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Jaarverslag en jaarrekening  2017 en 2018. 
 
Stichting Assisting Animals is in 2017 opgezet met als doel het bevorderen en verbeteren van het 

welzijn van dieren binnen en buiten Nederland. 

In 2018 werd een website gebouwd en contacten gelegd met diverse instanties. De kosten hiervoor 

werden door de bestuursleden persoonlijk gedragen Er werd in beperkte mate bekendheid gegeven 

aan de stichting vanwege de opbouwfase.  

In 2018 kwamen enkele donaties binnen voor de behandeling en opvang van zieke dieren voor een 

totaalbedrag van: 4.667,50 Euro.  

De beheerskosten die werden gemaakt betroffen de vergoeding aan de Triodosbank over 2017 en 

2018. De overige beheerskosten werden door de bestuurders persoonlijk gedragen. 

In dat jaar werden door de contactpersoon in India (op eigen kosten) ruim 800 honden 

gesteriliseerd, gevaccineerd en een ongeveer gelijk aantal behandeld voor een totaalbedrag van 

20,889 Euro. 

Dit bedrag kan in 2019 helaas niet meer opgebracht worden door de contactpersoon en we hopen 

dan ook een bijdrage te kunnen leveren aan financiële ondersteuning van dit project. 

De begroting voor 2019 is gebaseerd op Euro 5.000,- aan te ontvangen donaties ( 2018: 4.667,50). 

Hiervan zal een bedrag van Euro 9.000,- worden overgemaakt voor de behandeling van zwerfdieren 

in India (GOA) om (een deel van) de kosten van het project daar te dekken. 

Dit geld zal besteed worden aan 350 sterilisaties, vaccinaties en zo’n 200 medische behandelingen  

Op grond van de uitgaven in 2018 (bijna 21.000,- Euro) is te voorzien dat dit bedrag niet toereikend 

is om de noodzakelijke activiteiten te financieren.  

Het is dan ook van belang in 2019 meer donaties te ontvangen zodat we dit project financieel 

kunnen ondersteunen. 

Overzicht rekening: 

Saldo 31 december 2017: -25,50 Euro 

Uitgaven 2017: beheerkosten bank: 25,50 

Ontvangen donaties 2018: 4.667,50 Euro 

Uitgaven in 2018: 79,93 ( beheerkosten bank) 

Saldo 31-12-2018: 4.526,07 Euro 
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