Financiële verantwoording over 2018
2018 was weer een succesvol jaar voor de opvang. We hebben als opvang veel
konijnen opgevangen, gekoppelden uitgeplaatst. Daarnaast zijn we tegen weinig tot
geen problemen aangelopen. De opvang draait erg goed; tevreden klanten en
vrijwilligers die iedere dag met plezier komen helpen.
We hebben in 2018 ongeveer 600 konijnen opgevangen, gekoppeld en uitgeplaatst.
Nog steeds worden alle konijnen gecastreerd/gesteriliseerd en ingeënt. Om de koste
hiervan te dekken zijn de adoptiekosten na het eerste kwartaal nogmaals iets
verhoogd (met €2,50). De reden hiervan was, omdat we merkten dat het vermogen
van de opvang behoorlijk achteruit ging sinds we begonnen zijn met het steriliseren
van alle voedsters. Tevens zijn de prijzen voor de zakjes kruiden iets verhoogd. Dit
alles heeft er in geresulteerd dat we als opvang 2018 financieel gezond zijn
gebleven.
Verder hebben we nog enkele wat grotere, noodzakelijke uitgaven gedaan.
Een voorbeeld hiervan is, om nog efficiënter en hygiënischer te kunnen werken, de
aanschaf van een buitenstofzuiger en een nieuw (beter) stoomapparaat om de
hokken en de opvang schoon te maken. Voor de financiering hiervan zijn fondsen
aangeschreven.
Ook is er een ‘nieuwe’ (tweedehands) laptop aangeschaft en is de website vernieuwd
en verbouwd, omdat de oude laptop aan vervanging toe was en om het registreren
van konijnen op de website gemakkelijker te maken.
In het kader van professionalisering van onze opvang hebben enkele van onze
vrijwilligers zich laten bijscholen. Zo heeft een van onze vrijwilligers de cursus
konijnen trimmen succesvol gevolgd. Aangezien de opvang veel langharige konijnen
uitplaatst, vinden wij het belangrijk dat de nieuwe eigenaren van deze konijnen ook
bij ons terecht kunnen voor advies en hulp bij de verzorging. Daarnaast hebben twee
van onze bestuursleden (tevens de beheerders) de cursus voor het bewijs van
vakbekwaamheid gevolgd, dit was het laatste wat nog nodig was voor het registreren
van op opvang en het UBN. Deze cursussen zijn bekostigd met de inkomsten van
donaties en afstand/adoptiekosten.
Wat betreft de vrijwilligers hebben alle vrijwilligers dit jaar een eenmalige
vrijwilligersvergoeding gekregen. Nog steeds krijgt elke nieuwe vrijwilliger
teamkleding aangeboden en worden ze uitgenodigd op een jaarlijkse borrel en
barbecue om het teamgevoel te versterken en een moment te hebben waar iedereen
bij elkaar is zodat ontwikkelingen rondom de opvang met iedereen kunnen worden
gedeeld. De groep vrijwilligers waar de opvang op kan rekenen is erg hecht en is
afgelopen jaar zelfs iets groter geworden.
Tot slot hebben we ons eigen informatieboekje over het houden en verzorgen van
konijnen kunnen uitbrengen; deze wordt bij elke adoptie verstrekt aan de nieuwe
eigenaren. Het laten drukken van deze boekjes was een vrij grote uitgave, maar wij
vinden dat het waard omdat we het belangrijk vinden om informatie over konijnen te
verstrekken waar wij achter staan en die mensen terug kunnen lezen.

Omzet
Afstand konijnen KOH
Uitplaatsing konijnen KOH
Shop verkocht KOH
Enting betaald KOH
Donatie & Sponsoring KOH
Totaal Omzet

2018
7105,00
38050,00
7496,05
6,50
17425,53
70083,08

Kosten
Huisvestingskosten KOH
Administratiekosten KOH
Training en cursussen KOH
Brandstofkosten KOH
Overige autokosten KOH
Kosten vrijwilligers KOH
Bankrente en -kosten KOH
Verzekeringen algemeen KOH
Overige kosten KOH
Medicijnen KOH
Kosten dierenarts KOH
Shop KOH
Kosten voedsel konijnen KOH
Groente KOH
Kosten hooi en bodembedekking KOH
Konijn terug KOH
Kruiden KOH
Totaal Kosten
Saldo

2018
925,00
4104,25
2112,85
1604,80
876,65
8204,74
169,82
338,57
5550,71
54,55
33660,76
5344,22
1768,43
1193,10
1305,40
1081,97
2174,92
70470,74
-387,66
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