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Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening over 2018 van Stichting 
Stray Animal Foundation Platform  te Amsterdam samengesteld op basis van de door u verstrekte 
gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de 
daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u als opdrachtgever. Het is onze verantwoordelijkheid een 
samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met 
betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het 
rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze 
werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de 
getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een 
beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in 
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 Burgerlijk 
Wetboek (BW) 5.



 

             Jaarverslag 2018        

 
Voor u ligt het jaarverslag van Stray Animal Foundation Platform over het jaar 2018. 2018 
stond in het teken van bezinning, herinrichting en het herdefiniëren van de focus. 
 
Directe aanleiding hiervoor is het aftreden van een bestuurslid die het zwerfkatten project 
van Stray-AFP heeft meegenomen. Hierdoor ontstond er zowel een hiaat in de 
bestuurscapaciteit als een ingrijpende verandering in de activiteitenportefeuille van Stray-
AFP. 
 
Stray-AFP heeft ingezien dat hoewel de aanleiding een negatieve ontwikkeling was het ook 
kans bood om de organisatie in zijn totaliteit tegen het licht te houden en de activiteiten in 
het verleden te evalueren en opnieuw een focus te bepalen. 
 
Eerste vereiste was het formeren van een nieuw kundig bestuur. Bovendien heeft de 
organisatie zich aangemeld bij CBF en heeft op 29-6-2018 te horen gekregen dat erkenning 
een feit was. https://www.cbf.nl/organisatie/stray-animal-foundation-platform 
 
In 2018 zijn de volgende personen toegetreden tot het bestuur: 
 

 

Saskia van der Made secretaris 

 

Marieke Hoffmann Penningmeester 

 

Petra de Vries Websitebeheer, Marketing 
& Communicatie 
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Raoul Manraj 
 

Social Media 

 
Samen met voorzitter Isabelle Sternheim vormden zij vanaf november 2018 het nieuwe 
bestuur. 

Ten aanzien van focusbepaling is in 2018 met het nieuwe bestuur het volgende besloten: 

 Contact met aangesloten stichtingen moet worden vernieuwd en verbeterd. 
 Er zal een adviesraad worden opgericht die bestaat uit afgevaardigden vanuit de stichtingen. 
 Er zal in 2019 worden gekeken hoe het imago van het zwerfdier verbeterd kan worden en op 

welke manier de kwaliteit van de zwerfdierenstichtingen verbeterd kan worden of in ieder 
geval inzichtelijker gemaakt kan worden naar de consument. 

 De website zal worden aangepast in 2019. 
 Samenwerking met andere stakeholders in de branche zal worden geïntensiveerd. 
 Focus zal vooral liggen op de stichtingen in Nederland en de zwerfdieren die vanuit andere 

landen naar Nederland komen. 

2019 zal in het teken staan van uitvoering van bovenstaande punten. 



€ € € €
Activa

Vlottende activa

- Voorraad 774                    774                    
774                    774                    

Liquide middelen

- Liquide middelen 11.202               17.307               
11.202               17.307               

11.976               18.081               

Passiva

Stichting Vermogen 5.268                 11.283               

Kort vreemd vermogen

- Crediteuren 805                    805                    
- Overige transitoria 5.993                 5.994                 

6.798                 6.799                 

12.066               18.082               

I. BALANS

31 december  2018 31 december  2017



Opbrengsten 1.983                 13.456               
Inkopen 95                      11.530               

Bruto-omzetresultaat 1.888                 1.926                 

Verkoopkosten -                    -                    
Algemene kosten 7.705                 1.724                 
Overige baten en lasten -                    -                    

Som der bedrijfslasten 7.705                 1.724                 

Bedrijfsresultaat 5.817-                 202                    

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten -                    -                    
Rentelasten en soortgelijke kosten 224-                    228-                    

Som der financiële baten en lasten 224-                    228-                    

Netto resultaat 6.041-                 26-                      

II. WINST- EN VERLIESREKENING

2018 2017



Het overzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

2018
Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 5.817-                      
verandering in werkkapitaal:
Voorraad -                          
Kortlopende schulden 1-                              

1-                              

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 5.818-                      

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten -                          
Rentelasten en soortgelijke kosten 224                         

224-                         

Kasstroom uit operationele activiteiten 6.042-                      

Mutatie Geld middelen

Toelichting geld middelen
Mutatie geld middelen 6.105-                      

63-                           

III Kasstroomoverzicht over 2018



IV TOELICHTING BEHORENDE TOT DE RAPPROTAGE TOT 31 DECEMBER 2018

ALGEMEEN

Activiteiten

Valuta

WAADERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Algemeen

Voorraden

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije 
beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kas middelen.

De voorraadwaardering is geschied tegen de verkrijgingprijs of lagere vervangingswaarde. Met eventuele 
incourantheid van de voorraden is bij de waardering reeds rekening gehouden.

De activiteiten van de Stichting Stray Animal Foundation Platform, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan 
voornamelijk uit het bieden van een onafhankelijk platform voor alle Nederlandse organisaties die zich inzetten 
voor zwerfhonden en zwerfkatten in het buitenland met als uiteindelijke doel het verlichten van het lot van 
zwerfdieren en het helpen oplossen van het zwerfdierenprobleem.

De Rapportage is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden 
omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende het boekjaar worden in de 
rapportage opgenomen tegen de koers tijdens de afwikkeling. Eventuele hieruit voortvloeiende valutaresultaten 
worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van de historische kosten. Tenzij bij de betreffende 
grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de 
nominale waarde.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 
financiële verslaggeving



GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAAT BEPALING

Algemeen

Opbrengsten

Inkopen en donaties

Bedrijfslasten

Financiële baten en lasten

Onder de inkopen wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten. Hieronder 
is tevens begrepen een aantal mutaties in de afwaardering  wegens incourantheid van de voorraden. Onder donaties 
worden verstaan de aan stichtingen overgemaakte gelden in het kader van de doelomschrijving in de statuten van de 
Stichting Stray Animal Foundation Platform.

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten 
van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

Onder de opbrengsten zijn opgenomen de voor leveringen en diensten aan derden in rekening gebrachte bedragen 
(exclusief de omzetbelasting), die zijn toegerekend aan de periode waarin de diensten zijn verricht en waring de 
leveringen hebben plaatsgevonden.

Als lasten zijn opgenomen de bedragen die aan het gerapporteerde boekjaar zijn toe te rekenen.

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van de historische kosten. Baten en belaste worden toegerekend 
aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn 
gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, 
worden in acht genomen indien zijn voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn waren.



TOELICHTING OP DE RAPPROTAGE PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

€ €
Vorderingen

handelsdebiteuren
Debiteuren 0 -                    
Voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid 0 0

-                    -                    

Liquide Middelen

- Kas 0 238
- ABN-AMRO 408 11.202 17.069

11.202               17.307               

PASSIVA

€ €
Eigen vermogen

Eigen vermogen Stichting
Stand 1 januari 11.282 11.309
Resultaat lopend boekjaar (6.131) (27)

Stand 31 december 5.151 11.282

Kortlopende schulden

Crediteuren

Handels crediteuren 805 805                    

Stand 31 december 805 805                    

Overige schulden en overlopende passiva

Overige transitoria 5.993                 5.994                 

Stand 31 december 5.993 5.994

31 december  2018 31 december  2017

31 december  2018 31 december  2017



TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIEREKENING TOT 31 DECEMBER 2018

2018 2017
Bedrijfslasten € €

Opbrengsten
Donaties 1.359                 840                    
Verkoop artikelen 114                    3.406                 
Organisatie Festivals/Symposium -                    5.023                 
Support Actie -                    722                    
Ontvangen bijdragen 510                    3.465                 

1.983                 13.456               

Inkopen en donaties
Inkopen artikelen 95 10.580               
Donaties aan stichtingen 0 950                    

95 11.530

Verkoopkosten
Overige verkoopkosten -                    -                    

0 0

Algemene kosten
Eenmalige splitsing 5.506                 -                    
Kantoorkosten 27                      672                    
Kosten website 702                    649                    
Reiskosten vergoeding -                    45                      
Overige algemene kosten 1.471                 358                    

7.706 1.724

Personeel
Het gemiddeld aantal personeelsleden, rekening houdende met parttimers, dat gedurende het boekjaar
bij het bedrijf in dienst was, bedroeg 1 (2017: 1)

Financiële baten en lasten
Rente en kosten bankrekening 224                    228                    

224 228


