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2

1. Balans per 31 december
In EUR
Activa
Bank
Spaarrekening
Voorraad tuigen, riemen en labels
Debiteuren
Voorziening debiteuren
Nog te factureren
Totaal activa

2021

2020

1.090
23.500
638
1.219
510
26.957

507
30.000
1.041
(133)
135
31.550

22.010
2.597
1.300
1.050
26.957

26.781
2.605
1.414
750
31.550

Passiva
Algemene reserve
Crediteuren
Te betalen kosten
Ontvangen borg
Totaal passiva

2. Staat van baten en lasten
In EUR
Baten
Giften, donaties, sponsoring
Jaarbijdrage cliënten
Omzet webshop
Overige inkomsten
Totaal baten

2021

2020

4.227
8.170
32
248
12.677

30.155
6.460
152
725
37.492

Lasten
Beheerkosten
Vrijwilligersvergoeding
Professionalisering & ontwikkeling
Teambuilding en activiteiten t.b.v. cliënten
Coulance betalingen
Overige kosten
Totaal lasten

2.106
2.965
3.110
5.432
1.405
2.430
17.448

4.515
1.100
9.576
8.249
255
1.943
25.638

(Verlies)/winst boekjaar

(4.771)

11.854
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3. Algemene toelichting
Stichting Dutch Assistance Dogs (“DAD” of “Stichting”) is op 28 augustus 2017
opgericht en heeft als doelstelling het helpen van jong volwassenen vanaf 16
jaar met psychische problematiek bij de opleiding, interactie en certificering
van hun eigen assistentie hond. Met de opleidingsformule van DAD komt een
hulphond (financieel) binnen het bereik van een grotere doelgroep.
Het jaar 2021 was een bijzonder jaar dat bij de start gedomineerd werd door de
coronacrisis maar waar we stapsgewijs meer ruimte kregen om de
coachtrajecten weer fysiek te kunnen doen. De maatregelen die door de
regering genomen werden om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan
waren verstrekkend. De impact op onze cliëntenpopulatie was groot evenals de
effecten op het werk van coaches. Die effecten ijlen na. We hebben als
organisatie steeds de richtlijnen van het rijk gevolgd. We hebben in het midden
en in het tweede deel van het jaar de nodige cliënten activiteiten weer kunnen
oppakken. Daarmee kwam de verwachting uit die we in de vorige begroting
hebben uitgesproken. Voor 2021 lijken de effecten van de coronacrisis minder
geweest dan in 2020. Tegelijkertijd leveren de duur van de crisis en de
tweestrijd in de samenleving welke maatregelen acceptabel zijn veel
spanningen op. De vraag zal zijn in welke mate we rekening moeten houden
met blijvende maatregelen om het COVID-virus of varianten ervan in te
dammen.
Voor belangrijke activiteiten is de Stichting afhankelijk van de jaarlijkse
bijdragen van cliënten, giften, sponsorgelden en voor een klein bedrag van de
opbrengst van verkopen via de webshop. De Stichting verstrekt kleding aan de
coaches zodat herkenbaar is dat zij werkzaamheden verrichten onder de vlag
van de Stichting DAD.
In het jaar 2021 is het cliëntenbestand wederom fors gegroeid van 64 cliënten
aan het begin van het jaar naar 76 cliënten aan het eind van het jaar. De
cliëntenstop, die in 2019 was ingesteld, kon opgeheven worden omdat het
aantal coaches dat verbonden is aan de stichting groeide van vijf naar acht.
De uitgaven verband houdende met een verdere professionalisering van de
Stichting waren niet mogelijk geweest zonder de financiële ondersteuning van
onze sponsoren. In totaal is in 2021 EUR 4.227 ontvangen aan giften en van
diverse sponsoren en daar zijn we heel erg blij mee.
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4. Grondslagen voor waardering
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Debiteuren
worden gewaardeerd na aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.
De balans is opgemaakt na bestemming van het resultaat over het boekjaar.
Banksaldo betreft een rekening courant bij de ABN-AMRO bank. Het saldo staat
ter vrije beschikking aan de Stichting.
De Spaarrekening betreft een rekening eveneens bij de ABN-AMRO bank. Het
saldo staat ter vrije beschikking aan de Stichting.
Algemene reserve laat het verschil zien tussen de bezittingen en de schulden
van de Stichting. Dit bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur, maar zal
uiteindelijk aan de doelstellingen worden besteed.
Het Resultaat over het boekjaar wordt bepaald als het verschil tussen baten en
lasten over het jaar.

5. Toelichting Baten en Lasten
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun
bestuurswerkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor werkelijk gemaakte
kosten op basis van declaraties. Twee bestuursleden verrichten naast hun
bestuurswerkzaamheden tevens taken die feitelijk vrijwilligerswerk betreffen
(cliënten administratie en coördinatie taken richting cliënten en coaches). Voor
belangrijke organisatietaken die veel tijd vergen en door vrijwilligers worden
verricht geeft de Stichting een vergoeding van EUR 500 per jaar. In een aantal
specifieke gevallen wordt aan coaches en vrijwilligers gevraagd een opdracht
uit te voeren waar aan de start van het traject een geringe vergoeding voor
wordt afgesproken. De kilometervergoeding bedraagt EUR 0,27 per kilometer.
De Stichting heeft geen werknemers in dienst. Voor vrijwilligerswerk is in 2021
in totaal EUR 2.975 aan vergoedingen betaald.
In 2021 heeft de Stichting wederom van diverse particulieren giften ontvangen
die bijzonder waardevol zijn en bijdragen aan de doelstelling van de Stichting.
Tezamen met sponsorgelden vormen zij het overgrote deel van de baten van
de Stichting.
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Cliënten dragen bij aan de bekostiging van activiteiten van de Stichting door
een bijdrage van EUR 120 per jaar te betalen. Met een toenemend aantal
cliënten vormt dat een substantieel onderdeel van de baten.
Omzet webshop bestaat uit aankopen van aan honden gerelateerde producten
die gemaakt zijn door cliënten.
Tot 2020 bestonden inkomsten voor een gedeelte uit een nominale bijdrage
door cliënten aan de Stichting bij bepaalde dienstverlening van coaches. Dit
betrof voornamelijk een bijdrage van EUR 15 per intake-gesprek en een
bijdrage van EUR 15 voor een puppy-test. Deze nominale bijdrage is in 2021
afgeschaft.
De beheerkosten betreft met name de noodzakelijke kosten voor administratie
(cliënten en financiële administratie), professionele lidmaatschappen,
bankkosten, drukkosten, verzendkosten, IT gerelateerde kosten,
kantoorbenodigdheden en bestuurskosten.
Coaches investeren op allerlei manieren in het verder ontwikkelen van kennis
en kunde. De bijdrage vanuit de Stichting is met name gericht op het creëren
van een platform zodat coaches onderling ervaringen kunnen uitwisselen en
elkaar feedback kunnen geven op hun aanpak. Het streven is om minimaal
twee keer per jaar een bijeenkomst te organiseren voor coaches, bestuur en
vrijwilligers met als doel ‘teambuilding’ en om relevante onderwerpen te
bespreken. Voor cliënten is in 2021 een stadswandeling in Amersfoort
georganiseerd en twee maal een wandeling, één in het oosten van het land en
één in het westen van het land.

6. Verloop Algemene Reserves
In EUR
Saldo 1 januari 2021
Verlies over het lopende boekjaar
Saldo 31 december 2021

26.781
(4.771)
22.010

-----------------------------
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