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1. Statutaire naam en doelstelling,visie en missie
Statutairenuam
Aan het beginvan het verslagjaar
droegde stichtingde naam''StichtingZeehondencrèche
Pieterburen".Dezenaamis ter gelegenheid
van het 3S-jarigj ubileumdoor bestuuren staf
gewijzigd in "StichtingZeehondencrèche
Lenie't Hart". Hiertoezijn de statutengewijzigdop
4 december2006.

naam:
Statutaire

StichtingZeehondencrèche
Lcnie 't Hart

Gevestigd
te:

Gemeentede Marne
Hoofdstraat94a
9968 AG Pieterburen

Rechtsvorm:

Stichting
Opgerichtvoor onbepaalde
tijd

Statulaire

doelstelling

't
De StichtingZeehondencrèche
Lenie Hart steltzich ten doel:
-

Ilet (doen)bcvorderenvan de instandhouding
en eventueelvan de uitbreidingvan
zeehondenpopulaties
in het bijzonderin de getijdengebieden
rond en in de Noordzee.
Hieronderwordt begrepen:
- Het (doen)gevenvan voorlichting;
- Het verzorgenvan zeezoogdieren
waaronderzcchonden,voorkomendin de
getijdengebieden
rond en in de Noordzee;
- FIet(doen)beoefenenvan wetenschapen educatie,alsmedehet samenwerken
mct die instellingofnatuurlijke personen,
die activiteitenop het gebiedvan
wetenschap
en educatieontplooien;
- Het wen'envan fondsenom voormeldeactiviteitente helnenbekostigen.

Achter de opvangvan zeehonden
in de Zeehondencrèche
in Pieterburenzit eenéénduidige
"Geen
filosofic:
menslaateenhulpbehoevend
dier aanzijn lot over". Verplichtingtot hulp
aandierenin nood is in algemenezin vastgelegdin de Gezondheidsen Welzijnswetvoor
Dieren.Los daarvanbeschouwtde Zeehondencrèche
het verlenenvan hulp aan
hulpbehoevende
zeehonden
als eenvanzellsprekendheid,
gekoppeldaan menselijke
beschavingen ethiek.Alsje in de gelegenheid
bentom eendier dat lijdt te helpendan doeje
dat; daarbijmaakthet niet uit ofdat lijden al dan niet wordt veroorzaaktdoor menselijke
activiteiten.

Visie en missie
In 2001 is de "visie op Zeehondenopvang"
opgesteldin eengezamenlijkprocesvan bestuur,
directie.stafen medewerkers.
Eind 2006 is dezevisie nogmaalsin de algemenevergaderirrg
besproken.Met namede plannenvoor relocatieen herinrichtingzijn getoetstaande visie.De
wijze waarop de Zcehondencrèche
haar verantwoordelijkheidvoor de zoÍg aanzeehonden

neemt,wordt het duidelijkstverwoordin dezezin. die men bij de ingangvan de crèchein
PieterburenaantreÍl:Als zijn grootste vijand de mens is, bij wie moet de zeehonddan voor
hulp zijn?
Zeehondenzorg
De Zeehondencreche
is eenprofèssioneel
ingerichtopvangcentrum
voor zeehondendie door
welke oorzaakdan ook in problemenzijn geraakten die hulpbehoevend
wordenaangetroÍ1èn
aande kustenvan Nederlanden de Waddeneilanden.
Er wordt hoogwaardige
medischezorg
gebodenaanzieke.gezondeen / of verweesdezeehonden.
met als doel dezedierenna herstel
weervrij te latenin hun natuurlijkeomgeving.
Voorlichting en educatie
ln de voorlichtingen educatieover zeezoogdieren met de nadrukop zeehonden- wordt rn
van de Zeehondencrèche
de bezoekershal
eenzo breedmogelijk publiekgewezenop de
lactorendie bedreigendzijn voor de zeehonden voor zijn leefmilieu.Daarbijwordt
communicatietussen(zorg)medewerkers
en bezoekersgestimuleerd.
Ook wordt inÍbrmatie
over zeehondenverspreiddoor o.a. lessenop scholen.presentaties
bij organisaties
en
verenigingen,
via verspreidebrochuresen informaticop de website.
Ll/etensch appeIij k on derzoek
Om te werkenaanverbetcringvan de leeÍbmstandigheden
van zeehonden
en om
beleidsmakers.rvetenschappers
en anderegeïnteresseerden
van betrouwbareinformatie te
kunnenvoorzicnis het een absolutevoorwaardcom wctenschappelijk
onderzoekte (laten)
doen naar de oorzakenvan de problemenu'aar zeehondenmee te maken hebben.

2. Bestuursverslag
B estu u rssamensteIIi ng
Aan het beginvan het verslagjaar2006 bestondhet bestuuruit de volgendepersonen:
-

De heerdrs. B.A.E. van der Pol (voorzitter)
De heermr. R. Snel(secretaris)
De heerdrs. ts.J.Meussen(penningmeester)
De heerdr. D.W. van Liere
De heerdr. ts.M.Szabó

Directie:

Gevolmachtigddirecteurvan de StichtingZeehondencrèche
Pieterburen
is
mevrouwLeentjeGodlieb(Lenie 't Flart).

In de loop van 2006 beslootde heerMeussenwegensverhuizingnaarhet buitenlandzijn
bestuurslunctie
beschikbaar
te stellen.Hij werd opgevolgddoor de heerJ. Kruijer.
Vanaf l8 november2006 bestondhet bestuurderhalveuit de volgendepersonen:
-

De heerdrs. B.A.E. van der Pol (voorzitter)
De heermr. R. Snel(secretaris)
De heerdrs.J.A. Kruijer (penningmeester)
De heerdr. D.W. van Liere
De heerdr. B.M. Szabó

Bestuurlijke zaken
Het bestuurheeÍtin 2006 vier maalvergaderd.In de loop van hetjaar zijn veel plannen
gemaakten nieuweontwikkelingengeïnitieerd.In de zomerbleekdat het oorspronkelijke
plan voor uitbreidingop het gebiedvan waterzuivering,
bassins,extralàciliteitenvoor opvang
van zeehondenen betcreontvangstmogelijkheden
voor bezoekersmoestwordenbijgesteld.Er
is beslotenom met behulpvan extemeadviseursde meestoptimalesituatievoor de
Zeehondencrèche
in de toekomstte onderzoeken.
Daarbijwordt in eersteinstantieuitgegaan
van volledigenieuwbouw,die op de huidigelocatieniet mogelijk lijkt. Uitgangspuntis de
optimalezorg voor zeehonden,
gekoppeldaangoedebereikbaarheid,
infrastructuur,
en de
mogelijkheidom kwalitatiefhoogwaardigc
informatieaanbezoekers
te geven.Verderis veel
aandachtbesteedaanhet verstevigen
van de maatschappelij
ke positiedoor verbeteringvan
relatiesen het aangaanvan meerrelatiesmet derden(zoalsoverheid,onderzoeksbestaande
institutenen - vooral buitenlandsc collega-opvangcentra).
Eenbijzonderevorrn van
samenwerkingis het dit jaar gestarteproject, waarbij in samenwerkingmet Stichting
Philadelphiaeenhorecalaciliteitin de Zeehondencrèche
wordt bemanddoor mensenmet een
beperking.
Er is geenbezoldigingvoor de bestuurders.
Er heefteenwisselingin het bestuurplaatsgevonden;
de heerB. Meussenheeftplaats
gemaaktvoor de heerJ. Kruijer. De overigebestuursleden
hebbenbeslotenpaseenrooster
van aftredenop te stellenna het eindevan de eerstevierjarigezittingsperiode.
Alle
bestuurslcden met uitzonderingvan de heerKruijer zijn in 2003 op dezelfdedatumin
Íunctiegetreden.

Doelstellinge n, strategie en beleid
Maats ch appeI ij ke positio ner ing
Het afgelopenjaar hccft de Zeehondencrèche
door overlegmet de overheid,collegaopvangccntra,
onderzoeksinstitutcn
en maatschappelij
ke organisaties
in binnen-en buitenland
haarmaatschappelij
positie
ke en wetenschappelijke
verbeterd.Dit beleidzal ook in de
toekomsteenspeerpuntblijven.
Zeehondenzorg
ln de n'interperiodesvan 2006 werd de Zeehondencrèchegeconfronteerdmet een groot aantal
op te vangenpupsvan de grijzezeehond.Dit lijkt een structureelprobleemte worden.
waarvoor in eersteinstantiemet behulpvan een semi-permanentewinteropvangin een grote
tenthalmet eenflexibel systeemvan ligboxenen kleine bassinseenoplossingis gezocht.
Overheid
Er is in 2006 met groteregelmaatoverleggevoerdmet het ministerievan LNV, directie
RegionaleZaken(Noord).Hierbij zijn de lopendezakenbesproken.Doelstellingis te komen
tot eengoedeen openoverlegstructuur
met de verantwoordelijke
overhedcn.
Collegu-instituten
Er is in 2006 overleggevoerdmet vele binnen-en buitenlandse
collega-instituten,
zoalshet
WNF, StichtingAAP, Dierenbescherming,
Waddenvereniging,
Vissersbond,
Bont voor
Dieren,Stichtinghet GroningerLandschap,
Staatsbosbeheer,
EUCC, Ecomare,Naturalis,
StichtingNoordzee,Seehundaufzugstation
Norden-Norddeich
en Seehundaufzugstation
Friedrichskoos.

VOND
Sindsapril 2005 is de Zeehondencrèche
vertegenwoordigd
in het bestuurvan de VOND
(Verenigingvan Opvangcentra
van Niet-gedomesticeerde
Dieren).Sindsdienwordende
bestuursvergaderingen
van de VOND bijgewoond.ln overlegmet het ministerievan LNV. de
Dierenbescherming
en de Vogelbescherming
zijn criteriaopgestelddie moetenleidentot
kwaliteitsverbetering
van opvangcentra
voor inheemsedieren.
Llttlvisstrandingen
De Zeehondencrèche
heefteenuitgebreid,goedlunctionerendnetwerkvan vrijwilligers langs
de kust: het EHBZ-Pieterburen
team.Dit netwerkis naasthet biedenvan hulp aanzeehonden.
ook vaak betrokkenbij het verlenenvan eerstehulp aananderezeezoogdieren
ofhet bergen
hiervan.Over de strandingvan enkelezeldzamedolfijnsoorten(w.o. cen gestreepte
dolÍijn en
griend)
is
een
in 2006 door de Zcehondencrèche
gepubliceerd.
Regelmatigwordt gcbruik
gemaaktvan de database
mct gegevens
over strandingenen doodsoorzaken.
Eénpublicatiers
ingediend,eentwcedeis in 2006voorbereiden zal binnenkortwordeningediend.
Buitenland
ln het kadervan de rol van kenniscentrumhebbenin 2006 crèchemedewerkers
meetings,
workshopsen symposiabezochtin o.a.Engeland,Spanje,ltalië en Polen.Met het Comr.vall
'frust
Wildlilè
MarineStrandingsnetwork
is een samenwerkingopgezet.Bovendienzijn
projectengestartin Turkije en lran. Voor dit laatsteheeftde crèchein de zomervan 2006een
workshopgeorganiseerd
met delegaties
uit de landenrond de KaspischeZee en heeftoverleg
plaatsgevonden
met de CEP (CaspianEnvironmentprogramme),de UNDP (UnitedNations
DevelopmentProgramme).en onderzoeksinstitutcn
in Azerbaidjanen Turkmenistan.Beide
projectenzullen in 2007 eenvervolgkrijgen.

3. Management
Algemene zaken
De in 2003 door bestuur,directie,stafen medewerkers
geconcipieerde
"Visie op
Zeehondenopvang"
biedt concreetomschrevencriteriadie regelmatiggetoetstwordenen ook
in 2006 bij de besluitvormingomtrentnieuweontwikkelingenen toekomstplannen
zijn
gehanteerd.
Het CBF-keurmerkvoor GoedeDoelen(CentraalBureauFondsenwerving)
dat de
crèchein oktober2000 ontving,stelteisenaande organisatie,
die ook in 2006 consequenties
haddenbinnendiversealdelingen.In het voorjaarvan 2004 ontvingde crècheeenISO9001:2000certificering.lederjaarvindt er eenaudit plaats;ook in 2006 is dezeaudit
succesvolafgenomen.Dit betekentdat de ISO-certificering - een waarborgvoor transparantie
binnende organisatiedie de kwaliteitten goedekomt -de komendejaren van kacht blijft.
In 2006 bestondde Zeehondencrèche
35 jaar en vierdeLenie 't Hart haar65"" verjaardag.
Dezetwee feestelijkegebeurtenissen
zijn in hetjubileumjaargevierd.Lenie 't Hart blijft ook
na het bereikenvan de pensioengerechtigde
leeÍlijd algemeendirecteurvan de
Zeehondencrèche.Als cadeauvoor Lenie en om haar filosofie en werkwijze te verankerenin
de organisatiegaatde Zeehondencrèche
Pieterburenvanaf 16 september
2006 verderals
't
Zeehondencrèche
Lenie Hart. Bij de nieuwenaamis ook eennieuw logo ontworpen.Als
eerstestapzijn naamen logo reedsverwerktin de nieuwehuisstijl:briefpapier.enveloppen,
brochures.Het komendejaar zal de nieuwenaamen het daarbijbehorende
logo in alle facetten
wordendoorgevoerd.
Het aantalfte's per 3l december2006was 26,77(in 2005 was dat 21,98).Veel medewerkers
hebbeneendeeltijddienstverband.
Daardoorkomt de Zeehondencreche
op de einddatumuit

op 36 medewerkers
in dienst.In 2006 hebben5 medewerkers
het dienstverband
met de
Zeehondencreche
beëindigd,waarvan2 vastemedewerkers
en 3 contractenvoor bepaalde
tijd. Zevenmedewerkers
zijn in 2006 in dienstvan de crèchegekomen,waarvan3
oproepcontracten
en 4 contractenvoor bepaaldetijd. Met namein de zorgaÍdelingvindenmet
enigeregelmaatmutatiesplaats.
Het EHBZ-netwerkvan vrijwilligers wordtjaarlijks tijdenseenEHBZ-daggeïnformeerd
over
de nieuwsteontwikkelingenop het gebiedvan regelgevingen zeehondenzorg.
ZeehondenT,org
De zeehondenzorg
is het belangrijksteaspectvan het werk van de crèche.In 2006werdenin
totaal213 zeehonden
opgevangen(127 gewonezeehonden,
85 grijze zeehonden
en 1
dwaalgast).Ilet overlevingspercentage
was 94,8%.In 2006 kondenin totaal 148zeehonden
weer wordenvrijgelatenin hun domein;eendeeldaarvanwarendierenuit de opvangperiode
2005.Voor het leverenvan optimalezorg aanzeehonden
zijn in de nabijetoekomstmecr
quarantaineruimtes
en bassinsnoodzakelijk.Dit krijgt alle aandachtin de brainstormsessies
waarinde nieuweopzetvan de Zeehondencrèche
wordt geconcipieerd.
Ook eenduurzame
waterzuiveringwordt bestudeerd.
Op termijn zal dezelaatstegeld besparen;er zal minder
waterverbruiktworden(er wordt gestreefdnaareenbesparingvan tweederde)en de kwaliteit
voor de zeehondenopvang
is betergewaarborgd.
Voorlichling en PR
Per december2006 was het aantaldonateurs57.523(in 2005 was dat 55.259).Het grootste
deel van de nieuwedonateurswordt geworvenin de bezoekershal.
waarmen directwordt
geconlronteerd
met ziekeen gewondezeehonden
en met de werkzaamheden
van crèchemedewerkers.
In 2006ontving de crèche142.873betalendebezoekers
(donateurs
en kinderen
jaar
dan
driejaar
hadden
gratis
dit
entree).Er wordt naargestreeldom zoveelmogelijk
.jonger
- eventueelvoor enkeleeuro'sper maand- voor een
donatcursdoormiddel van n.rachtigingen
langereperiodcaande crèchete verbinden.Ook blijÍi het mogelijkom eenzeehondexclusief
(voor € 500.-)of symbolisch(voor € 50,-)te adopteren.Dit vormt eenaanvullingop de
inkomsten.Behalvein de bezoekershal
wordt in het kadervan doelstelling"voorlichting"
tweemaalperjaar de inÍbrmatiekrant"Robbenbulletin"uitgegeven(oplage75.000(wintereditie,ook in het Engelsals SealNews: oplage10.000)en 50.000(zomer-editie)).
Daarnaasr
dragenNederlandse.
Engelse,Duitseen Franseinformatielolders,
de in 2006 geheel
vemieuwdewebsiteen een brochureover nalatenschappen
bij aanvoorlichtingen educatie.
Voor kinderenzijn specialeinÍbrmatiepakketten
samengesteld,
waarvaner in 2006duizcnden
zijn aangevraagd.
ll/eten schappeIij k on derzoek en ken n iscent r um
In de doelstellingen
van de Zeehondencrèche
neemtwetenschappelij
k onderzoekeen
plaats
dominante
in. Er is een begingemaaktmet eenverschuiving/ uitbreidingvan
onderzoekop het gebiedvan virologieen immunologienaareenbrederkader,waarinmeer
aspectenvan zeehonden
en hun leelmilieuwetenschappelijk
wordenonderzocht.In 2006 zijn
reedsverschillende
onderzoeken
afgeronden nieuweonderzoeken
opgestart.
De rol van de Zeehondencrèche
als kenniscentrum
krijgt vooralgestaltedoor studentenen
jonge wetenschappers
op het gebiedvan diergeneeskunde,
dierverzorging.
biologieen
milieukundeeenstageplaats
te bezorgen.De begeleidingvan dezestagiaires
wordt door
medewerkers
van de zcehondenzorg
en door wetenschappelijke
medewerkers
verzorgd.

Daamaastwordt dezekennisuitgedragen
projecten.zoalshet projectrond de
in internationale
van de Kaspischezeehond.dat in 2006 van startis gegaan.Het is de bedoeling
bescherming
om in iran in samenwerkingmet de lraneseen de Nederlandse
overheiden met lranese
biologenen dierenartsen
eenpilofproject op te zettenals model voor alle vijf landenrond de
KaspischeZee. Aanhet eind van 2006 begonnencrèchemedewerkers
met de opvangvan een
jonge monniksrobin Turkije. Het is de eerstekeerdat in dit land eendergelijke,met
uitstcrvenbedreigdezeehondensoort
wordt opgevangen.
Beleid
In algemenezin is in 2006 verdergewerktaanhet verbeterenvan de kwaliteit.Dat geldt in
eersteinstantiebinncnISO: het continueverbeteren
van de organisatiezonderverliesvan
identiteit,maarook voor al het werk dat binnende crechewordt uitgevoerd.ln de brainstormsessiesrondde nieuwbouwheeftdit alle aandachtgekregen.Een en anderis op diverse
momentenmet het bestuurgecommuniceerd
en zal zin weerslagvindenin de plannendie
begin 2007zullenrvordengepresenteerd.
Wat het internebeleidvan de crèchebetreftzal in 2007 het opleidingsplanvoor medewerkers
wordenatgerond.In de jaarlijkseEFIBZ-trainingen
wordende vrijwilligerso.a.geïnformeerd
ovcr dc steedsaanvcranderingonderhevige
regelgevingvan de overheid.Het reedsingezette
beleidvan normaliseren
en consolideren
van bestaande
contactenmet collega-instituten
en
overhedenwordt voortgezet,evenalshet initialiserenvan samenwerkingmet organisaties
en
(overheids)instanties
raakvlakken
die
hebbenmet het werkteneinvan de crècheof me1het
belangvan zeehonden
c.q. zeezoogdieren.
Ook hierin vomrende reedsbehaalderesultaten
een goedebasisvoor de toekomst.
Financiën
Het voor 2006 geplandeterugdringenvan de dagelijkseexploitatiekosten,
met nameop het
gebiedvan energieen watcr,heeftin eersteinstantiegeleidtot adviezendie zullenworden
meegenomen
in de ontwikkelingvan de nieuwbouwplannen.
De activiteitenmet als doel het
verhogenvan de inkomstendoor het aantaldonateurste vergrotenhebbeneffectgehad:het
aantalvastedonateursis in 2006 met 2.500gestegen.
Bij keuzevan eennieuwbouwlocatie
zal
bereikbaarheiden infrastructuurdan ook veel aandachtkrijgen.
[Iet besteedbaar
vermogenbedraagtper 3l december2006 € 337.960. [-letbestuurheeft
beslotenom dit gehelebestccdbare
vermogenaante merkenals continuileitsreserve.
Dit is
bedoeldals buÍfer bij tegenvallende
inkomstenof onverwachteuitgavenop kortetermijn.Van
het bestemmingsÍbnds,
dat bedoeldis voor de verbouwingvan het opvangcentrum
en het
bezoekerscentrum,
is in 2006 € 41.751besteed.In 2006 is noe € 4.273inzakedc
j ubileummailingonlvangen.
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StichtinqZeehondencrèche
Lenie't Hart

Samengevoegdebalans per 31 december2006
(na veNe *i ng êxploitatio saldo)

EUR

Vasteactiva
Terrean
lvlateriéle
vasteactivanoodzakelijk
voor de doelstelling
Materielevasteactivanoodzakelijk
voor de bedriJfsvoering
Materielevasteactiva

1

Financiële vaste activa
Leningenen voorschotten

2

2006
EUR

EUR

2005
EUR

161,609

161,609

268,488

273,419

68,308

qo ÁnÁ

494,533

498,405

Vlottendeactiva
Voorraad
directbeschikbaar
vooÍ
de doelstelling
3s,328
Vorderingenen oveÍlopendeactiva 3 630,299
I i^lirlê

mi.l.lolan

Eigenvermogen
Vrijbesteedbaar
vermogen
Vastgesteldvermogen

Langlopende
schulden
Kortlopende
schulden

46,395
717,570
328,918

380,261
1,045,888

1,092,883

1,544,293

1,587,416

337,960
412,683

257,586
441,222

750,643

698,808

51,150
7 42,500

1,544,293

826,213

1,587,416
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SamengevoegdeStaat van Baten en Bestedingen over 2006
2006
EUR

Begroting
2006
EUR

2005
EUR

Batenuit eigenfondsenwerving
Donaties,gifienen schenkingen
NalatenschaDoen
Collecten

893,582
469,405
22,343
1,385,330

815,950
480,000
20,000
í 3 í 5rr50

911,',t92
554,948
10 0?,1

13S6,o?1

Kosteneigenfondsenwerving
(ln)directeverwervingskosten
Uitvoeringskosten
(in % van batenuit eigenfondsenwerving)

Netto baten

174,438
77,O25
18./"

208,000
73,263
21%

1 , í3 3 , 8 6 7

í P3/.^68?

122,626
1 5 1, 9 0 8
19%
1,211
.537

Resultaatverkoopartikelen
Netto omzet
Kostprijsverkopen

265,054
í06,539

260,000
130,000

241,O78
94,089

Erutoresultaatverkopen
Uitvoeringskosten

í58,5't5
93,084

130,000
98,í57

146,989
96,136

Nettoresultaatverkopen

65,43í

3í,843

50,853

ResultaatverkopenPhiladelphia
Nettoomzet
Kostprijs
verkopen

78,073
34,674

0
0

0
0

Bruto resullaatverkopen
Uitvoeringskosten

43,399
32,125

0
0

0
0

NettoresultaatverkopenPhiladelphia

1'1,27
4

1,210,572
OveÍigebatenen lasten

Totaalbeschikbaar
voor doelstelling
Bestedingaandoelstelling
Zorg

270,492
1,481,064

Wetenschap
VooíichtingiEducatie

1,008,600
í51,601
269,O28

Totaalbesteedaandoelstelling

,IA",'N

1,066,530
254,151

1,330,681

917,022
157,467
254,444

í 3r8B33

1,262,390
213,359
1,475,749

980,946
1'5
, t, 1 1 2
281,584
1,377,642
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Overschot

51,835

Toevoeging
aan:vastgelegd
veÍmogen
Vrijbesteedbaar
vermogen

-37,478
89,313

1,748

36,206

51,83s

1,748

98,107

1,748

98,107

Ál oní
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Toelichtingbehorendetot de samengevoegdejaarrekening
2006
Algemeen
Dejaarrekeningen
vandeStichting
Zeehondencrèche
Lenie't HartendeStichting
Steunfonds
Zeehondencrèche
Lenie'tHartzijnsamengevoegd
tot éénjaarrekening.
De activiteiten
vande St'chting
bestaanuithetbevorderen
vande instandhouding
en zo
mogelijk,
de uitbreiding
vande zeehondenpopulatie(s)
in de getijdengebieden
ronden in
de Noordzee.
Tevenszalhulpwordenverleend,
indiennoodzakelijk,
aanallezeezoogdreren.
Waarderingsgrondslagen
Fondsenwerving
voorgoededoelenis eenmaatschappelijk
geaccepteerd
verschijnsêl
en
gebaseerd
is derhalve
op maatschappelijk
vertrouwen,
waardoor
eÍ behoefte
is ontstaan
aanduidelijke
afspraken
omtrentverslaggeving.
ln 1994asde "Richtlijn
Versiaggeving
Fondsenwervende
Instellingen"
vastgesteld.
Deze
Richtlijn
heeftde instemming
vanveleÍondsenwervende
instellingen,
waaronder
organisatiesals hetCentraal
BureauFondsenwerving
en de Raadvoorde Jaarverslaggeving.
De samengevoegde
vande Stichting
Zeehondencrèche
Lenie't Hartis
.Jaarrekening
opgesteld
conformde Richtlijn
Verslaggeving
Fondsenwervende
lnstellingen.
De activaen passivawordengewaardeerd
tegende nominale
waarde,tenzijanders
vermeld.

Materiëlevaste activa
Per1 januari20OQ
gewaardeerd
zijnde bedrijfsmiddelen
tegende aanschaffingswaarde,
c.q.de geherwaardeerde
waardeonderaftrekvanafschrijvingen,
welkegebaseerd
zijn
op de verwachte
levensduur:
Gebouw
Bedrijfsinstallaties
. 3 jaal

Overigebedrijfsinventaris
Op aanschaffingen
in hetboekjaar
wordtafgeschreven
naartijdsgelang.
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Financiële vaste activa
De verstrekte
leningwordtgewaardeerd
tegende nominale
waarde,zo nodiggecorrigeerdvoormogelijke
oninbaarheid.

Voorraden
De voorraden
wordengewaardeerd
tegeninkoopprijzen.
VoorincouÍantheid
wordt
(indiennodlg)eenvoorziening
gevormd.

Vorderingen
De vorderingen
wordenopgenomen
tegende nominale
waarde,onderaftrekvaneen
voozieningvooraanwajsbare
posten.
dubieuze

Overige activa en passiva
De overigeactivaen passiva
wordenopgenomen
tegennominale
waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten
De batenwordenverantwoord
in hetboekjaar
waaropzij betrekking
hebben.
Vooígiften
betekent
ditdatze in aanmerking
wordengenomenin hetjaarwaarin
ze worden
ontvangen.
Voornalatenschappen
geldtdatdezewordenverantwoord
in hetjaarvan
toekenning,
voorzover
de omvangredelijkis te bepalen.
Bestedingen
De bestedingen
woÍdenverantwoord
in hetjaarwaarinde verplichting
is aangegaan.
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Materiëlevaste activa
De materiêlevasteactivakunnenals volgtwordengespecificeerd:

2006
EUR
lMateriële
vasteactivanoodzakelijk
voor de doelstelling
l\ilateriêle
vasteactivanoodzakelijk
voor de bedÍijfsvoering

2005
EUR

430,097 435,028
68,308 59,505

498,405 494,533
Hetverloopis alsvolgt:

Materiélevasteactivanoodzakeli.ik
voorde doelstelling

Materiële vaste activa
noodzakelijk voor de
bêdíijfsvoering

Tefiein

Gebouw

BedrijÍs-

AndêÍ

Gebouw

Andeíe vaste

t.b.v.

install.

vaste

t.b.v.

bedrijfs-

doel-

bedrijfs-

bedrijÍs-

middelen

stelling

middelen

voering

EUR

EUR

EUR

EUR

Totaal

EUR

Boekwaaídeper
1 Januari2006

't61,609

32,073

27,432
28,735

21,282

83,26í
72,354
14,250
33,025

1,688

14,244

494,533
101,089
14,250
82,967

108,340

30,385

37,923

498,405

't92,201

42,201
í 1,816

89,255

855,487

83,861

51,332

357,082

108,340

30,385

37,923

498,405

í65,834

24,324

8,728

Inveslenngen
Desinvesteringen
Afschrijvingen

Boekwaardeper
31 december
2006

'161,609

'|57,106

3,042

161,609

2't8,205
61,099

't52,016
148,97
4

AanschafflngsKOSIen
Afschnlvjngen

BoekwaardepeÍ
31 december
2006

161,609

't57,106

3,042
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Financiëlevaste activa
De financiêlevasteactivakunnenals volgtwordengespecificeerd:

2006
EUR
í 12,500
-112,500

V o o z i e n i n gl e n i n g

Vorderingenen overlopendeactiva
Devorderingen
kunnenalsvolgtwordengespecificeerd:

Nalatenschappen/legaten
Te vorderen
belastingen
Vooruitbetaalde
kosten
Overige
vorderingen

4

2006
EUR

2005
EUR

535,149
26,387
18,302
50,461

607,093
3g,144
42,576
31,757

630,299

7 1 7, 5 7 0

Liquide middelen
Dit betreftsaldiin rekening-courant
bij banken,alsmedehet kassaldo

5

Eigenvermogen

Besteedbaar
vermogen
Vastgelegd
vermogen

2006
EUR

2005
EUR

337,960
412,683

257,586
441,222

750,643

698,808
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Hetverloopis als volgt:
EUR
Besteedbaar
vermogen:
Standper1 januari2006
Mutaties
in 2006:
Mutatie
fondsactivabedrijfsvoering
Mutatie
Íondsactivadoelstelling
l\íutatie
bestemmingsfonds
Exploitatieresultaat
2006

257,586
-8,803
-136
37,478
51,835

Totaalbesteedbaar
vermogenpeÍ 31 december2006

337,960

Hetbestuurheeftbesloten
om hetbesteedbaar
vermogen
ultimo2006ad EUR332.960
geheelaante merkenals continuiteitsreserve.
De continuïteitsreserve
is bedoeld
als
bufferbijtegenvallende
inkomsten
of onveMachte
uitgaven
op kortetermijn.Deomvang
vande continuïteitsreserve
is bepaald
op maximaal
éenmaalde jaarlijkse
uitgaven
van
de organisatie
metbetrekking
tot kostenvanwervingen doelbesteding.
Alsjaaruitgave
wordthierbijhetdriejaargemiddelde
genomen
vande werkelijke
in hetvoorgaanuitgaven
de verslagjaar,
hetlopendeverslagjaar
en de gêraamde
volgens
uitgaven
de begroting
voorhetkomendeverslagjaar.
Ultimo2006wordtde continuïteitsreserve
becijÍerd
op
EUR1.664.000,
hetgeenEUR1.326.000
meeris danhetperbalansdatum
beschikbare
besteedbaar
vermoqen.
EUR
Vastgelegd
vermogen:
Fondsactivabedrijfsvoering
:
Standperl januari2006
Mutaties
in 2006:
Mutaties
ten lastevanvrijbesteedbaar
vermogen

59,505
8,803

Standper31 december
2006
Fondsactivadoelstelling:
Standpell januari2006
Mutaties
in 2006:
Mutaties
tenlastevanvri.ibesteedbaar
vermogen

EUR

68,308

319,816
136
319,952

388,260
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EUR
Transport
BestemmingsÍonds:
Standper 1 januari2006
Ontvangsten
in 2006inzakejubileummailing
Bestedekostenin 2006

EUR
388,260

61,90í
4,273
41,751
24,423

Totaal vastgesteldvermogen peÍ 31 december 2006

412,683

Hetbestemmingsfonds
heeftbetrekking
op de jubileummailing
2005in verbandmet
het30-jarigbestuurvande Zeehondencrèche.
Dezeopbrengst
is bestemd
voorde
verbouwing
vanhetopvang-en bezoekerscentrum.

19

Zeehondencrèche
Stichting
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6

Langlopendeschulden
DoordeINGBankte Groningen
iseenfaciliteit
grootEUR226.890
verstrekt
in hoofdsom
indevormvaneenmiddellang
geldteenrentepercentage
krediet.
Voordezelening
van
5%,vasttotenmet1 oktober
2008.Deaflossing
voor2007bedraagt
EUR22.689.

7

Kortlopendeschulden
Deze zijnals volgtte specificeren:

Crediteuren
Vooruitontvangen
donateursgelden
Controleen advieskosten
Belastingen
Overigeschulden

2006
EUR

2005
EUR

406,345
158,337
10,313
53,977
113,528

389,384
179,739
15 , 3 0 1
11, 9 1 1
229,878

742,500

826,213

2006
EUR

2005
EUR

77,025
174,438

15'1,908
122,626

251,463

274,534

Kosten eigen fondsenwerving

Uitvoeringskosten
Donateurswerving

De Stichting
Zeehondencrèche
Lenie't Hartheefteenkleinassortiment
en verkoopt
promotieartikelen
voornamelijk
exclusieve
zeehondencrèche
De verkoopvan
artikelen.
stimuleert
herhalinosbezoeken.
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Bestedingen
De bestedingen
bestaanuitgeldendieter beschikking
zijngesteldaanderdenen uit
kostenvande eigenorganisatie
(deuitvoeringskosten).

(totaleorganisatie)
Uitvoeringskosten
VeÍdeling
uitvoeringskosten
naarbestemming
De uitvoeringskosten
zijnalsvolgtte specificeren:

Zotg

Wetsnschap

EUR

Voorlich- Fondsen- Verkoop
ting
werying goederen

EUR

EUR

EUR

EUR

Íotaal

Beg.oot

Vorig

boekjaar

boekjaar

EUR

EUR

EUR

Salaris/sociale
tasten
Pensioenen

482.023
't7.262

69.97í

132.'t68

31.098

62.196

777.456

797.500

737.425

2.506

4.733

1.114

2.227

27.842

26.s00

30.000

49.447

7.178

13.558

3.190

6.380

79.753

66.250

71.242

Overgê
personeelsxoslen
Reis-en
verblijfskosten

45.',157

Huisvesting
Kantoorkosten

6.039

6.039

1.704

59.479

49.400

54.8't0

206.'t44

16.115

56.929

7.433

12.388

540

299.009

217.611

313.024

24.376

9.',141

3í.838

3.047

6.094

74.496

55.200

104.421

23.763

29.439

3.259

28í.303

287.890

314.324

Overige
algemen
'f84.t91

KOS(en

40.651

Totaal
u(voeÍrngs
kosten

1.008.600 ís1.60,t 269.028 77.025

93.0E4 í.599.336 r.500.351 1.625.686

geschiedtop
De toerekeningvan de kosteneigenorganisatre
aan de doelstellingen
en middelenaan de onderdelen.In de huisvestingskosten
van Zorg is een bedragad
EUR 41.751begrepenaan verbouwingskosten.

Personeel

Gemiddeld
aantalpersoneelsleden

Lopend Begroot Vorig
boekjaar boekjaar boekjaar
27
25
24

21

Stichting
Zeehondencrèche
Lenie't Hart

(ln)d irecte verwervi n gskosten
De verweringskosten
zijnalsvolgtte speciÍiceren:

Bankkosten
Adviezen
Kostenmetbetrekking
tot informatieverstrekking

2006
EUR

2005
EUR

10,452
8,i65
155,821

9,571
11,4'17
101,638

174.438

122.626

Bestuurskosten
Besuurskosten
bedragen
EUR996(2005:EUR783)

Bezoldiging directie
De bezoldiging
vande directie
in 2006bedraagt
EUR65.000(2005EUR82.000),
zijndehettotaalvanhetsalaris(inclusief
vakantietoeslag),
de socialelasten,de
pensioenlasten
en de ziektekostenvezekering.

?2
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Resultaten

"rekeningversusbegroting"
Verschillenanalyse
Hetvoordelig
exploitatiesaldo
bedroeg
over2006EUR46.000tegenbegrootEUR2.000
Ditpersaldopositief
effecttenopzichtvande begroting
ad EUR44.000is alsvolgtte
specificeren.
EUR
Batenuiteigenfondsenwerving,
hoger
Kosteneigenfondsenwerving
(|n)directe
verwervingskosten,
lager

59,000
34,000
-4,000
30,000

Nettobaten,hoger
+ Philadelphia,
Resultaat
verkoopartikelen
hoger
hoger
Uitvoeringskosten,

99,000
72,000
-27,000

Nettoresultaat
verkopen,
hoger

45,000

Resultaat
eigenfondsenwerving,
hoger
Overigebatenen lasten,

1/14,000
5,000

Totaalter beschikking
voordoelstelling,
hoger

150,000

Besteding
aandoelstelling
Zorg,hogeÍ
Wetenschap,
lager
Voorlichting/educatie,
hoger
Totaalbesteedaandoelstelling,
hoger
Exploitatieresultaat,
hoger

-91,000
6,000
-15,000
-í00,000
50,000

Stichting
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De hogeÍebatenuit eigenfondsenwerving
zijnontstaan
doorhogereontvangsten
uitgiften.
De lagerekosteneigenfondsenwerving
zijnontstaan
doordatslechtseenhalfjaar
gebruikis gemaaktvaneenfondsenweryer
op consultancy.
Hethogereresultaatverkoopgoederenen Philadelphia
is ontstaan
dooreenlagere
kostprijs
verkopen
en doordatde samenwerking
metPhiladelphia
nietwasbegroot.
De hogerebestedingzorgzijnontstaan
doordater meerzeehonden
zijnbinnengekomen.
- en portokosten.
De hogerebestedingvoorlichtingis ontstaan
doorhogerealgemene

Overigegegevens
Aan: het Bestuurvan StichtingZeehondencreche
Lenie't Hart

ACCOUNTANTSVERKLARING
Wij hebbenhet samengevoegd
verslag2006van StichtingZeehondencrèche
Lenie 't Hart te
Pieterburen
bestaande
uit de balansper 3l december2006en de staatvan batenen lastenover
2006 met de toelichtinggecontroleerd.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuurvan de stichtingis verantwoordelijk
voor het opmakenvan dejaarrekeningdie
het vermogenen het resultaatgetrouwdientweerte geven,alsmedevoor het opstellenvan het
jaarverslag,beidein overeenstemming
met de Richtlijnvoor dejaarverslaggeving
Fondsenwervende
Instellingen(RJ 650).Dezeverantwoordelij
kheidomvatondermeer:het
ontwerpen,invoerenen in standhoudenvan eenintem beheersingssysteem
relevantvoor het
opmakenvan en getrouwweergevenin dejaarrekeningvan vermogenen resultaat,zodanig
dat dezegeenafwijkingenvan materieelbelangals gevolgvan fraudeof foutenbevat,het
kiezenen toepassen
van aanvaardbare
grondslagen
voor financiëleverslaggeving
en het
makenvan schattingen
dic onderde gegevenomstandigheden
redelijkzijn.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheidis het geven van een oordeelover de jaarrekeningop basisvan
onzecontrole.Wij hebbenonzecontroleverrichtin overeenstemming
met Nederlandsrecht.
Dienovereenkomstig
zijn wij verplichtte voldoenaande voor ons geldendegedragsnormen
en zijn rvij gehoudenonzecontrolezodanigte plannenen uit te voerendat eenredelijkemate
van zekerheidwordt verkregendat dejaanekeninggeenafwijkingenvan materieelbelang
bevat.
Een controleomvat het uitvoerenvan werkzaamheden
ter verkrijgingvan controle-informatie
over de bedragenen de toelichtingenin dejaarrekening.De keuzevan de uit te voeren
rverkzaamheden
is aÍhankelijkvan de professionele
oordeelsvorming
van de accountant,
rvaaronder
begrepenzijn beoordelingvan de risico'svan afwijkingenvan materieelbelangals
gevolg van fraude of fouten. In die beoordelingneemtde accountantin aanmerkinghet voor
het opmakenvan en getrouw weergevenin de jaanekening van vermogenen resultaat
relevanteintemebeheersingssysteem,
teneindeeenverantwoorde
keuzete kunnenmakenvan
de controlerverkzaamheden
die onderde gegevenomstandigheden
adequaatzijn maardie niet
tot doel hebbeneenoordeelte gevenover de effectiviteitvan het intemebeheersingssysteem
van de entiteit.Tevensomvat eencontroleondermeereenevaluatievan de aanvaardbaarheid
van de toegepaste
grondslagen
voor financiëleverslaggeving
en van de redelijkheidvan
schattingen
die het bestuurvan de entiteitheeíigemaakt,alsmedeeenevaluatievan het
algehelebeeldvan dejaarrekening.
Wij zrjn van meningdat de door ons verkregencontrole-informatie
voldoendeen geschiktis
als basisvoor ons oordeel.
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Oordeel
Naar ons oordeelgeeft het samengevoegd
verslageengetroulvbeeldvan de grootteen de
samenstelling
van het vermogenvan StichtingZeehondencrèche
Lenie 't Hart per 3l
december2006 en van het resultaatover 2006in overeenstemming
met de Richtlijnvoor de
jaarverslaggeving
Fondsenwervende
Instellingen(RJ 650).
Wij melden dat het jaarverslag,voor zover rvij dat kunnen beoordelen,verenigbaaris met de
jaarrekening.
Groningen,2l mei 2007
KPMG ACCOUNTANTS N.V.

U. KleinhuisRA

Gebeurtenissenna balansdatum
Eind maart 2007 heeft F.rasmushet voorstelvan de crèchetot betaling van een bedragvan
EUR 160.000,te betalenin tweehelften,geaccepteerd.
Aangeziende preciezeafsprakennog
naderdienente wordenuitgewerktin eendoor partijente ondertekenen
vaststellingsovereenkomst,
zijn de reserveringen
niet geconigeerdin
voorzichtigheidshalve
dejaarrekeningvan 2006 en is dezevoorlopigeuitkomstals gebeurtenis
na balansdatum
tekstueeltoeselicht.
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Begroting2007
Staat van Baten en BestedingenoveÍ 2007
BegÍoting 2007

EUR

EUR

Batenuit eigenfondsenwerving
Donaties,giftenen schenkingen
Nalatenschappen
Collecten

796,200
480,000
20,000
1,296,200

Kosteneigenfondsenwerving
(in)directeverwervingskosten
Uitvoeringskosten
(in yovan batenuit eigenfondsenwerving)

I 33,100
81,943
2'15,O43
17./"

Netto baten

1, 0 8 1 , sí 7

Resultaatverkoopartikelenen verkopenP h i l a d e l p h i a
Nettoomzet
Kostprijsverkopen

380,000
í73,040

Brutoresultaatverkopen
Uitvoeringskosten

206,960
122,435

Nettoresultaatverkopen
Totaal eigen fondsenwerving

Overigebatenen lasten
ïotaal beschikbaar
voor doelstelling

84,525
1,165,682
264,151
í,429,833
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Bestedingsplan
behorendebij de begroting2007

Zo.g
EUR

Salaris/sociale
lasten
Pensioenlasten
Overigepersoneels
kosten
Reis-/verblijfskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Overigealgemene
koslen
Tolaal
uitvoeringskoslen

Doglstêlling
Wotenschap Voorlichting
EUR
EUR

610/.
511,282
15,680
38,698

9%
76,sit0
2,205
5,442

34,3'12
136,218
26,264

4,960
't3,943

Fondssnwêíving
EUR

Verkoop
goedêÍen
EUR

Vorkoop
Philadglphia
EUR

Totaal
begroot
EUR

'tyo

15%
127,s66
3,675
9,070

5./.
12,522
1,225
3,023

6%
51,026
1,170
3,628

8,504
215
605

850,440
24,500
60,465

1,393
6,224
3,283

475
10,381

0
3,1Í1

9,849

4,950
47,194
28,798

50,100
217,075
74,760

200,090

56,475

32,994

24,269

í0,438

25,986

350,252

999,543

í69,4t,1

254,257

gí,944

83,984

38.451

1,627.592

