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S�ch�ng Wildlife  

Beekse Bergen 31  

5081 NJ  HILVARENBEEK  

Datum: 16 juni 2021

Betre7: Financieel rapport 2020

Referen�e:  MR/LS/S080.839

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw s�ch�ng.

1 ALGEMEEN

1.1 Bedrijfsgegevens

De ac�viteiten van S�ch�ng Wildlife bestaan uit het verwerven van gelden door middel van dona�es,

verkoopac�viteiten en anderzijds teneinde hiermee projecten ter bescherming van flora en fauna in

binnen- en buitenland te kunnen ondersteunen. Daarnaast hee7 de s�ch�ng de doelstelling om educa�e

te s�muleren, ten einde de natuurbeschermingsgedachte uit te dragen. Deze onderneming wordt in de

vorm van een s�ch�ng gedreven. Gedurende het boekjaar zijn er geen werknemers werkzaam geweest.

1.2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door S. Kroon, J. van Dijk, M. Janssens - Marcelissen, M. van

Zoomeren en K. Leinenga,

1.3 Omzetbelas/ng regime

De verrichte leveringen en diensten zijn aan de heffing van omzetbelas�ng onderworpen. In de

jaarrekening is daarom rekening gehouden met de voorheffing en afdracht van omzetbelas�ng. 



2 RESULTAAT

2.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2020 bedraagt € - tegenover € - over 2019. De resultaten over beide jaren kunnen als

volgt worden samengevat:

€

2020

% €

2019

%

Verschil

€

Baten ac/viteiten 133.889 100,0 379.844 100,0 -245.955

Lasten ac�viteiten 6.169 4,6 35.705 9,4 -29.536

Staat van baten en lasten over 2020 127.720 95,4 344.139 90,6 -216.419

Overige lasten

Kantoorkosten 347 0,3 63 - 284

Verkoopkosten 1.481 1,1 1.697 0,5 -216

Algemene kosten 8.031 6,0 -1.013 -0,3 9.044

Bijzondere baten en lasten - - -12.780 -3,4 12.780

 9.859 7,4 -12.033 -3,2 21.892

Bedrijfsresultaat 117.861 88,0 356.172 93,8 -238.311

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - - 12 - -12

Rentelasten en soortgelijke kosten -1.157 -0,9 -101 - -1.056

-1.157 -0,9 -89 - -1.068

Dota�e bestemmingsfonds -116.704 -87,2 -356.083 -93,7 239.379

Resultaat - - - - -

S/ch/ng Wildlife te Hilvarenbeek
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3 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2020 

€ €

31-12-2019

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Con�nuïteitsreserve 70.000 70.000

Bestemmingsfondsen 1.085.783 440.180

1.155.783 510.180

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Voorraden 1.000 1.000

Vorderingen 187.578 246.449

Liquide middelen 1.045.312 1.817.815

1.233.890 2.065.264

Af: kortlopende schulden 78.107 1.555.084

Werkkapitaal 1.155.783 510.180

S/ch/ng Wildlife te Hilvarenbeek
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4 KASSTROOMOVERZICHT 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2020

€ €

Kasstroom uit opera/onele ac/viteiten

Aanpassingen voor:

Muta�e bestemmingsfonds 645.603

Veranderingen in het werkkapitaal:

Muta�e vorderingen 58.871

Muta�e kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende

schulden) -1.476.977

Kasstroom uit bedrijfsopera�es -772.503

Kasstroom uit opera�onele ac�viteiten -772.503

-772.503

Samenstelling geldmiddelen

2020

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 1.817.815

Muta�e liquide middelen -772.503

Geldmiddelen per 31 december 1.045.312

S/ch/ng Wildlife te Hilvarenbeek
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5 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van S�ch�ng Wildlife te Hilvarenbeek is door ons samengesteld op basis van de van u

gekregen informa�e. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van

baten en lasten  over 2020 met de daarbij horende toelich�ng. In deze toelich�ng is onder andere een

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor

accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt

van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in

overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij

hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administra�eve verwerking en financiële

verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informa�e klopt en dat u ons alle

relevante informa�e aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid

hee7 voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening

globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van S�ch�ng Wildlife.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante

ethische voorschri7en in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere

gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel,

vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objec�ef hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met

de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelich�ng op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen

wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Hoogachtend,

Hilvarenbeek, 16 juni 2021

Leermakers

accountants & belas�ngadviseurs

M.H.A. Rens

Accountant-Administra�econsulent

S/ch/ng Wildlife te Hilvarenbeek
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

 

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

ACTIVA

Vlo:ende ac/va

Voorraden

Grond- en hulpstoffen 1.000 1.000

Vorderingen

Handelsdebiteuren 176.919 207.017

Overlopende ac�va 10.659 39.432

187.578 246.449

Liquide middelen 1.045.312 1.817.815

 1.233.890 2.065.264

S/ch/ng Wildlife te Hilvarenbeek

Samenstellingsverklaring afgegeven   



31-12-2020 

€

31-12-2019

€

PASSIVA

Reserve en fondsen 70.000 70.000

Bestemmingsfondsen

Dona�es in kader van doelstelling 1.085.783 440.180

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten - 34.569

Overige belas�ngen en premies sociale verzekeringen 53.418 51.482

Overlopende passiva 24.689 1.469.033

78.107 1.555.084

 1.233.890 2.065.264

Samenstellingsverklaring afgegeven - 7 -



2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020

€ €

2019

€ €

Baten ac/viteiten 133.889 379.844

Lasten ac�viteiten 6.169 35.705

Saldo baten en lasten ac/viteiten 127.720 344.139

Overige lasten

Kantoorkosten 347 63

Verkoopkosten 1.481 1.697

Algemene kosten 8.031 -1.013

Bijzondere baten en lasten - -12.780

9.859 -12.033

Bedrijfsresultaat 117.861 356.172

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - 12

Rentelasten en soortgelijke kosten -1.157 -101

Financiële baten en lasten -1.157 -89

Resultaat 116.704 356.083

Dota�e bestemmingsfonds -116.704 -356.083

Saldo baten en lasten - -

S/ch/ng Wildlife te Hilvarenbeek

Samenstellingsverklaring afgegeven - 8 -



3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Ac�viteiten

De ac�viteiten van S�ch�ng Wildlife bestaan uit het verwerven van gelden door middel van dona�es,

verkoopac�viteiten en anderzijds teneinde hiermee projecten ter bescherming van flora en fauna in

binnen- en buitenland te kunnen ondersteunen. Daarnaast hee7 de s�ch�ng de doelstelling om educa�e

te s�muleren, ten einde de natuurbeschermingsgedachte uit te dragen. Deze onderneming wordt in de

vorm van een s�ch�ng gedreven. Gedurende het boekjaar zijn geen werknemers werkzaam geweest.

Ves�gingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

S�ch�ng Wildlife (geregistreerd onder KvK-nummer 41096670) is feitelijk geves�gd op Beekse Bergen 31

te Hilvarenbeek.

Scha�ngen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig

dat de leiding van S�ch�ng Wildlife zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de leiding

schaOngen maakt die essen�eel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het

voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schaOngen

inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelich�ng op de betreffende

jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen

voor financiële verslaggeving. Voor de waardering van ac�va en passiva en voor de bepaling van het

resultaat zijn fiscale waarderingsgrondslagen toegepast.

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële

verslaggeving.

De waardering van ac�va en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt

vermeld, worden de ac�va en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplich�ngen en mogelijke verliezen die

hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

S/ch/ng Wildlife te Hilvarenbeek
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Grondslagen voor de waardering van ac/va en passiva

Financiële vaste ac�va

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere opbrengstwaarde.

De opbrengstwaarde is de geschaPe verkoopprijs onder a7rek van direct toerekenbare verkoopkosten.

Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de

voorraden.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder a7rek van de noodzakelijk geachte

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van

individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen

een loop�jd van korter dan 1 jaar.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een loop�jd korter dan twaalf

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredie�nstellingen

onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij

dient een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

S/ch/ng Wildlife te Hilvarenbeek

Samenstellingsverklaring afgegeven - 10 -



Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde presta�es en

de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transac�es worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.

Opbrengstverantwoording

Algemeen

NePo-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde

projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder a7rek van kor�ngen en dergelijke en

van over de omzet geheven belas�ngen.

Baten ac�viteiten

De baten betreffen de in het verslagjaar ontvangen dona�es en aan derden geleverde goederen en

diensten na a7rek van kor�ngen.

Kosten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden �jdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effec�eve

rentevoet van de desbetreffende ac�va en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening

gehouden met de verantwoorde transac�ekosten op de ontvangen leningen.

Bijzondere baten en lasten

Het resultaat van de s�ch�ng wordt jaarlijks toegevoegd aan de reservering te bestemmen dona�es. Het

bestuur beslist vervolgens over de bestemming van de gelden aan de diverse ini�a�even, welke

aansluiten bij de doelstellingen van de s�ch�ng, zoals geformuleerd in de statuten.

S/ch/ng Wildlife te Hilvarenbeek
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

Vlo:ende ac/va

Voorraden

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Grond- en hulpstoffen

Grondstoffen 1.000 1.000

Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren 176.919 207.017

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Overlopende ac�va

Nog te factureren doorberekening acc. kosten 8.098 -

Nog te ontvangen loterijen 2.561 -

Nog te ontvangen bedragen - 39.432

10.659 39.432

Liquide middelen

ABN-AMRO ondernemersrekening nr. 248.204.432 862.335 1.525.201

Rabobank rekening-courant nr. 1912.24.200 1.561 2.137

ING Bank zakelijke spaarrekening nr. 605211 45.651 47.656

Rabobank bedrijfsspaarrekening nr. 3289.324.699 70.014 70.007

ING Bank rekening-courant nr. 605211 65.482 172.552

Kas Dierenrijk 107 111

Kas Kraal 77 90

Kas Aquazoo 85 61

1.045.312 1.817.815

S/ch/ng Wildlife te Hilvarenbeek

Samenstellingsverklaring afgegeven - 12 -



PASSIVA

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Reserve en fondsen

S�ch�ng Wildlife 70.000 70.000

Bestemmingsfondsen

Dona�es in kader van doelstelling

Dona�es 155.997 182.791

Educa�eprojecten dierenparken 929.786 257.389

1.085.783 440.180

2020

€

2019

€

Dona�es

Stand per 1 januari 182.791 217.770

Dota�e 116.705 182.791

299.496 400.561

Uitgekeerde dona�es boekjaar -142.497 -182.495

Correc�e -1.002 -35.275

Stand per 31 december 155.997 182.791

Educa�eprojecten dierenparken

Stand per 1 januari 257.389 80.540

Resultaat 717.512 49.321

974.901 129.861

Dota�e/onPrekking -45.115 173.293

Uitgaven educa�eprojecten boekjaar - -45.765

Stand per 31 december 929.786 257.389

S/ch/ng Wildlife te Hilvarenbeek

Samenstellingsverklaring afgegeven - 13 -



Voor een specifica�e per educa�eproject wordt verwezen naar de bijlage.

De bestemmingsmacht over deze gelden is toebehouden aan de s�ch�ng, derhalve hebben we in

tegenstelling met 2019 gekozen om het resultaat op de educa�eprojecten direct te muteren op de

bestemmingsreserve "educa�eprojecten dierenparken". 

Kortlopende schulden

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren - 34.569

Overige belas�ngen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelas�ng 53.418 51.482

Omzetbelas�ng

Omzetbelas�ng laatste periode 55.593 51.482

Omzetbelas�ng supple�e-aangi7e 2020 -2.175 -

53.418 51.482

Overlopende passiva

Accountantskosten 1.618 3.778

Nog te betalen projecten 5.000 -

Rente- en bankkosten - 17

Nog te ontvangen facturen VL en PM 5.605 -

Vooruitontvangen omzet 5.000 -

BTW 2017 4.464 -

Reis- en verblijRosten 3.002 19.656

Te betalen dona�es - 1.381.842

Vooruitgefactureerde opbrengst prijzenmarathon 2019-2020 - 63.740

24.689 1.469.033

De resulaten op "educa�eprojecten dierenparken" is in 2020 verwerkt in een bestemmingsreserve onder

het eigen vermogen. Per 31-12-2019 was dit gepresenteerd als kortlopende verplich�ng. 

S/ch/ng Wildlife te Hilvarenbeek

Samenstellingsverklaring afgegeven - 14 -



5 TOELICHTING OP DE DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020

€

2019

€

Baten ac/viteiten

Safaripark 27.347 119.065

Dierenrijk 8.963 33.729

Vrienden 77.253 57.830

Dona�e en overige opbrengsten 6.200 9.649

Overloon 7.539 90.063

Aquazoo 6.587 69.508

133.889 379.844

Safaripark

Voelbak - 10

Olifant 814 10.382

Olifantenmest 544 5.356

SpaarpoPen/Dona�es 200 2.433

Hos�ng 20.000 1.269

Vale gier 3.046 12.074

Pratende aap 200 2.089

Leeuw - 958

Armband 1.452 9.396

Geldroller 778 6.939

Reiskosten Safaripark - 10.458

Winstaandeel loterijen - 55.830

Overige opbrengsten 313 1.871

27.347 119.065

Dierenrijk

Vergoeding Dierenrijk 8.963 27.123

Doorbelaste reiskosten - 6.021

Benefietdagen - 585

8.963 33.729

S/ch/ng Wildlife te Hilvarenbeek
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2020

€

2019

€

Vrienden

Bronzen Vrienden 16.673 14.530

Zilveren Vrienden 19.500 15.445

Gouden Vrienden 15.250 13.500

Pla�num Vrienden 25.830 14.355

77.253 57.830

Dona�e en overige opbrengsten

Donateurs 2.029 3.848

Vrije besteding prijzenmarathon 2019 - 5.801

Money spinner 2.671 -

Dona�e Libema vrumona 1.500 -

6.200 9.649

Overloon

Doorbelaste reiskosten - 4.465

Vergoeding Zooparc 7.539 15.693

Winstaandeel loterijen - 55.830

Dona�es - 14.075

7.539 90.063

Aquazoo

Doorbelaste reiskosten - 1.726

Winstaandeel loterijen - 55.830

Dona�es - 2.683

Vergoeding Aquazoo 6.587 9.269

6.587 69.508

Lasten ac/viteiten

Overloon 1.394 3.738

Safaripark 2.176 19.570

Dierenrijk 1.368 7.743

Vrienden 1.023 3.158

Aquazoo en overige 208 1.496

6.169 35.705

S/ch/ng Wildlife te Hilvarenbeek

Samenstellingsverklaring afgegeven - 16 -



2020

€

2019

€

Overloon

Educa�eproject - 17.377

Reiskosten Overloon - 3.562

Diverse kosten 1.394 176

Vermindering kosten educa�eproject aan reserve - -17.377

1.394 3.738

Safaripark

Olifant - 1.860

Olifantenmest - 1.335

Vale Gier - 18

Reiskosten Safaripark - 11.610

Onderhoud Kraal - 383

Overige kosten vrijwilligers 61 1.048

Overige inkopen en kosten 180 2.971

Armband 1.935 345

2.176 19.570

Dierenrijk

Kinderfeestjes - 10

Tour de Voer - 41

Ooievaar 1.129 876

Educa�eproject Dierenrijk - 25.969

Reiskosten Dierenrijk - 5.733

Overige kosten vrijwilligers 239 877

Overige inkoop en kosten - 205

Vermindering kosten educa�eproject aan reserve - -25.968

1.368 7.743

Vrienden

Pla�na Vrienden - 1.599

Gouden Vrienden - 799

Overige kosten Adop�evrienden 1.023 760

1.023 3.158

S/ch/ng Wildlife te Hilvarenbeek

Samenstellingsverklaring afgegeven - 17 -



2020

€

2019

€

Aquazoo en overige 

Reiskosten - 1.152

Overige kosten Aquazoo 208 344

Educa�eproject - 2.420

Vermindering kosten educa�eproject aan reserve - -2.420

208 1.496

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2020 waren er geen werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband. 

Overige bedrijfskosten

Kantoorkosten

Drukwerk 225 47

Verzendkosten - 16

Overige kantoorkosten 122 -

347 63

Verkoopkosten

Reclame- en adverten�ekosten 395 -

Bestuur- & vergaderkosten 1.086 1.697

1.481 1.697

Algemene kosten

Accountantskosten -2.182 -961

Verzekeringen 519 -926

Reis- en verblijRosten 98 -

Overige algemene kosten 9.596 874

8.031 -1.013

Bijzondere baten en lasten

Bijzondere baten - -12.780

Financiële baten en lasten

S/ch/ng Wildlife te Hilvarenbeek
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2020

€

2019

€

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

I.N.G. Bank zakelijke spaarrekening - 12

Rentelasten en soortgelijke kosten

Provisie- en bankkosten 1.157 101

Belas/ngen

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -116.704 -356.083

Dota/e bestemmingsfonds

Dota�e bestemmingsfonds

Dota�e bestemmingsfonds dona�es 116.704 182.791

Dota�e bestemmingsreserve educa�eprojecten dierenparken - 173.292

116.704 356.083

Het resultaat op "educa�eprojecten dierenparken" is direct verwerkt op de balans via de

bestemmingsreserve. 

S/ch/ng Wildlife te Hilvarenbeek

Samenstellingsverklaring afgegeven - 19 -



6 OVERIGE TOELICHTING

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de

con�nuïteitsveronderstelling van S�ch�ng Wildlife. Echter, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus

wereldwijd, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van

dit virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen en mogelijke maatregelen die nog volgen, hebben

naar verwach�ng belangrijke financiële gevolgen voor ondernemingen in Nederland. Deze gevolgen zijn

op dit moment nog niet te overzien. De door de Nederlandse overheid genomen maatregelen kunnen

impact hebben op de ontwikkeling van de nePo-omzet en daarmee de ontwikkeling van het resultaat van

S�ch�ng Wildlife. Ook de financiële posi�e (liquiditeit en solvabiliteit) van S�ch�ng Wildlife kan daardoor

onder druk komen te staan, met als gevolg mogelijke onzekerheid over de con�nuïteitsveronderstelling.

Door de Nederlandse overheid is een breed pakket aan maatregelen aangekondigd ter ondersteuning van

ondernemers. Op grond van de financiële posi�e van S�ch�ng Wildlife per balansdatum en de posi�eve

invloed van de ondersteuningsmaatregelen door de overheid die de nega�eve financiële gevolgen van de

uitbraak van het coronavirus zullen beperken, acht het bestuur van S�ch�ng Wildlife een duurzame

voortzeOng van de bedrijfsuitoefening niet onmogelijk. De jaarrekening is dan ook opgemaakt uitgaande

van de veronderstelling van con�nuïteit van de onderneming.

Informa/everschaffing over COVID-19-effecten

Sinds eind februari 2020 is de aanwezigheid van het COVID-19-virus in Nederland vastgesteld, met

erns�ge gevolgen voor de volksgezondheid. Thans zijn er vaccins voor dit virus beschikbaar, welke

gedurende 2021 zullen worden ingezet, echter de snelle verspreiding van het virus hee7 geleid tot

ingrijpende overheidsmaatregelen gericht op het 'maximaal controleren' van het virus. De macro-

economische gevolgen in het algemeen, en de omvang van financiële gevolgen voor de s�ch�ng in het

bijzonder (op langere termijn) zijn op dit moment niet in te schaPen. Vooralsnog hee7 de s�ch�ng geen

nega�eve financiële gevolgen ondervonden en maakt zij gebruik van de overheidsmaatregelen ter

ondersteuning.

Informa/everschaffing over bijzondere posten

S/ch/ng Wildlife te Hilvarenbeek
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Ondertekening jaarrekening voor akkoord

Hilvarenbeek, 16 juni 2021

M.A. van Zoomeren (voorziPer) en J.M.C. van Dijk 

(penningmeester)  
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Stichting Wildlife te Hilvarenbeek bijlage bij

rapport d.d. 16 juni 2021

1        VERDELING EDUCATIEPROJECTEN 2020

Stand Mutatie Resultaat/loterijen Stand

Educatieprojecten 1 jan. 2020 2020 2020 31 dec. 2020

Educatieprojecten SBB -61.185 5.085 -36.075 -92.175

Educatieprojecten DR -15.149 15.239  -8.689  -8.599

Educatieprojecten ZPO -82.268 5.720  -9.070  -85.618

Educatieprojecten AZF -91.983 12.267  -5.539  -85.255

Educatieprojecten Prijzenmarathon -  -  -58.202  -58.202

Educatieprojecten Wervingsactie -  -  -31.078  -31.078

Educatieprojecten Goede Doelen -  -  -568.859  -568.859

Correctie naar donaties -1.002  1.002  -  -  

Correctie balanspost 2019 naar w/v rek -5.803  5.803  -  -  

Totaal 257.389-  45.115  717.512-  929.786-  
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Ontvangsten adoptie ouders over 2020 

 

Totaal Brons Zilver Goud Platinum Totaal 

BB  €      9.000,00   €   13.000,00   €   13.500,00   €   21.240,00   €   56.830,00  

Dierenrijk  €      3.330,00   €      2.812,50   €      1.000,00   €         250,00   €      7.392,50  

Zoo Parc  €      2.092,50   €      1.687,50   €         750,00   €                   -  €      4.530,00  

Aqua Zoo  €      2.250,00   €      2.000,00   €                   -  €      1.000,00   €      5.250,00  

Onbekend 

 

 €      3.340,00   €      3.340,00  

Totaal  €   16.672,50   €   19.500,00   €   15.250,00   €   25.830,00   €   77.252,50  

 €   77.252,50  

 €                   - 

Gbr  €   16.672,50   €   19.500,00   €   15.250,00   €   25.830,00   €   77.252,50  

Verschil  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   - 

 

 

      

 

Ontvangsten vrijwilligersvergoedingen over 2020 

Dierenrijk 

1e kw 2020  €      2.997,00  

2e kw 2020 

3e kw 2020 

4e kw 2020  €      5.965,63  

Totaal  €      8.962,63  

Zoo Parc 

1e kw 2020  €         584,00  

2e kw 2020  €         700,00  

3e kw 2020  €      4.047,00  

4e kw 2020  €      2.208,00  

Totaal  €      7.539,00  

Aqua Zoo 

1e kw 2020  €      1.891,75  

 2e kw 2020  €         437,00  

3e kw 2020  €      2.817,50  

4e kw 2020  €      1.440,38  

Totaal  €      6.586,63  

Beekse Bergen 

Hosting 2020  €   10.000,00  

Hosting 2019  €   10.000,00  
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Uitgaven ten laste van de bestemmingsreserve 

2020 

Overzicht project Dierentuin Bedrag Betaald Datum 

Hoedspruit  €            5.000,00  3-2-2020 

Hoedspruit  €            5.000,00  8-7-2020 x 

Donatie Aqua Zoo Pinguins  €                        -  15-1-2020 

Lowland tapir  €            2.000,00  12-12-2020 x 

Bantang project  €            5.000,00  

Anoulak  €            3.000,00   €            3.000,00  8-7-2020 x 

Afrikaanse wilde hond  €            5.000,00   €            5.000,00  6-7-2020 x 

Black Mamba  €            5.000,00  

Cheetah Conservation  €            5.000,00   €            5.000,00  27-7-2020 x 

Elephant&Bees project  €            5.000,00   €            5.000,00  21-4-2020 

Fossa fonds  €            4.000,00   €            4.000,00  13-8-2020 x 

Giraffe Conservation 

 

 €            7.325,00   €            5.000,00  8-7-2020 x 

Green balkans  €            7.500,00   €            7.500,00  8-7-2020 x 

Dwergnijlpaard (Ibream)  €            5.000,00   €            5.000,00  8-7-2020 x 

Rhino foundation  €            5.000,00   €            5.000,00  27-7-2020 x 

Jane Goodall instituut  €            7.500,00   €            7.500,00  9-7-2020 x 

Zebra  €            4.000,00  31-12-2020 

Lemur rescue Centre  €            5.000,00   €            5.000,00  28-3-2020 

Marwell Wildlife Grevy's Zebra  €            4.000,00  

Milvus Group Bruine beer  €            3.000,00   €            3.000,00  9-7-2020 x 

Okapi Conservation project  €            5.000,00  ntb 

Okapi Conservation project 

 

 €            5.000,00   €            5.000,00  27-1-2020 x 

Polar Bears International  €            3.000,00   €            3.000,00  27-7-2020 x 

Red Panda Netwerk  €            7.500,00   €            7.500,00  8-7-2020 x 

Sancobb (pinguins)  €            7.500,00   €            7.500,00  27-7-2020 x 

Save the Rhino  €            7.500,00   €            7.500,00  9-7-2020 x 

Sphenisco Humbolt pinguins  €            3.000,00   €            3.000,00  17-2-2020 x 

SPOTS  €            4.000,00   €            9.000,00  8-7-2020 x 

Talarak Visaya wrattenzwijn  €            3.000,00   €            3.000,00  27-7-2020 x 

World Land trust  €            8.000,00   €            8.000,00  26-7-2020 x 

Gorilla  €            5.000,00   €            5.000,00  8-7-2020 x 

Namibian Lion 

 

 €            5.000,00  

 Ano Vladivostok amor tiger  €            5.000,00  8-7-2020 x 

Totaal  €       134.825,00   €       144.500,00  
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Saldo bestemmingsreserve volgens jaarrekening   € 183.792,00  

Uitgaven 2020 volgens grootboek  €       144.500,00  

Reservering voor 2021  €          40.000,00  

Tekort/over 2020  €              -708,00  

Saldo per 1 jan 2021  €          39.292,00  

Exploitatiesaldo Wildlife over 2020 

Inkomsten 

 

Totaal 

 Adoptieouders  €          77.252,50  

Vrijwilligersvergoedingen  €          23.088,26  

Hostingsgelden 2019 en 2020  €          20.000,00  

Donatie en overige opbrengsten  €            6.200,00  

Verdere opbrengsten vanuit de parken  €          21.032,00  

Totale inkomsten  €       147.572,76  

Uitgaven: 

Lasten vanuit de verschillende parken 

 

 €            6.169,00  

 Provisie en bankkosten  €            1.157,00  

Algemene kosten  €          23.543,00  

Totale uitgaven  €          30.869,00  

Exploitatieresultaat over 2020  €       116.703,76  
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