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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.
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	18_ML: 
	51_ML: Het doel van de stichting is het bevorderen van dierenwelzijn in het algemeen en van honden in het bijzonder, zowel in Nederland als in het buitenland.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen en geldmiddelen en voorts door het verrichten van alle verdere handelingen, die met de doelstelling in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn 
	53_ML: het (mede) ondersteunen van sterilisatiecampagnes van honden en katten
het organiseren van projecten die het doel van de stichting dienen
het bieden van financiële, persoonlijke en materiële hulp aan dierenasiels en -klinieken
het verzorgen van publiciteit tbv asielhonden met als doel meer honden een nieuwe thuis te geven eventueel in Nederland
waar mogelijk een dier in nood te helpen, zoals kettinghonden, wedstrijdhonden, zwerfhonden
bevorderen dat men honden en katten laat steriliseren/castreren
samenwerken met landelijke en regionale dierenwelzijnsorganisaties
kritische massa maken voor het beïnvloeden van bestuur en ploitiek om op effectievere wijze educatieve taken te kunnen uitoefenen/uitvoeren
het verstrekken van publiciteit en voorlichting over dierenwelzijn gericht op zowel volwassenen als kinderen
De laatste jaren richt Esperanza zich vaak op het helpen van oude(re) dieren en kansarme dieren door bijv. een handicap
Bovenstaande acticiteiten worden continu uitgevoerd.
	54_ML: donaties van particulieren
	56_ML: Niemand ontvangt een beloning, ook de bestuurders niet. Mensen die kosten maken bij activiteiten zijn alle vrijwilligers. Zij kunnen desgewenst alleen een reiskostenvergoeding krijgen á 0,19 eurocent per kilometer
	57_ML: Zie hieronder het blog als onderdeel van de website van Esperanza Hoop voor Honden
www.esperanzahoopvoorhonden.nl

Beneden scrollend in het blog vindt men de link naar de blogs van voorgaande jaren

http://esperanzahoopvoorhonden2016blog.blogspot.com/
	55_ML: donaties van de stichting aan asielen in Spanje en Roemenie
betalen van dierenartskosten van opvanghonden
transportkosten van dieren naar nederland
kosten van opvang van dieren in Nederland
reiskosten voor huisbezoeken van potentiële adoptanten van een hond (0,19 cent per km)
advertentiekosten voor voorlichting en adopties
donaties aan dierenwelzijnsorganisaties (bijv NUCA in Roemenië)
betalen van kosten van geredde individuele honden  In Spanje en Roemenië

Er wordt een buffer van ca 5000,- euro aangehouden voor hulp bij calamiteiten
	56: 
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	4_GT: 
	10_GT: 16380
	5_GT: 11380
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	7_GT: 
	6_GT: 5000
	8_GT: 
	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 6761
	9_GT: 
	4_GT: 
	10_GT: 11761
	5_GT: 6761
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	1_GT: 0
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	3_ML: In 2022 hebben 21 adopties plaatsgevonden, 20 minder dan in 2021

De kosten van adopties zijn meestal hoger dan de adoptiebijdrage. De kosten bestaan uit een afdracht aan de refugio (ca € 150,-), de vervoerskosten naar Nederland (ca 150,-) en vaak dierenarts-, advertentie en opvangkosten. De kosten betaald aan de refugio's zijn betaalde donaties, andere donaties (Roemenie en Hongarije
Een donatie van € 5000,- is geboekt als voorziening voor opvang van specifieke honden.

Het aantal ontvangen individuele donaties voor het werk van de stichting is sinds 2018 toegenomen mede door specifieke acties.

Esperanza vergoedt de huisbezoeken à € 0,19 de km. De kosten gemaakt voor huisbezoeken door heel Nederland (à 0,19 per km) zijn als gift weer aan Esperanza geschonken.

Er zijn geen personele kosten. Huisvestingskosten zijn er niet, bestuurswerk wordt vanuit het privéhuis verricht.
Wel zijn er kosten voor de opvanglocatie van de honden, alsmede dierenartskosten    
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