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STRUCTUUR EN ACTIVITEITEN
De stichting is gevestigd aan de Griet Manshande Erf 97, 2907 EL te Capelle aan den IJssel.
De stichting is begonnen op 24 september 2009 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
en Fabrieken te Rotterdam onder nummer 24472262.
De stichting heeft ten doel het verbeteren van de slechte omstandigheden van de mishandelde en
verwaarloosde Spaanse honden, en voorts al wat met een en ander rechtstreekse of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Stichting Galgo Support Holland beoogt uitsluitend het algemeen belang van de Spaanse honden en
heeft geen winstoogmerk.

SAMENSTELLINGSVERKLARING
Opdracht
Als gevolg van uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van Stichting Galgo Support Holland te
Capelle aan den IJssel samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens en informatie. De
verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en de daarop gebaseerde
jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een
samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken, die voldoet aan de daarvoor geldende
voorschriften.
Werkzaamheden
Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en
volgens eigen richtlijnen en werkschema’s. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in
hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, gedeeltelijk controleren en
het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen
met zich mee, dat deze niet kunnen resulteren in volledige en absolute zekerheid over de getrouwheid
van de jaarrekening, die aan een accountantsverklaring kan worden ontleend.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
Aansprakelijkheid
Op grond van het bovenstaande kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor gevolgen van
onjuistheden in deze jaarrekening, die ontstaan zijn door onjuiste of onvolledige informatieverschaffing
door het bestuur van de stichting.

Delft, 30 juni 2017

H.J. de Jonge
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming)

ACTIVA
Vlottende activa

31 december 2016
€

€

31 december 2015
€

€

Vooruitbetaalde bedragen 2017

217

0

Vooruitbetaalde bedragen 2016

0

783

998

610

1.024

919

Liquide middelen
Bestuurrekening 578581612
Medische Noodfonds 450493830

2.238

2.312

PASSIVA
Continuïteitsreserve

2.483

2.692

Toevoeging resultaat

-475

-890

Reserves

2.008

1.802

Vooruitontvangen donaties 2017

230

0

Vooruitontvangen donaties 2016

0

510

2.238

2.312
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
2016
Baten
Inkomsten Verkoop

€

2015
€

€

€

21

779

Inkomsten Adoptie op afstand

2.458

2.244

Inkomsten Donaties

2.083

7.765

12.566

8.464

1.362

675

124

0

1.282

0

145

0

Inkomsten 60 Galgo’s Actie

0

716

Inkomsten Workshop Hersenkrakers

0

57

Inkomsten Adoptie+Transport
Inkomsten Medicijnen
Inkomsten GSH Wandeling
Inkomsten GeefSamen
Inkomsten GeefGratis

20.041

20.701

Lasten
Uitgaven Materialen

468

584

Uitgaven Adoptie+Transport

16.401

13.567

Uitgaven Medisch Noodfonds

1.494

2.008

Uitgaven Acties

1.450

4.551

56

203

Uitgaven Bankkosten

176

160

Uitgaven Website

362

223

Uitgaven Diversen

110

295

Uitgaven Kantoor

Rentebaten
Resultaat

20.517

21.591

-476

890

1

0

-475

890
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GRONDSLAGEN VAN BALANSWAARDERING EN RESULTATENBEPALING
Algemeen
Het rapport is opgesteld naar de grondslag van de historische kosten. De grondslagen zijn ongewijzigd
gebleven ten opzichte van het voorgaande boekjaar. Tenzij anders is vermeld, zijn activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.
Reserves
De benodigde continuïteitsreserve wordt aangehouden ter dekking van risico’s op korte termijn
evenals het in stand houden van de organisatie op (middel)lange termijn.
Resultatenbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De
baten en de lasten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Baten
Onder baten worden verstaan de van derden ontvangen en voor het verslagjaar toegezegde giften en
opbrengsten uit activiteiten bestemd voor de Spaanse honden, evenals giften en opbrengsten uit
activiteiten bestemd ter financiering van de eigen organisatie.
Lasten
Onder de lasten zijn begrepen de direct aan acties toe te rekenen kosten, evenals de
uitvoeringskosten van de eigen organisatie. De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zijn
betrekking hebben.
Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers zijn gebaseerd op het rapport inzake de jaarrekening 2015 van de Stichting
Galgo Support Holland d.d. 30 juni 2016.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2016
€

2015
€

€

€

Lasten
Uitgaven Acties
Training Dama

1.325

2.000

125

0

Donaties voor Betty

0

316

Donaties voor Tiguer

0

-145

Lustrumviering

0

580

60 Galgo’s Fundraising

0

1.800

GSH wandeling

1.450

4.551

Uitgaven Diversen
NDG

39

62

Representatiekosten

48

72

Portokosten

23

70

0

91

Abonnementskosten

110

295

7

STICHTING GALGO SUPPORT HOLLAND
te Capelle aan den IJssel

2016

OVERIGE GEGEVENS
Resultaatbestemming
Het bestuur stelt de resultaatbestemming vast in overeenstemming met de resultaatverdeling zoals
opgenomen in de staat van baten en lasten.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, die hier vermeld dienen te worden.
Bestuurders
Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt en ook hebben zij geen
bezoldiging ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden.

Capelle aan den IJssel, 30 juni 2017

Het bestuur,

A. Trijselaar
(voorzitter)

A.A. Wesdorp-Albers
(secretaris)

V.K. de Jonge
(penningmeester)
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