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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

1 Algemene gegevens instelling

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.

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 (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

M.E. Ploos van Amstel - Lange

S.A. Vermeij

M.J. van Gruting - Wijnhold

S. Commandeur, C.M. van de Ven, H.R. Varkevisser

Nederland

7

8 0

Dieren en planten - Dierenrechten en -welzijn

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Stichting Dierentehuizen voor Leiden en Omstreken

www.dierenasielleiden.nl

Kenauweg 1, 2331 BA  Leiden

asiel@dierenasielleiden.nl
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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?

1. De Stichting heeft ten doel het inrichten, instandhouden en exploiteren van 
dierentehuizen in Leiden in omstreken ter opvang, verzorging en herplaatsing van 
zwerf- en afstandsdieren, waaronder doch niet uitsluitend honden, katten, (tamme) 
vogels en (tamme) konijnen, aangeboden uit Leiden en omstreken en voorts al 
hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of 
daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het beheren van de ter beschikking van de dierentehuizen in Leiden en omstreken 
staande, of in eigendom van de Stichting verkerende, accomodaties tot opvang, 
verzorging en herplaatsing van zwerf- en afstandsdieren en het verichten van al die 
beheersdaden, die betrekking hebben op haar doelstelling;
b. het exploiteren van honden- en kattenpensions, binnen de genoemde 
accommodaties ter ondersteuning van de financiële positie van de de Stichting;
c. in het algemeen alle wettelijke middelen aan te wenden welke het Bestuur wenselijk 
of nodig acht.
3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst; eventuele batige saldi uit de 
exploitatie van het asiel en uit de opbrengst van het stichtingsvermogen of uit andere 
hoofde, worden voor het bereiken van het doel van de Stichting aangewend.

https://www.dierenasielleiden.nl/wp-content/uploads/2018/12/Stevenshage-DIN-2018.p
df

Opvang van zwerfdieren voor gemeenten, opvang en verzorging van dieren 
(pensionfunctie) , donaties en giften, opbrengsten verkoop goederen
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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).

Het bestuur ontvangst geen beloning, voor het personeel wordt voor zo ver mogelijk de 
CAO voor gemeentenambtenaren gevolgd.

Jaarverslag:
https://www.dierenasielleiden.nl/wp-content/uploads/2021/10/Jaarverslag-SDLO-2020.p
df

Jaarrekening:
https://www.dierenasielleiden.nl/wp-content/uploads/2021/07/SDLO-Jaarrekening-2020.
pdf

Het vermogen van de stichting wordt aangehouden bankrekeningen

De inkomsten worden geheel besteed aan de opvang en verzorging van 
zwerfhuisdieren, dan wel aan activiteiten die dit doel ondersteunen, zoals de 
pensionfunctie voor huisdieren.

https://www.dierenasielleiden.nl/wp-content/uploads/2018/12/S
tevenshage-DIN-2018.pdf

Jaarverslag:
https://www.dierenasielleiden.nl/wp-content/uploads/2021/10/Jaarverslag-SDLO-20
20.pdf

Open

Open
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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.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

0

344.518 312.982

315.148

21.894

3.236

1.476.470 972.168

32.815 50.260

1.781.216

267.691 354.370315.148

2.121.494 1.689.780

1.806.346

1.744.161 1.326.538

2.121.494

0

312.845

21.950

3.708

1.351.277

312.845

1.376.935

1.689.780

3 1 1 2 2 0 2 0

31-12-2020 31-12-2019 (*) 31-12-2020 31-12-2019 (*)

https://www.dierenasielleiden.nl/wp-content/uploads/2021/07/SDLO-Jaarrekening-2020.pdf
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+

0 24.209

504.302 555.638

124.799 109.191

629.101 689.038

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

629.101 689.038

309.092 366.328

938.193 1.055.366

2020 2019 (*)
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3 Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten 
een bedrag meegenomen van:

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €
+ +

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop en beheer

Voorlichting en bewustwording

Recreatie, sport en wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie en zending

Educatie, opleidingen en cursussen

Lobby en belangenbehartiging

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

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.

13.916

28.469

520.578

297.942

8

13.441

28.902

543.924

286.813

220

473.284

4.909

478.193

494.388

7.193

501.581

2020 2019 (*)

https://www.dierenasielleiden.nl/wp-content/uploads/2021/07/S
DLO-Jaarrekening-2020.pdf

Open

https://www.dierenasielleiden.nl/wp-content/uploads/2021/07/SDLO-Jaarrekening-2020.
pdf

417.623 511.662


