Jaarverslag 2021
stichting Mens Dier Nood

sMDN

Stichting Mens Dier Nood
Stichting Mens Dier Nood helpt Tilburgers die de kosten voor de medische
behandeling van hun zieke huisdier écht niet kunnen betalen.
Zeker tijdens de Corona crisis is de kameraadschap van een huisdier voor
Tilburgers die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen van onschatbare
waarde gebleken om eenzaamheid te voorkomen en een sociaal isolement te
doorbreken.
In Tilburg hebben ongeveer 4000 minima gezinnen een hond of een kat. Door
het financieel ondersteunen van een noodzakelijk medische behandeling van hun
geliefde huisdier draagt de Stichting Mens Dier Nood belangrijk bij aan het welzijn
en de bestaanszekerheid van deze grote groep minima in gemeente Tilburg.

Hulp voor dieren en hun eigenaren
Stichting Mens Dier Nood richt zich vanaf haar oprichting in 2009 in op
huisdierbezitters in armoede woonachtig in de gemeente Tilburg. Maar we vinden
het ook belangrijk aandacht te geven aan verantwoord huisdierbezit en preventieve
zorg. Preventieve inzet met als doel het gezond houden van het huisdier, zodat er
minder medische noodingrepen plaatsvinden.
Onze missie om Tilburgers met (tijdelijk) onvoldoende financiele armslag financieel
te steunen bij de noodzakelijke medische zorg van hun huisdier blijft onverminderd
van kracht. Door de steun van de Stichting wordt het verdriet en gemis van het
afstaan of laten inslapen van de geliefde huisgenoot voorkomen wat helpt bij het
tegengaan van sociale isolatie en eenzaamheid tot gevolg. Uit de testimonials op
onze op onze website blijkt dat we hierin succesvol zijn.
De stichting bestaat dankzij een kleine groep van vrijwilligers die zich allen
onbezoldigd inzetten
Er is geen kantoor, we werken van huis uit.
De huidige samenstelling bestuur is:
• Leo Kruit, voorzitter
• Noor Houben, secretaris en Commissie Beoordelingen
• Toon de Boer, penningmeester
• Rob van Aubel, bestuurslid
• Marloes Jacobs, bestuurslid
Onze hulpverlening in 2021
In 2021 heeft de stichting 83 van de totaal 88 hulpaanvragen kunnen honoreren
met een gemiddelde waarde van € 262 en met een totaalbedrag van € 21.750.
De gemeentelijke subsidie 2021 bedroeg € 21.505. De sterke groei in 2020 (94
toegewezen hulpaanvragen, medische kosten € 25.921) heeft zich niet voortgezet in
2021, hoewel dat wel de verwachting was naar aanleiding van de coronapandemie.
Een aanwijsbare oorzaak voor de daling in 2021 hebben wij niet kunnen vaststellen,
wellicht was er ook bij de minima wat meer kasgeld beschikbaar als neveneffect van
de lock downs.
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De Stichting Mens Dier Nood brengt geld en hulpvraag bij elkaar
Startpunt is de hulpaanvraag, n.a.v. een consult van de dierenarts. Deze aanvraag
wordt beoordeeld op volledigheid, voorwaarden en inkomenstoets. Zowel
eigenaar als dierenarts ontvangen per mail het besluit, waarin ook het bedrag van
ondersteuning wordt vermeld. NB: de aanvrager betaalt zelf 10% van de kosten, de
stichting draagt bij tot een maximum van € 500. De stichting betaalt rechtstreeks
aan de dierenarts. Per aanvrager kan er éénmaal per twee jaar, voor een maximum
van twee huisdieren een ondersteuningsverzoek worden ingediend.
Werving en Marketing
Door de voortdurende pandemie zijn massaal buitenactiviteiten afgelast, zoals
dierenevenementen, zomermarkten en buurtactiviteiten, waaraan de stichting in
het verleden deelnam om geld in te zamelen. Gaandeweg zijn ook onze vrijwilligers
voor dit werk afgehaakt. Zo waren we aangewezen op het werven van gulle gevers
en donateurs via de website, nieuwsbrieven en social media. Om het verhaal over
de stichting, haar hulpverlening en fondsenwerving te optimaliseren is daarvoor
in de 2e helft van 2021 een nieuwe, informatieve en gebruiksgemakkelijke website
gebouwd, voorzien van een ‘druk-op-de-knop’ doneermodule. Om daaarmee meer
inkomsten te genereren heeft de stichting dringend behoefte aan een vrijwillig(st)er
met het specialisme fondsenwerving via internet- en socalmedia-marketing.

Samenwerking en activiteiten in 2021
De Stichting Mens Dier Nood werkt intensief samen met de Tilburgse dierenartsen,
dierenklinieken en regionale dierenziekenhuizen. Er zijn goede samenwerkings
contacten met de Stichting Quiet, de Voedselbank, Fenix en verdere Tilburgse
hulpinstellingen in het sociaal domein. Vanwege de Corona beperkingen is deze
samenwerking in 2021 niet verder uitgediept. Ook onze aanwezigheid bij allerlei
publieke activiteiten heeft hierdoor niet kunnen plaatsvinden.
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Financieel Jaarverslag 2021
Het jaar 2021 kenmerkt zich door een lager dan voorzien aantal hulpaanvragen voor
financiële ondersteuning ten behoeve van dierenartsenkosten van Minima in Tilburg.
In 2020 mochten we 94 aanvragers helpen met een gemiddelde bijdrage van € 276,-,
in 2021 daalde dit aantal naar 83 met een gemiddelde waarde van € 262. De sterke
groei uit 2020 heeft zich in het verslagjaar niet voortgezet, hoewel dat als effect van
de coronapandemie wel de prognose was. Een aanwijsbare oorzaak voor de daling in
2021 hebben wij onderzocht, maar niet kunnen vaststellen.
Baten en Lasten 2021 (winst & verlies rekening)
sMDN Baten enLasten 2021

in hele €

Baten

2021

Subsidie gemeente Tilburg

2020

21.505

23.831

715

836

Schenkingen

8.075

525

Bankincasso,s en MolliePAY donaties

2.952

2.838

30

388

33.278

28.417

21.750

25.921

768

135

2.686

527

234

229

Bestuurskosten

73

73

Telefoon en ict

115

363

347

342

25.973

27.589

7.305

-828

Sponsorbijdragen

Inkomsten Cie B&H overige
Totaal baten
Lasten
Medisch Onderzoek en behandeling
Vrijwilligers kosten declaraties
Kosten (nieuwe)website en internet
Kantoor Secretariaatskosten

Bankkosten
Totaal Lasten
Resultaat
Resultaat
Af: naar bestemmingsreserve project PZG
Gecorrigeerd Exploitatieresultaat

-7.000
305
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Baten conform Richtlijn C2
BATEN 2021

Baten conform Richtlijn C2
BATEN 2020

Donaties
9%

Overige
0%

Donaties
10%

Overige
1%

Schenkingen
5%

Schenkingen
24%

Subsidie Tilburg
65%
Sponsors
2%

Subsidie Tilburg
81%
Sponsors
3%

Toelichting op de subsidie, fondsen en baten
De subsidie van de gemeente Tilburg viel € 2.326 lager uit dan in 2020, dit
vanwege een bezuinigingsslag op de gemeentesubsidies. Desondanks bleek het
subsidiebedrag vrijwel voldoende ter dekking van de Medische kosten.
De post Schenkingen kreeg in 2021 een boost door een tweetal éénmalige bijdrages
van stichting DierenLot, resp. € 2.000 en € 5.000, onze stichting is Erkend Beneficiant.
Deelname aan de Rabo Club Support Actie leverde € 710,91 Sponsoring op.
Bankincasso’s en MolliePAY donaties zijn iets verbeterd t.o.v. 2020.
De Inkomsten Cie B&H overige zijn inmiddels vrijwel nihil wegens het begin 2020
staken van de activiteiten.
Lasten conform Richtlijn C2
LASTEN 2021

Lasten conform Richtlijn C2
LASTEN 2020

Marketing Werving
10%
Beheer&Admin.
6%

Medische kosten
84%

Marketing Werving
2%

Beheer&Admin.
4%

Medische kosten
94%

Toelichting op de Charitatieve uitgaven, marketing- en operationele kosten
In 2021 zijn 83 hulpaanvragen voor financiële ondersteuning ten behoeve van
dierenartsenkosten gehonoreerd, met een gemiddelde waarde van € 262.
De Marketingkosten, hoofdzakelijk de kosten van de nieuwe website, en internet zijn
conform het daarvoor begrootte bedrag van € 2.500. Wegens de coronapandemie
vonden geen wervende buitenactiviteiten plaats.
Over de operationele en overige kosten kan gezegd worden: sober en conform 2020.
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Resultaat en Gecorrigeerd resultaat
De exploitatie laat een positief resultaat zien van € 7.305. Dit resultaat wordt
grotendeels verkregen door de schenkingen van stichting DierenLot (€ 7.000), die
ge-earmarked zijn voor het beoogde project Preventieve Zorg Gezelschapsdieren en
aldus in de Bestemmingsreserve wordt opgenomen.
Het Gecorrigeerde resultaat komt dan uit op € 305. De Website-kosten van € 2.293
zijn in de exploitatie opgenomen en dus niet aan de reserves onttrokken.
Het negatieve resultaat van € 828 uit 2020 is aangezuiverd vanuit de rekening
courant (Betaalrekening).
Vermogen
Het vermogen van de stichting bedraagt per 31-12-2021 € 40.942,30
Balansposten en vermogensbestemming
De stichting beschikt niet over roerende- of onroerende goederen, voorraden,
vorderingen noch schulden, waardoor op de balans alleen liquide middelen
(vermogen) worden geboekt.
De vermogensbestemming per 31 december 2021 is als volgt:
Werkkapitaal op de rekening courant (betaalrekening)

€ 8.442

Calamiteitenreserve tbv excessieve Medische hulpvraag

€ 5.000

Bestemmingsreserve project PZG

€ 7.500

Continuïteitsreserve tbv evt. wegvallen subsidie en inkomsten

€ 20.000
Totaal € 40.942

Zie volgende pagina het financieel rapport 2021 van Smits Belastingadvies.
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RAPPORT
Stichting Mens-Dier-Nood
Tilburg
Jaarrekening 2021

Aan de directie van
Stichting Mens-Dier-Nood
Economenlaan 7
5037 GG Tilburg
Tilburg, 13 junli 2022

Geachte bestuur,
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van Uw
stichting samengesteld aan de hand van de door U gevoerde
administratie en aan ons verstrekte inllichtingen en gegevens.
1.1
1

Algemeen
Stichting Mens - Dier- Nood
De stichting is gevestigd te Tilburg, en heeft ten doel
het verstrekken van financiele middelen
aan personen die eigenaar zijn van een huisdier
die niet in staat zijn de kosten van
medische noodzakelijke ingreep aan hun huisdier te bekostigen
Dossiernummer: 17250605
Bestuur
Leo Kruit, voorzitter
Noor Houben, secretaris
Toon de Boer, penningmeester
Rob van Aubel, lid
Marloes Jacobs, lid
Het rapport is opgesteld in Euro's

Smits Belastingadvies
A.L.A.M. Smits
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2.1 Balans per 31 december 2021
( Na verwerking van het Resultaat)
Activa

31-12-2021

31-12-2020

VASTE ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Totaal vlottende activa

Liquide middelen

Totaal-Generaal.

40.942

40.942

33.636

33.636
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2.1 Balans per 31 december 2021
( Na verwerking van het Resultaat)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020

EIGEN VERMOGEN
erigen vermogen

40.942

40.942
----------

33.636

33.636
----------

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overlopende Passiva

Totaal Generaal

-

-

40.942

33.636
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2.2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2021

Bruto-marge
subsidie gemeente
overige inkomsten
Bedrijfslasten.
medische behandelingen
Administratie secretariaat kosten
Bestuurkosten
vrijwilligers
telefoon
jubilleum
marketing/website
Bedrijfslasten

bankkosten & rentekosten
Diverse Baten & Lasten
Resultaat voor Belastingen
Vennootschapsbelasting
Resultaat na belastingen

2021 ________
2020 ________
2019
________
21.505
11.773
33.278

23.831
4.587
28.418

16.418
7.095
23.513

21.750
234
73
768
115

25.921
229
73
135
363

2.686

526

20.156
326
159
1.291
361
1.170
1.545

25.626

27.247

347

342

25.973
7.305
7.305

27.589
829
829

-----------25.008
_______

317
25.325
1.8121.812-
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2.3 TOELICHTING

2021

a. Toelichting op algemene zaken
1. Waarderingsgrondslagen
. Materiele vaste activa
De materiele vaste activa zijn gewaardeerd op historische kostprijs verminderd met de
afschrijvingen naar tijdsgelang, gebruiksduur.
De afschrijvingen zijn berekend op basis van een gelijkblijvend percentage van de
aanschafwaarde.
. Voorraden
De voorraden zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs.
. Debiteuren
De debiteuren zijn gewaardeerd op nominale waarde, rekening houdend
met een eventuele voorziening voor oninbaarheid.
. Overige activa en passiva
De overige activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale waarde.
2. Grondslagen van resultaatberekening
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de opbrengsten
en anderzijds de kosten en andere lasten over de periode gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.
3. Personeel
In 2021 waren gemiddeld 0 personen in dienst van de stichting
In 2021 waren gemiddeld 12 personen als vrijwillger werkzaam

sMDN
stichting Mens Dier Nood
Correspondentieadres
Economenlaan 7, 5037GG Tilburg
Fiscaal nummer 820763226
KvK 17250605
IBAN NL94 RABO 0122 1965 38
E-mail info@stichtingmensdiernood.nl
www.stichtingmensdiernood.nl

Stichting Mens Dier Nood heeft de ANBI-status.

Volg ons op facebook

IBAN NL94 RABO 0122 1965 38
www.stichtingmensdiernood.nl

