 december

Lening Stichting Dierentehuis ’s-Hertogenbosch
Saldo per 1 januari
Kwijtschelding
Saldo per 31 december
Totaal

31-12-2013

31-12-2012

19.664
-1.966
---------------17.698
----------------

21.479
-1.815
---------------19.664
----------------

198.615
-10.000
---------------188.615
__________
206.313
=========

208.615
-10.000
---------------198.615
___________
218.279
=========

In 1999 is aan de Elkie Stichting een lening ter beschikking gesteld van €72.604 voor de bouw van een
huisvesting. Daarvan is €36.302 verstrekt als renteloze lening welke gedurende tien jaar is
kwijtgescholden. €36.302 is verstrekt als rentedragende lening, waarover 3% rente verschuldigd is voor de
duur van tien jaar vast. In 2012 is de rente opnieuw vastgesteld op 3%. De lening dient te worden afgelost
in twintig jaarlijkse termijnen van €1.815. De aflossing is gestart in 2002. Bij niet nakoming van de renteen aflossingsverplichtingen door de Elkie Stichting zal het Centrum voor Attitude en Begeleiding (C.V.A.B.)
in de plaats treden. Tot zekerheid van de voormelde verplichtingen kan er een tweede hypothecaire
inschrijving op een registergoed te Tholen worden verkregen, kadastraal bekend Gemeente Tholen, Sectie
L, nummer 90, groot 8920m².
In december 2005 is aan de Stichting Dierentehuis ’s-Hertogenbosch volgens een intentieverklaring van
september 2000 een renteloze hypothecaire lening verstrekt van €308.615 als bijdrage in het tekort van
de bouwkosten van de nieuwbouw. De lening wordt sinds 2002 in maximaal dertig jaarlijkse termijnen
kwijtgescholden, mits aan de voorwaarden van de lening-overeenkomst blijvend wordt voldaan. Ook in
2013 is een kwijtschelding van €10.000 gedaan.
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3. Beleggingen
Obligaties

Aandelen

Fondsen

Totaal
2013

2.496.840

2.941.265

111.334

5.549.439

6.115.340

919.297
-1.324.010

1.038.820
-930.367

21.887
-

1.980.004
-2.254.377

4.270.853
-5.141.585

109.587
-188.588
---------------Beurswaarde 31 december 2013 2.013.126
=========

102.700
460.800
---------------3.613.218
=========

-16.068
---------------117.153
=========

212.287
256.144
---------------5.743.497
=========

-544.286
849.117
-----------5.549.439
==========

Beurswaarde 1 januari 2013

Mutaties
Aankopen
Lossingen/verkopen
Gerealiseerd koersresultaat
Ongerealiseerd koersresultaat

Totaal
2012

Meerjarenoverzicht beleggingen
Balanswaarde 31 december

Obligaties

Aandelen

Fondsen

Opties

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

2.013.126
2.496.840
4.197.462
3.349.521
3.095.964
3.070.326
3.250.566
3.084.760
3.383.192
3.494.014

3.613.218
2.941.265
954.697
934.351
898.579
1.020.340
1.995.798
1.992.161
1.851.827
1.629.920

117.153
111.334
963.181
975.727
885.107
731.282
1.245.139
1.166.268
850.707
640.752

-

Nettoresultaat beleggingen
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

590.152
476.264
-9.719
348.861
699.598
-1.506.236
133.364
421.847
771.122
406.452
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-6.985

Totaal
5.743.497
5.549.439
6.115.340
5.259.599
4.879.650
4.821.948
6.491.503
6.243.189
6.085.726
5.757.701

Vorderingen
31-12-2013

31-12-2012

161.072
557
3.631
2.115
293
------------167.668
=========

570.695
3.566
12.147
293
5.036
------------591.737
=========

114.121
420.881
199.487
1.131.886
42.596
2.111
4
---------------1.911.086
=========

3.274
162.283
350.000
714.302
16.629
107.577
103
--------------1.354.168
=========

4. Overige vorderingen en overlopende activa
Te ontvangen legaten/erfenissen
Te vorderen dividendbelasting
Te ontvangen rente
Te ontvangen stichting Manders-Brada
Vooruitbetaalde posten
Borg KPN (voormalig PTT)
Diversen

5. Liquide middelen
ABN-AMRO Bank rekening courant
ABN-AMRO Bank private banking spaarrekening
ABN-AMRO Vermogensspaarrekening
ABN-AMRO Vermogensbeheerrekening
ING Bank
Internetsparen
Kassen
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PASSIVA
31-12-2013

31-12-2012

650.000
500.000
600.000
50.000
188.615
60.000
160.000
63.507
5.203.866
3.440
577.758
------------8.057.186
=========

526.347
500.000
700.000
200.000
198.615
62.269
4.938.809
14.849
614.787
------------7.755.676
========

6. Reserves & fondsen
Reserves
Continuïteitsreserve
Reserve seniorenopvang
Reserve Inspectiedienst Gezelschapsdieren
Reserve Hulp Dierentehuizen
Reserve Dierentehuis ’s-Hertogenbosch
Reserve Dutch Cell Dogs
Reserve Wetenschappelijk onderzoek
Reserve activa bedrijfsvoering
Reserve bedoeld als bron van inkomsten
Fonds Bijleveld t.b.v. educatie kind
Fonds Kwik t.b.v. zwerfhonden

Het verloop van de diverse posten is op pagina 56 weergegeven.
Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve dient ter dekking van korte termijn risico’s. Vorming vindt plaats op basis van de
CBF-norm. Deze stelt dat de continuïteitsreserve maximaal mag bedragen anderhalf maal de kosten van
de werkorganisatie (personeels/huisvestingskosten, kantoor/algemene kosten, afschrijving, toegerekende
kosten publiciteit, communicatie werving baten, beheer en administratie) in jaar van vaststelling (2013).
Reserve seniorenopvang
De reserve seniorenopvang waarborgt de continuïteit van deze activiteit voor minimaal vijf jaar. Op de
reserve worden aan het einde van het jaar de jaarlijkse kosten afgeboekt. Bij batig saldo van de
organisatie wordt de reserve tot maximaal € 500.000 aangevuld om de continuïteit te verzekeren. In 2013
is dit mogelijk gebleken.
Inspectiedienst Gezelschapsdieren (IDG)
De reserve t.b.v. de IDG is in 2013 verlaagd in verband met lagere jaarlijkse kosten. De nieuwe stand
maakt uitvoering van de activiteit gedurende minimaal zeven-en-een-half jaar mogelijk.
Reserve hulp dierentehuizen
Deze reserve is bedoeld om de continuïteit van deze activiteit te waarborgen over een minimale looptijd
van vijf jaar. Op de reserve worden aan het einde van het jaar de jaarlijkse kosten afgeboekt. Een
gedeelte van de steun vindt plaats vanuit het Fonds Kwik. De reserve hulp dierentehuizen is in 2013 op
een halve ton gezet, zodat de activiteit minimaal vijf jaar kan worden uitgevoerd.
Reserve Dierentehuis ’s-Hertogenbosch
Deze reserve maakt jaarlijkse kwijtschelding op de renteloze lening van oorspronkelijk € 308.615 (stand
per 31-12-13: € 188.615) aan Dierentehuis ’s-Hertogenbosch mogelijk. De looptijd is gelijk aan de looptijd
van de lening. Het besluit tot kwijtschelding (sinds 2002 in maximaal 30 jaarlijkse termijnen) van jaarlijks
10.000 euro wordt genomen op basis van een bezoek en aangeleverde informatie over beleid en uitvoering
daarvan bij het betreffende dierenasiel. Het saldo van deze reserve is gelijk aan het saldo van de lening.
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Reserve Dutch Cell Dogs
Eind 2013 wordt de reserve Dutch Cell Dogs ingesteld. De helft van de bijdrage aan dit project vindt plaats
vanuit het Fonds Kwik. Voor het overige gedeelte is deze reserve opgesteld om voor minimaal twee jaar
de continuïteit van deze steun te waarborgen.
Reserve wetenschappelijk onderzoek
Eind 2013 wordt de reserve wetenschappelijk onderzoek ingesteld. Dit ivm de voorverkenning
wetenschappelijk onderzoek.
Reserve activa bedrijfsvoering
De reserve activa bedrijfsvoering is gelijk aan het saldo van de vaste activa.
Reserve bedoeld als bron van inkomsten
De reserve bedoeld als bron van inkomsten is ingesteld om zekerheid te garanderen dat ook in de
toekomst de Koninklijke Hondenbescherming aan haar verplichtingen jegens haar doelstellingen kan
voldoen. Bij vorming van deze reserve wordt uitgegaan van een periode van minimaal vijftien jaar
waarvoor het risico moet worden afgedekt. Dit ivm verplichtingen die middels de activiteiten worden
aangegaan. Voor exploitatie is een rendement van 5,5 à 6% op vier miljoen nodig op de langere termijn.
Met de huidige rendementsstanden wordt deze 5,5 à 6% onvoldoende gehaald. Daarom is het streven de
reserve bedoeld als bron van inkomsten uit te breiden. In 2010 is dit mogelijk gebleken, maar in 2011 niet.
Het batig saldo over 2012 heeft wel ruimte geboden om de reserve op het gewenste peil te brengen.
Begrotingstekorten worden gedekt met gelden die uit nalatenschappen binnenkomen. De hoogte van baten
uit nalatenschappen is echter variabel, waardoor dit onvoldoende zekerheid biedt om aan de
verplichtingen te voldoen. In 2013 is er uit nalatenschappen wederom een mooie aanvulling
binnengekomen.
Verdeling van het resultaat over de reserves bij onvoldoende batig saldo
Bij het verdelen van het resultaat over de diverse reserves genieten de reserves t.b.v. IDG, opvang oudere
honden, financiële steun asielen en Dutch Cell Dogs de voorkeur boven de andere reserves. Hierbij wordt
verdeeld naar rato van de hoogte van het tekort. Op de reserve bedoeld als bron van inkomsten wordt
enkel saldo toegevoegd wanneer er voldoende batig saldo is na het aanvullen van de overige reserves.
Fondsen
Uit nalatenschappen in het verleden zijn twee fondsen gevormd, het fonds Bijleveld is bedoeld voor
educatie van kinderen. Hieruit is in 2010 de Kidspagina en het spreekbeurtpakket gefinancierd. In 2011 en
2012 zijn verzendkosten voor het spreekbeurtpakket hieruit gefinancierd. Daarnaast is in 2012 een herdruk
van het spreekbeurtpakket gerealiseerd uit het fonds Bijleveld. In 2013 zijn twee Apps gerealiseerd.
Het fonds Kwik is bedoeld voor zwerfhonden. Van het fonds Kwik is in 2013 een bedrag van €27.453
afgeboekt ten behoeve van de seniorenopvang (waarin volgens actueel onderzoek in het boekjaar
gemiddeld 35% zwerfhonden aanwezig zijn). Daarnaast is voor financiële steun asielen €7.500 (waarin
volgens onderzoek gemiddeld 50% zwerfhonden aanwezig zijn) afgeboekt en €1.500 voor het Animal
Foundation Platform project. Tot slot is een bedrag van €576 onttrokken voor preventie van bijtincidenten
in asielen. Op 7 februari 2011 heeft het bestuur van de Koninklijke Hondenbescherming een langere
termijn besteding van fonds Kwik bepaald, zodat dit fonds de continuïteit van zorg aan zwerfhonden in
Nederland kan waarborgen middels de seniorenopvang en de financiële steun aan asielen. Eind 2013 is
besloten om ten laste van dit fonds 50% van de Reserve Dutch Cell Dogs te vormen om betere
plaatsingskansen van (zwerf)asielhonden te realiseren.
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OVERZICHT RESERVES/FONDSEN
Reserves t.b.v.

Continuïteit

Senioren

I.D.G.

Opvang

Hulp

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve bedoeld

dieren-

activa

Dierentehuis

Dutch Cell

Wetenschappelijk

als bron van

tehuizen

Bedrijfsvoe-

Den Bosch

Dogs

Onderzoek

inkomsten

ring
Stand per 1 januari

526.347

500.000

700.000

200.000

62.269

198.615

-

-

4.938.809

Dotatie

123.653

50.984

-

-

2.695

-

60.000

160.000

265.057

-

-50.984

-100.000

-150.000

-1.457

-10.000

-

-

-

650.000

500.000

600.000

50.000

63.507

188.615

60.000

160.000

5.203.866

1

2

Onttrekkingen/Vrijval
Saldo per 31 december
Voor nadere toelichting zie

Fondsen t.n.v.

Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekkingen/Vrijval
Saldo per 31 december

Bijleveld

Kwik

t.b.v.

t.b.v.

educatie

zwerfhond

kind

en

14.849

614.787

-

-

-11.409

-37.029

3.440

577.758
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Schulden
31-12-2013

31-12-2012

13.766
=========

13.588
=========

6.121
3.638
12.500
6.814
8.123
238
18.928
199
180
16.131
166
939
338
---------------74.315
=========

5.396
17.927
10.000
6.569
7.473
389
17.400
319
75
1.750
2.364
123
15.600
170
614
2
---------------86.171
=========

7. Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonbelasting

8. Overige schulden en overlopende passiva
Crediteuren
Nog te betalen inzake seniorenopvang
Nog te betalen vermogensbeheer/bewaarloon effecten
Nog te betalen vakantiedagen
Nog te betalen vakantiegeld
Nog te betalen kosten onderhoud pand
Nog te betalen accountantskosten
Nog te betalen portokosten
Nog te betalen kosten wetenschappelijk onderzoek
Nog te betalen overige activiteiten VHB
Nog te betalen kosten nieuwsbrief
Nog te betalen kantoorbenodigdheden
Nog te betalen hulpverlening
Nog te betalen bankkosten
Nog te betalen automatiseringskosten
Vooruitontvangen contributies
Diversen

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
De Koninklijke Hondenbescherming is in het bezit van het bloot eigendom van obligaties ter waarde van
€12.952, waarvan derden het vruchtgebruik genieten. De vruchten over 2013 bedragen in totaal
€372, dit zijn de rente-inkomsten van het depot, minus de kosten van bewaargeving. Daarnaast is de
Koninklijke Hondenbescherming erfgenaam in een deel van een nalatenschap (nr 2009-14) waarvan zowel
het beheer als het vruchtgebruik gedurende het leven aan de vruchtgebruiker toekomen.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013
2013
9.

Baten uit eigen fondsenwerving
Contributies
Donaties
Nalatenschappen
Verkoop goederen
Bijdragen seniorenproject

2012

32.602
30.153
151.216
94
34.169
-----------

Totaal baten uit eigen fondsenwerving

10. Baten uit acties van derden
Manders Brada Stichting t.b.v. Hulpverlening Dierentehuizen
Manders Brada Stichting t.b.v. I.D.G.
Totaal aandeel in acties van derden

34.101
35.954
564.194
1.188
27.477
----------248.234
=========

662.914
=======

6.131
12.500
------------18.631
========

8.000
12.500
----------20.500
========

76.278

133.733

66.500

48.017

11. Resultaat beleggingen (baten)
Intrest
Rente obligaties
Opbrengst effecten overig
Dividenden en opties
Intrest
Rente internetsparen/deposito
Rente vermogensbeheer
Overige rente

5.427
16.721
1.348
------------

Totaal intrest
Koersresultaten
Gerealiseerd koersresultaat
Ongerealiseerd koersresultaat
Totaal baten beleggingen
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15.316
5.650
2.606
------23.496

23.572

212.287
256.144
----------634.705
========

-544.286
849.117
----------510.153
========

2013
Resultaat beleggingen (lasten)
Kosten effecten
Aan- en verkoopkosten effecten
Vermogensbeheer
Bewaarloon effecten

Netto resultaat beleggingen

12. Kosten eigen fondsenwerving
Afdrachten
Productie en verzending jubileumpostzegels
Fondsenwerving

9.130
23.640
1.119
----------------

44.553
----------------

Totaal lasten beleggingen

44.553
========

33.889
========

590.152
==========

476.264
========

1.258
--------------

Afdrachten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving en rente
Totaal kosten uit eigen fondsenwerving

Netto baten uit eigen fondsenwerving

2012

1.849
-----------1.258
7.378
418
986
67
--------10.107
=======

1.849
6.880
370
834
62
--------9.995
========

238.127
=========

652.919
==========

Besteed aan doelstelling
In 2013 heeft de Koninklijke Hondenbescherming een percentage van 164% besteed aan de doelstelling
gerelateerd aan het totaal aan baten uit eigen fondsenwerving en acties van derden (€437.681,- totaal
besteed aan de doelstelling/€266.865,- totaal baten uit eigen fondsenwerving en acties van derden). In
2012 is dit percentage 59% (€401.137,-/ €678.414,-) geweest. In het boekjaar is 73% (2012: 74%) van de
som der totale lasten besteed aan doelstelling.
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2013
13. Hulp en Zorg
Subsidies en Bijdragen
Individuele hulp
Seniorenopvang
Kwijtschelding St. Dierentehuis
’s-Hertogenbosch
Publiciteit en Communicatie

4.538
78.438

3.546
75.390

10.000
343
---------------

10.000
775
-------------

Subsidies en bijdragen
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving en rente

93.319
39.421
2.231
5.256
357
-------140.584
========

Totaal Hulp en Zorg

14. Politieke en Juridische Zaken
Subsidies en Bijdragen
Publiciteit en Communicatie
Overige acties

2012

7.594
-------------

Subsidies en bijdragen (overige acties)
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving en rente

6.639
--------7.594
40.159
2.231
5.256
357
-----------55.597
========

Totaal Politieke en Juridische Zaken
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89.711
36.694
1.974
4.449
328
-------133.156
=========

6.639
36.943
1.973
4.449
328
---------50.332
=========

2013
15. Bevordering Verantwoord Hondenbezit
Subsidies en bijdragen
Afdrachten

2012

589
------------

276
822
-----------589

Publiciteit en Communicatie
Voorlichting
Media Activiteiten
Standkosten
Folders en spreekbeurtpakketten
Promotiematerialen
Nieuwsmagazine
Overige activiteiten
Overige publicaties
Internetsite

25.748
1.055
15
4.881
44
22.046
3.436
750
820
--------------

13.798
583
72
4.101
75
20.844
4.250
98
982
------------58.795
86.241
4.880
11.498
779
---------162.782
========

Subsidies, Publiciteit en Communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving- en rente
Totaal Bevordering Verantwoord Hondenbezit

16. Inspectiedienst Gezelschapsdieren
Inspectiekosten
Administratieve ondersteuning
Individuele hulp
Vergader- en representatiekosten
GSM inspecteurs
Kantoorkosten

1.098

40.688
1.500
576
1.966
4.380
9.077
----------------

42.367
1.500
935
1.552
1.097
11.008
---------------58.187
========

Totaal Inspectiedienst Gezelschapsdieren
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44.803
80.522
4.318
9.731
718
--------141.190
========

58.459
=======

17. Hulpverlening Dierentehuizen
t.l.v. Manders-Brada stichting
t.l.v. Koninklijke Hondenbescherming

2013

2012

6.131
15.000
------------

8.000
15.000
---------------21.131
-600
--------20.531
========

Vrijval project uit 2011
Totaal Hulpverlening Dierentehuizen

18. Beheer en administratie
Personeelskosten
Accountantskosten en kosten jaarrekening
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving- en rente

73.775
19.239
4.181
9.855
669
----------

68.802
17.805
3.701
8.341
615
--------107.719
========

Totaal Beheer en administratie

19. Personeelskosten
Salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Overige personeelskosten
Vergoeding inspecteurs I.D.G.

23.000
---------23.000
=======

194.807
29.889
19.944
2.334
42.188
------------

183.274
27.900
17.045
1.622
43.867
-----------289.162
=======

Totaal Personeelskosten

61

99.264
=========

273.708
=======

De salarissen worden vastgesteld conform de CAO Welzijn. Bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Er is bij de
Koninklijke Hondenbescherming een directeur (0,6 FTE) die de dagelijkse leiding heeft over de
organisatie. De opbouw van het salaris ziet er uit als volgt:
Dienstverband
Aard contract
Uren per week
Parttime percentage
Periode

Mw. I.R. van Herwijnen
Onbepaald sinds 2010
20
55,6%
1/1/09-31/12/13

Bezoldiging
Jaarinkomen
Bruto salaris
Vakantiegeld
13e Maand

28.469
2.259
2.353
--------33.081
5.509
2.652
--------41.242

SV lasten (werkgeversdeel)
Pensioenlasten (werkgeversdeel)
Totaal 2013
Totaal 2012
Totaal 2011
Totaal 2010
Totaal 2009

=======
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26.883
2.131
2.220
--------31.234
5.121
2.563
--------38.918
37.535
34.453
34.781
========

2013
20. Kantoorkosten- en algemene kosten
Kantoorbenodigdheden
Computerkosten
Telefoon
Porti- en vracht
(inclusief folder/spreekbeurtverzending)
Internet aansluiting
Bestuurskosten
Beleidsvorming
Keurmerk C.B.F.
Bijdrage V.F.I.
Representatie
Advertentiekosten
Verzekeringen
Overig
Kantoorkosten I.D.G.

1.915
9.433
1.550

1.187
6.573
1.751

2.477
929
3.456
4.775
2.560
733
1.772
3.343
-92
15.423
--------------

2.471
842
2.641
1.380
890
4.464
1.565
255
3.051
734
13.657
------------48.274
=========

Totaal Kantoor- en algemene kosten

21. Afschrijvingen en rente
Afschrijvingen
Inventaris en Installaties
Automatisering

2012

444
1.013
-----------

193
941
-------1.457
772
----------2.229
======

Bankkosten
Totaal Afschrijvingen en rente
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41.461
========

1.134
917
-------2.051
======
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OVERIGE GEGEVENS
Toerekening exploitatiesaldo 2013
Op de bestemmingsreserves zijn de kosten in mindering gebracht die besteed zijn aan de resp.
doelstellingen. Om de reserves weer op het oude peil te krijgen hebben vanuit het exploitatiesaldo
toevoegingen plaats gevonden.
Tijdens de ledenvergadering waarop de jaarrekening zal worden vastgesteld en goedgekeurd, zal worden
voorgesteld het exploitatiesaldo op de hiervoor vermelde wijze te verdelen. Dit voorstel is reeds in de
jaarrekening verwerkt.
Verschillenanalyse rekening versus begroting
Tegenover een begroot bedrag aan baten eigen fondsenwerving van €404.700 is dit bedrag in
werkelijkheid €901.507. Het verschil van €496.870 wordt met name veroorzaakt door hogere baten uit
beleggingen en door de ontvangst van niet begrote nalatenschappen van €151.216. De opbrengsten uit
donaties waren ongeveer €10.000 hoger dan begroot, terwijl de opbrengsten voor het
seniorenopvangproject met ongeveer eenzelfde bedrag hoger waren dan begroot.
Voor bestedingen aan de doelstellingen was een bedrag van €503.100 begroot tegenover een gerealiseerd
bedrag van €437.681. In de hulpverlening aan dierenopvanginstellingen zijn meer aanvragen door de
Manders-Brada stichting apart afgehandeld. Daardoor zijn er (€4.000) minder ‘baten uit acties van derden’
binnengekomen dan begroot en is voor eenzelfde bedrag minder aan hulpverlening aan
dierenopvanginstellingen besteed. Bij de seniorenopvang is een besparing gerealiseerd van €10.000 door
o.a. niet langer (nieuwe) dieren op te vangen via de Stichting hulp en herplaatsing huisdieren. Op het
fonds voor hulp aan particulieren wiens hond in de knel is geraakt, is minder vaak effectief beroep
gedaan. De kosten van het nieuwsmagazine tot slot zijn lager gehouden door een strak wanbetalerbeleid
te voeren en de kosten van de voorlichtingssite zijn lager geweest dan begroot.
De lasten van de beleggingen zijn in 2013 hoger dan begroot (€44.553 versus €12.000). Dit is het gevolg
van een fout in de begroting van 2014 waarbij kosten van een kwartaal in plaats van een jaar zijn
opgenomen. De kosten van fondsenwerving zijn met €10.107 lager dan begroot (€14.500). Dit is te danken
aan de lagere plaatsingskosten van advertenties. Kosten van beheer en administratie zijn ongeveer
€10.000 lager, met name dankzij lagere onderhoudskosten voor het pand dan begroot.
De samenstelling van het bestuur is bij opmaak van het jaarverslag:
Dhr. mr. T. Bosch
voorzitter
Dhr. R. de Vink
penningmeester
Mw. mr. A.M. Le Haen
secretaris
Mw. drs. L. van Deelen
bestuurslid
Mw. mr. B.E.V. Langeler
bestuurslid
Dhr. K.P. Lock MSc.
bestuurslid
Dhr. mr. G. van Slooten
bestuurslid
Dhr. drs. J.J. Smit
bestuurslid
Mw. Ir. I.R. van Herwijnen
Den Haag, 16 april 2014
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het Bestuur van de Koninklijke Hondenbescherming
Wij hebben de jaarrekening over 2013 van de Koninklijke Hondenbescherming te Den Haag gecontroleerd.
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013
met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag,
beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’.
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van
deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor
het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de
vereniging. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen
voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vereniging gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het
vermogen van de Koninklijke Hondenbescherming per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in
overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’.
Verklaring betreffende het jaarverslag
Op basis van onze werkzaamheden overeenkomstig de Nederlandse controlestandaard 720 vermelden wij
dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor
zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650
‘Fondsenwervende instellingen’ is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.
Den Haag, 16 april 2014
KPMG Accountants N.V.

J.A.A.M. Vermeeren RA
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