TOELICHTING BOEKJAAR 2017
2017 was financieel voor ons een zwaar jaar door grote noodzakelijke investeringen in de nieuwe
kliniek, apparatuur en quarantaine voor onze hondjes.
Daartegenover staat dat we een belangrijke financiële opsteker hadden: 2 mensen die ACE/SHIN in
hun hart dragen hebben in hun testament een belangrijk legaat aan ACAE/SHIN vermaakt, waardoor
we deze investeringen versneld hebben kunnen uitvoeren en we ook het einde van dit boekjaar met
een reserve kunnen afsluiten.
Deze meevaller heeft ons ook toegelaten - ondanks de grote kost die dit voor ons meebrengt - onze
plaatselijke educatie - en castratieprojecten, uit te voeren en ook in 2018 dit belangrijk werk verder te
zetten.
Het laat ons vandaag eveneens toe de adoptiebijdrage status quo te houden op 300€ ondanks de
steeds grotere kostprijs van de inentingen.
Daarnaast zullen we de opgebouwde reserve in 2018 aanwenden om in eerste instantie de
speelweide voor de hondjes terug operationeel te maken en dienvolgens stapsgewijs de nodige
vernieuwing van sectie 1,2 en 3 door te voeren.
2017 is ook een jaar dat ons voor altijd zal bijblijven omdat Ton, onze penningmeester die mee aan de
wieg stond van ACE/SHIN, ons moet verlaten o.w.v. gezondheidsredenen. Aan Ton, die wij van harte
bedanken voor zijn jarenlange vrijwillige inzet, wordt decharge verleend en Dirk neemt deze taak van
hem over en zal dit met evenveel verve volbrengen.
Tenslotte willen wij jullie, onze adoptanten, onze donateurs, onze sponsoren, onze vrijwilligers die elke
dag met hart en ziel voor onze hondjes in de weer zijn, … kortom, iedereen die zich dit jaar op een of
andere manier voor ACE/SHIN heeft ingezet, van harte bedanken. Het is dankzij elk van jullie dat we
vandaag kunnen melden dat we in 2017 dagdagelijks gemiddeld voor 540 hondjes zorg hebben
gedragen en dat we voor 1322 adopties (waarvan 70 poezen) vnl. in Belgie, Nederland, Oostenrijk en
sporadisch Engeland, Denemarken en Duitsland hebben kunnen zorgen.
Wij hopen dat we in 2018, samen met jullie verder kunnen bouwen aan een betere toekomst voor al
de dieren onder onze hoede.

Tabel 1

Balans 2017
Totale inkomsten 2017

687.390,12 €
384.042,44 €

adoptie bijdragen (terugbetaalde niet afgetrokken)
donaties, spaarpotjes

49.738,08 €
7.188,00 €

lidgelden
hulp aan derden waarvoor donaties (dierenarts, medicatie, logistiek)

1.279,98 €
53.658,53 €

erfenissen
interesten op kapitaal

5,06 €
29.055,00 €

verhuring aan studenten (kosten studenten 27.109,47 €)
actie huren kooi

6.400,00 €

virtuele adopties

59.574,00 €

sponsoring

11.638,58 €

bijzondere donaties met een verhaal, acties, evenementen…

84.965,45 €
-155,00 €

vergissingen bij betalingen

643.588,18 €

Totale uitgaven 2017
dagelijkse werkingskosten

29.220,69 €
4.345,96 €

bank- en verzekering kosten
belastingen

10.824,20 €

advocaten boekhouder notaris procureur

16.474,40 €

kleine verbouwingen reparaties onderhoud

11.788,98 €

dierenartskosten Spanje België Nederland

54.569,98 €

medicatie tests vaccins verbruiksmateriaal kliniek

71.044,55 €

eten honden en katten dieetvoeding puppy&kitten voeding

19.943,88 €

kosten registraties RAIA chips paspoorten Es, B, NL

26.506,58 €

fostering steun algeciras zafra alora…

38.260,00 €

representatie vergadering eindejaarsgeschenken luchthaven…. geschenk achille sol voor Isabelleke

3.689,22 €

kosten publiciteit folders, magazine, posters…

11.736,66 €

investeringen (grote verbouwingen, inrichtingen, nieuwe toestellen…)

43.737,89 €

lonen

94.603,62 €

sociale zekerheid en voorafbetaling op lonen

46.548,94 €
5.625,50 €

terugbetaling adopties B & NL
kosten renovatie en huur appartementen studenten vernieuwing materiaal (opbrengst 29.055 €)

27.109,47 €

telefoon en internet Es, B, NL (+reparaties, nieuwe routers, internet studenten…)

21.998,60 €

vluchten en aanverwante kosten (1 auto+brandstof, vliegkooien aankoop & terugbrengen, reparatie…)

87.639,89 €

transport: vervoer materialen & honden tussen asielen, vervoer donatie-goederen (B&NL) inschrijving nieuwe Peugeot (6.607 €)

17.919,07 €

43.801,94 €
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