
JAARVERSLAG  2014 
 

Saldi 2014 

 
01-01-2014 
Saldo ING bank  € 2178 
Saldo Kas Ria  €       9      
Saldo Kas Henk  €     11     
 
31-12-2014 
Saldo ING bank  €  3230 
Saldo spaarrekening €  2390 
Saldo Kas Ria  €      35  
Saldo Kas Henk  €        0 
 

Toename saldo 2014: €  3.457,-   
 

 

Donateurs en sponsoren 2014 

 
Betaling donateurs  € 2663 
 - via IC  € 4866 
Totaal ontv. sponsors € 2125 
Éénmalige donaties  € 1037 
Advertentieverkoop  €   250 
Sponsorloterij  €   458    
  

Totaal inkomsten:  €  11.399,- 
 
Donateurs per 01-01-2013: 313 
Donateurs per 31-12-2013: 308   

___________________________________________________________________ 
  

Diversen kosten 2014  

  
Declaraties:   €   449 
Kamer v Koophandel €     11 
Bankkosten   €   203  
 

Totaal diversen:  € 663,- 
 
___________________________________________________________________ 
 

Postzegel verkoop 2014 

 
Kosten postzegels:  € 2802 
Verkoop:   €   128 

 
    Totaal postzegels: € 2.674,- 
___________________________________________________________________ 

 



Infoboekjes  2014 

 
Inkomsten 
Verkoop:   €   644 
 
Totaal inkomsten:  €   644 
 
Uitgaven 
Papier etc.   €   950 
Printercontract  € 1514 
gratis tbv asielen   €  1015 
verzendkosten   €  2600 
Electra   €   300 
 
Totaal uitgaven:  € 6379 
 

Totaal folders € 5.735     
 
 

Verzonden drukwerk 2014 
Algemeen  3955  
Ziekten  2620   
Kobel Konijn      298   
Ziekten DA          75 
Mijn konijn en ik 1196  
Posters    127  
Snuffel Courant 1820 

    
__________________________________________________________________
  

Konijnenmelk 2014 

 Uitgaven 
Inkoop melk   € 3592 
 
 Totaal uitgaven € 3592 

 
      
Inkomsten   
verkoop    € 4337  
   

Totaal inkomsten € 4337  
 
    
 
   Totaal Melk:  €   745,- 

___________________________________________________________________
  

  



Acties en projecten 2014 

 
Asielondersteuning 
 
Asiel Goofy    € 1750 
Sponsoring opvang   €   125 
   Saldo: €        1.875 
Snuffelaward 
 
Kosten award:   €   100  
   Saldo: €   100 
 
   Totaal Acies en projecten: € 1.975,- 
 

Totalen 2014 

 
     Inkomsten  Uitgaven 
Donateurs:    €  11.399 
Info-boekjes:       €    5.735 
Konijnenmelk:   €       745 
Postzegels:       €    2.674 
Diverse kosten:      €       663 
Voorraden (melk, postzegels): €    2.353 
Acties en projecten:      €    1.975 
 
  Totaal:  €  14.497  €  11.047 
 

 
  Inkomsten totaal 2014:   €   3.450,- 
        ======== 

 
 
Toelichting 
De grootste uitgaven betreffen (zoals elk jaar) het maken en versturen van onze info-boekjes (ca. 50% 
van het totaal). Onze eigen acties (snuffelaward, asiel-sponsoring) bedroegen ca. 10% van onze 
uitgaven.  

Activiteiten 2014. 

Naast de “gewone” activiteiten (de verkoop van info-boekjes, konijnenmelk en postzegels, het geven 
van telefonische ondersteuning e.d.) is er binnen de stichting het een en ander veranderd. Helaas is 
Joke, al jaren lid van het bestuur als penningmeester, wegens tijdgebrek gestopt met haar werk voor 
de stichting. Onze nieuwe penningmeester Ria Keijer heeft haar werk overgenomen. De projecten 
“snuffelaward” en “dierenspeciaalzaken” worden gecontinueerd, we gaan proberen de inspecties van 
kinderboerderijen te intensiveren. Ook november konijnenmaand blijft. We zijn een proces gestart 
tegen de gemeente om er voor te zorgen dat asielen waar gevonden konijnen opgevangen worden, 
de wettelijke vergoeding krijgen. 
 

Planning 2015. 

We gaan de werkgroep herstructureren. Er komen strikte regels voor werkgroepleden zodat we een 
groep krijgen die actief bezig gaan voor SKB. We willen de overleg-momenten gaan uitbreiden om 
meer betrokkenheid te creëren. Ook zullen we een andere printer gaan leasen. De huidige printer, die 
ook kleuren afdrukken kan maken, gebruiken we alleen voor zwart-wit, en is dus minder geschikt 
geworden. Verder willen we de melk-wanbetalers gaan aanpakken door de melk alleen te verstrekken 
als er eerst betaald is. Dit gaan we doen door betaling met iDeal te integreren in de website. 


