
Financiële verantwoording over 2017

Samenvatting
2017 is een relatief rustig jaar geweest. Weinig bijzonderheden, geen grote 
aankopen of projecten, alles liep gewoon goed. Veel konijnen opgevangen, 
gekoppeld en uitgeplaatst: mensen komen steeds vaker . We hebben gemerkt 
dat onze (naams)bekendheid toeneemt: steeds vaker komen mensen uit 
plaatsen ver weg naar ons toe speciaal om hun konijn bij ons te laten 
koppelen. Het aantal konijnen dat in 2017 is opgevangen, gekoppeld en 
uitgeplaatst gaat richting de 700. Er zijn 33 konijnen gevonden (door 
particulieren of via de dierenambulance binnengekomen) waarvan er 5 
weer zijn herenigd met hun eigenaar. 26 konijnen zijn in de opvang 
geboren 
(nestjes van gevonden voedsters die drachtig bleken). Onze wens om álle 
konijnen te laten castreren/steriliseren is in de loop van 2017 ook uitgekomen: 
sinds die tijd worden niet meer alleen alle rammen gecastreerd, maar ook álle 
voedsters (en niet meer alleen die voedsters van bepaalde leeftijd of met 
medische/gedragsproblemen. Dit betekent dat alle konijnen dus volledig 
ingeent en gecastreerd uitgeplaatst worden; dit heeft er wel toe geleid dat de 
adoptiekosten zijn aangepast om dit financieel mogelijk te maken. 

In het overzicht is te zien welke kostenposten de opvang heeft gehad en waar 
de inkomsten vandaan zijn gekomen. We hebben als opvang wederom een 
positief eindsaldo op de bankrekening kunnen creëren, dit is onze financiële 
buffer voor onverwachte kosten.

Evaluatie jaarplan 2017
Een korte evaluatie van het jaarplan van 2017 laat zien dat .........

van de opbouw-kosten, bedrijfskleding aanschaffen), en een enkel project is
vervallen (stellingkasten zijn niet nodig gebleken) of doorgeschoven naar 2017
omdat dit toch te groot bleek om in 2016 nog te realiseren (het vervangen van
de hokken; dit is fysiek nog niet gebeurd maar in 2016 hebben we al wel
diverse fondsen aangeschreven voor de financiering hiervan en de verwachting 
is om dit wel in 2017 af te ronden met de aanschaf van de hokken). De 
verwachte uitgaven voor de geplande projecten is ook reëel gebleken, de
kosten voor de kleding zijn zelfs lager uitgevallen dan verwacht.



Afstand konijnen

Uitplaatsing konijnen

Donaties & sponsoring

Verkoop shop

Totaal omzet

O M Z E T B E D R A G E N  I N  E U R O ’ S

4.625,00 

18.785,95 

5.477,98 

603,10 

29.492,03



Huisvestingskosten

Administratiekosten

Kosten vrijwilligers

Inkoop shop

Kosten voedsel konijnen

Kosten hooi en bodembedekking

Bankrente en -kosten

Konijn terug

Dierenartskosten

Overige kosten

Totaal kosten

Saldo

K O S T E N B E D R A G E N  I N  E U R O ’ S

3.460,63 

607,34 

3.367,09 

823,10 

1.939,93 

687,94 

173,56 

640,00 

11.538,22 

3.790,20 

27.028,01 

2.464,02 

Kas

Bank Betaalrekening

Bank Spaarrekening

Saldo winst 2016

B A L A N S  P E R  3 1 - 1 2 - 2 0 1 6 : D E B E T C R E D I T

225,00 

189,02 

2.050,00 

-   

2.464,02 

0

0

0

2.464,02

2.464,02




