
2009 

 

INKOMSTEN BEDRAG  

inkomsten uit adopties 39,305.00 

giften 2,237.35 

aktie Tila 1,000.00 

aktie marge 598.65 

aktie marise checa 478.50 

vrienden 1,665.00 

overige 486.60 

transport saldo 2008 5,613.20 

Totale INKOMSTEN 51,384.30 

  
 

  

 

UITGAVEN 
  

betaling aan asiels -14,230.00 

donaties aan asiels -3,340.00 

transportkosten -9,146.95 

dierenartskosten -7,987.63 

voer -263.94 

telefoon/internetkosten -634.23 

pr-materiaal -813.08 

overig -2,108.51 

pensionkosten -3,969.13 

bijeenkomsten -755.45 

km kosten -1,231.97 

km kosten huisbezoeken -231.98 

Totale UITGAVEN -44,712.87 

   

BANKSALDO 31-12-2009 6,671.43 

 
 

 
 
 
 

 
 

2010  

 

INKOMSTEN BEDRAG  

inkomsten uit adopties 36,383.50 

giften 1,443.00 

aktie Xuxo 505.00 

aktie patti 260.00 

vrienden 1,717.50 

transport saldo 2009 6,718.63 

Totale INKOMSTEN 47,027.63 

   

  

 
 
 

 

UITGAVEN   

betalingen aan asiels -12,614.00 

donaties aan asiels -1,855.72 

transportkosten -10,339.74 

dierenartskosten -5,932.47 

voer -364.02 

telefoon/internetkosten -757.28 

pr-materiaal -642.40 

bedrijfskosten -2.214.50 

pensionkosten -5,681.26 

bijeenkomsten -800.28 

km kosten -3,180.30 

km kosten huisbezoeken -484.83 

Totale UITGAVEN -44,866.80 

    

BANKSALDO 31-12-2010 2,160.83 

 
 

 
 
 
 

 
 



2011 

 

INKOMSTEN   

inkomsten uit adopties 31.565,50 

giften 880,45 

operatie astrid 1.292,50 

operatie Junior 3.050,00 

aktie dierendag 510,00 

aktie mastins 805,00 

vrienden 2.004,95 

transport saldo vorig boekjaar 2.359,83 

Totale INKOMSTEN 42.468,23 

    

 
 

UITGAVEN 

  

betalingen aan asiels -11.900,00 

donaties aan asiels -2.062,50 

transportkosten -6.684,06 

dierenartskosten -6.210,94 

voer -362,05 

telefoon/internetkosten -1.120,27 

pr-materiaal -279,99 

bedrijfskosten -1.637,68 

pensionkosten -4.860,10 

bijeenkomsten -628,46 

km kosten -1.459,66 

km kosten huisbezoeken -406,95 

Totale UITGAVEN -37.612,66 

    

Banksaldo 30-12-2011 4.855,57 

 
 

 
 
 
 

 
 

2012 

 

INKOMSTEN BEDRAG  

inkomsten uit adopties 34.420,00 

giften 4.345,36 

aktie atena 1.090,00 

aktie bosco 995,00 

aktie poppet 120,00 

vrienden 2.260,00 

sponsoring honden 2.282,00 

transport saldo vorig boekjaar 5.084,87 

subsidie stichting dierenlot  9.000,00 

Totale INKOMSTEN 59.597,23 

 
  

  

UITGAVEN BEDRAG  

betalingen aan asiels -14.000,00 

donaties aan asiels -5.045,00 

transportkosten -10.525,50 

dierenartskosten -4.490,78 

voer -76,36 

telefoon/internetkosten -934,15 

pr-materiaal -848,42 

bedrijfskosten -3.496,80 

pensionkosten -2.570,35 

bijeenkomsten -566,65 

km kosten -990,97 

km kosten huisbezoeken -173,83 

bouw kennels -8.856,00 

Totale UITGAVEN 52.574,81 

    

Banksaldo per 31-12-2012 7.022,42 



2013 

 

INKOMSTEN   

inkomsten uit adopties 34.945,00 

giften 4.966,25 

aktie bosco 115,00 

aktie ella -94,00 

vrienden 2.777,00 

boek 140,42 

veiling 1.089,72 

transport saldo vorig boekjaar 7.160,76 

Totale INKOMSTEN 51.100,15 

    

UITGAVEN   

betalingen aan asiels -11.970,00 

donaties aan asiels -2.320,00 

transportkosten -14.932,41 

dierenartskosten -6.589,77 

voer -300,54 

telefoon/internetkosten -1.202,09 

pr-materiaal -1.399,48 

bedrijfskosten -2.848,86 

pensionkosten -690,50 

bijeenkomsten -197,66 

overig -40,12 

km kosten -1.203,44 

km kosten huisbezoeken -261,14 

Totale UITGAVEN -43.956,01 

    

Banksaldo per 31-12-2013     7.144,14 

Op spaarrekening tbv aktie Ella          1.989,00 
 


