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Fondswervende instellingen
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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

St.Vogel-en Zoogdieropvang Zeeland
4 1 1 1 3 8 8 1

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

Postbus 98, 4330 AB, Middelburg
0 1 1 8 6 2 8 2 8 8

E-mailadres

demikke@zeelandnet.nl

Website (*)

www.demikke.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 3 5 6 0 2 4 2

Natuur en milieu
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland en België

Aantal medewerkers (*)

3
3 5

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dhr. B. Nieuwenhuis

Secretaris

Mevr. N. Tjepkema

Penningmeester

Mevr. M.H.Sakko-Westerhof

Algemeen bestuurslid

Mevr. J.L. Louwerse-Wattel

Algemeen bestuurslid

Dhr. H. v.d. Steen

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Voor de Vogel- en Zoogdieropvang is de belangrijkste beleidsregel: Zieke en gewonde
vogels en zoogdieren uit de natuur opvangen en hen na de nodige medische
behandeling op een veilige plaats tot rust laten komen.
Rust is voor alle dieren belangrijk om stress te voorkomen.
Stress is doodsoorzaak nummer 1.
Van alle dieren die bij ons gebracht worden komt er ± 90% door toedoen van de mens.
Het wil er bij de medewerkers dan ook niet in dat dieren die hulp nodig hebben, aan
hun lot worden overgelaten. Ze kunnen gedurende enige tijd met goede verzorging en
zo nodig met medicijnen en in alle rust volledig herstellen en aansterken. Wanneer ze
volledig zijn opgeknapt, worden ze op een veilige plaats weer in de vrije natuur
losgelaten.

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?

Het verzorgen van de vogels en zoogdieren, die bij ons worden binnen gebracht.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Giften, donaties, subsidies en soms een legaat.
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Algemeen (vervolg)
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 spaarrekening,
beleggingen etc).

Voer, schoonmaakmiddelen, medicijnen.
Het geld van een legaat wordt meestal op verzoek besteed aan een bepaald doel,
zoals een renovatie van een volière of een opknapbeurt van de keuken, waar al jaren
niets aan gedaan is en nodig aan verbetering toe is.

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

Open

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

Het bestuur werkt op vrijwillige basis.
Na de open dag houden we voor de medewerkers een gezellige avond met een
etentje. Door Corona is dat er niet van gekomen.
En met kerstmis een klein presentje.

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.

Het verzorgen en revalideren van de binnengebrachte dieren.

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

Open

04 van 06

2

Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 1

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

52.687

Herwaarderings
reserve

€

€

€

52.687

Overige reserves

€

+

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€

€

84.533

€

84.533

+

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

52.687

€

+

+
€

52.687

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

84.533

84.533

0

+
€

52.687

€

€

0

+

84.533

+

Het in bezit hebben van geld op de bank en in kas:
Op de spaarrekening een bedrag van € 70.000 dit is
geschonken uit een legaat voor bepaalde doelen.
Onderanderen verduurzaming, groot onderhoud en vernieuwingen ( keuken).

52.687

+
€

84.533
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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 van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

31.673

+

€

34.039

€

2.000

€
€

31.673

€

44.295

+
36.039

44.777

€

+

€
€

75.968

+
80.816

€

+
75.968

€
€

+
80.816
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

72.463

€

80.364

Aankoop en beheer

€

23.135

€

62.185

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

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

11.005

Som van de lasten

€

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

€
€

95.598

+
142.549

€
€

8.521

106.603

€

151.070

€

60.840

€

68.843

Saldo financiële baten en lasten

€

30.635

€

70.254

Saldo baten en lasten

€

0

€

0

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.

+

De baten bestaan uit inkomsten uit:
Donaties, giften, subsidies en een enkele keer een legaat.
De lasten bestaan uit:
Alle
onkosten die gemaakt worden voor de dieren zoals voeding, dierenarts, medicijnen,
reiniging en ontsmetting-, huisvestingskosten en uit personeelskosten, energie-,
beveiliging-, onderhoudskosten.
Het gebouw wordt gehuurd van de gemeente.
Schuld heeft de Mikke niet.

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

+

Open

