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BESTUURSVERSLAG  

 

Statutaire doelstelling  

De doelstelling van Stichting Flappus is opgenomen in artikel 2, lid 1 van de statuten en luidt 

als volgt:  

De stichting heeft ten doel:  

a. het uitoefenen van een opvangcentrum voor zowel gezelschapsdieren als inheemse 

dieren die door afstand, ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk 

handelen of nalaten tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven met het oog 

om de dieren tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren, mede gericht een 

spoedige terugkeer van de inheemse dieren naar de natuur en herplaatsing van 

gezelschapsdieren, waarbij wordt getracht te voorkomen dat dieren onnodige stress ervaren 

of letsel oplopen, waarbij de opvang zodanig is ingericht dat dieren zoveel mogelijk hun 

soorteigen gedrag kunnen blijven vertonen;  

b. het geven van voorlichtingen, instructies en adviezen over de verzorging van 

gezelschapsdieren en de inheemse soorten en het soorteigen gedrag van de dieren, 

alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn.  

 

Afwezigheid winstoogmerk 

Uit de feitelijke werkzaamheden en artikel 2, lid 2 van de statuten blijkt dat Stichting Flappus 

geen winstoogmerk heeft.  

 

Bestemming liquidatiesaldo 

Zoals blijkt uit artikel 11, lid 3 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden 

besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse 

instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een 

soortgelijke doelstelling heeft. 

 

Fiscale positie 

De Stichting is kleinschalig en heeft geen winstoogmerk, daarom is zij niet belastingplichtig. 

 

ANBI 

De ANBI status is in 2017 toegekend. 
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GANG VAN ZAKEN IN 2021  

Groei 

Stichting Flappus ving in 2021 iets meer dan 2800 dieren op (waarvan 572 wilde dieren). Dit 

is een enorme groei ten opzichte van 2020, waarin 2400 dieren werden opgevangen. Met 

name door de Coronacrisis bleven de dieren maar binnen komen. Dieren die tijdens de 

lockdowns waren aangeschaft of dieren waar mensen om diverse redenen niet meer voor 

konden zorgen. Het aantal oeps-nestjes (konijnen en hamsters) is nog nooit zo groot 

geweest. In 2022 gaan we met diverse organisaties en konijnenopvangen samenwerken om 

hier aandacht voor te vragen. Daarnaast gaan we zwaarder inzetten op de educatiepijler. 

De groei in het aantal dieren is ook meteen terug te zien in de baten (afstandsvergoeding en 

de inkomsten bemiddeling) en de kosten (dierenarts en voer). Door het acuut stoppen van de 

dierenambulance van de Dierenbescherming zijn er inkomsten gemist. Dierenasiel Zwolle is 

een ambulancedienst gestart (naast de dierenambulance voor Kampen) en gezamenlijk 

hebben we de dieren opgevangen. Want natuurlijk wilden we de dieren niet aan hun lot 

overlaten. Het asiel heeft de honden en katten opgevangen en Flappus de overige 

gezelschapsdieren en de wilde dieren. Maar dat hebben we voor veel gemeenten op eigen 

kosten moeten doen. Gelukkig zijn er nu ook afspraken met deze gemeenten voor 2022 voor 

een kleine vergoeding. 

De groei is in 2021 niet gestabiliseerd. Voor de huisvesting van 3000 dieren per jaar is er 

daarom een verbouwingsplan fase 3 is ontwikkeld. Hier lopen momenteel fondsaanvragen 

voor. Met de gemeente Zwolle worden gesprekken gevoerd over een substantiële hogere 

subsidie voor de exploitatie. 

 

Medewerkers  

Veel werkzaamheden worden nog steeds verricht door vrijwilligers en stagiaires. Zowel de 

vrijwilligers voor de dierverzorging als de mensen voor de klussen vangen net als het bestuur 

en de beheerder geen beloning voor hun werkzaamheden.  

Vanwege de toegenomen activiteiten van Flappus – en de aanscherping van de wetgeving - 

wordt er voor de dierverzorging structureel personeel ingehuurd van Brutus. Hiervoor zijn 

afspraken gemaakt en worden sinds 1 januari 2018 periodiek en volgens een vaste 

verdeelsleutel personeelskosten doorbelast. In 2021 bedroeg deze doorbelasting € 63.345,-. 

Dit is fors hoger dan in 2020. Enerzijds komt dit door de groei in het aantal dieren, anderzijds 

omdat er tijdens de lockdowns geen of bijna geen stagiaires zijn geweest. 

 

Donaties en leningen 

Voor de aanschaf van de nieuwe huisvesting, waar ook Flappus gebruik van maakt, is er aan 

Brutus een achtergestelde lening verstrekt van € 60.000. Deze lening wordt met ingang van 

1 januari 2019 afgelost in een periode van vijf jaar en de rente bedraagt 2,5%.  
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Voor de verbouwing van de locatie waren al diverse fondsen ontvangen en ook in 2021 zijn 

er nog fondsaanvragen gehonoreerd. Er is fors geïnvesteerd in extra hokken, couveuses en 

een aanhangwagen die nu terug zijn te vinden onder inventaris op de balans. We zijn in 

2021 ook meteen gestart met de afschrijving ervan (zie kosten). In afwachting van het 

verbouwingsplan Fase3 is er een groter bedrag gereserveerd voor de verbouwing.  

Door de Coronacrisis vielen de donaties van particulieren en bedrijven erg tegen. Gelukkig 

hebben veel fondsen een bijdrage gedaan voor de algemene kosten en de dierenartskosten. 

Anders hadden we een opnamestop in moeten voeren.  

 

Financieel op orde, maar blijvende uitdagingen 

De weg die door het nieuwe stichtingsbestuur is ingezet om financieel op orde te komen en 

te blijven heeft ook in 2021 gewerkt. Maar zonder de ondersteuning van fondsen en de giften 

zullen we terug moeten in het aantal dieren dat we jaarlijks op kunnen vangen. En dat willen 

we natuurlijk voorkomen! Vandaar dat we met de gemeente in gesprek zijn over een 

substantiële hogere subsidie.  

Flappus bestaat 6 september 10 jaar! In opmars naar dit prachtige jubileum zullen er ook 

diverse acties lopen om geld te genereren.  
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TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 2020 mutatie

Vaste activa

Inventaris 15.679€            -€                15.679€              

Achtergestelde lening Brutus 24.000€            36.000€            -12.000€             

Vlottende activa

Liquide middelen

Kas 1.010€             253€                757€                  

ING rekening lopend 47.177€            39.866€            7.311€                

ING spaarrekening -€                2.863€             -2.863€              

Rabobank betaalrekening 4.232€             -€                4.232€                

Tussenrekening PIN-betalingen -303€              370€                -673€                 

Totale activa 91.795€             79.352€             12.443€              

Eigen vermorgen

Algemene reserve 32.805€            36.597€            -3.792€              

Bestemmingsreserve verhuizing 13.000€            5.000€             8.000€                

Passiva

Crediteuren -€                

Schuld aan Brutus 45.990€            37.755€            8.235€                

Totale passiva 91.795€             79.352€             12.443€              
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TOELICHTING OP EXPLOITATIEREKENING 2021 en begroting 2022 

 

2021 2020 Begroting 2022

Netto omzet

Inzet reserveringen 6.000€              

Donaties 96.241€      151.357€     66.000€             

Bemiddeling herplaatsing 44.992€      35.068€      45.000€             

Afstandsgelden 9.650€        5.035€        7.500€              

Financiele adoptie -€           -€           1.000€              

Pension 4.752€        3.641€        5.000€              

Subsidie 20.000€      21.522€      45.000€             

Rente achtergestelde lening 750€          1.050€        600€                 

Overige diensten 342€          539€          400€                 

Opbrengsten totaal 176.727€    218.212€    176.500€            

Kosten 

Bedrijfskosten 

Afschrijving inventaris 3.920€        -€           

Bankkosten 1.424€        798€          1.500€              

Dierenartskosten 53.420€      37.144€      60.000€             

Dierbenodigdheden 20.681€      11.970€      18.500€             

Dierverzorging 63.345€      45.811€      66.000€             

ICT kosten 790€          770€          700€                 

143.580€     96.493€      146.700€           

Huisvestigskosten

Afvalverwerking 4.315€        3.569€        5.000€              

Verbouwing/onderhoud 13.656€      35.368€      6.000€              

Huurkosten 12.000€      12.000€      12.000€             

29.971€      50.937€      23.000€             

Kantoorkosten

Boekhoudpakket -€           

Kantoorbenodigdheden -€           

PR 1.333€        1.313€        1.750€              

1.333€        1.313€        1.750€              

Algemene kosten 5.635€        2.577€        2.000€              

Kosten totaal 180.519€    151.320€    173.450€            

Resultaat (verrrekening EV) -3.792€      66.892€      3.050€              


