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1 INLEIDING 

Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2021 aan van de Stichting Rijpickerwaard, 
dierenasiel en –pension voor honden en katten. In hoofdstuk 2 is het bestuurlijk verslag 
opgenomen. In hoofdstuk 3 kunt u het financiële verslag vinden. Hoofdstuk 4 geeft het 
aantal dieren weer dat in 2021 op de Rijpickerwaard verbleef. Tenslotte is in hoofdstuk 5 
de samenstelling van bestuur, personeel en vrijwilligers weergegeven.  
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2 BESTUURLIJK VERSLAG 

In dit bestuurlijk verslag van 2021 leest u hoe Stichting Rijpickerwaard het afgelopen 
jaar met de nodige inspanningen haar onveranderde missie en visie heeft uitgevoerd. 
Ook dit tweede jaar van de coronacrisis was niet makkelijk. De bezettingsgraad van het 
pension was wel toegenomen maar is nog niet op het oude niveau wat gevolgen had 
voor onze inkomsten, terwijl de kosten gewoon door zijn gegaan. 
Onze lening bij Stichting Dierenlot van € 30.000, - is door Stichting Dierenlot omgezet in 
een gift, daarvoor nogmaals dank. Ook zijn we in staat om successievelijk onze 
achterstallige belastingen en sociale lasten te betalen. 
Dit alles betekent dat het noodzakelijk was de planning van groot onderhoud aan te 
passen. Waar we niet onderuit konden komen was de vervanging van het dak van de 
kattenverblijven. De kosten hiervan bedragen ca. 8.000, - euro. Hiervoor hebben wij een 
aanvraag gedaan bij het IJsselsteinfonds. Wat de bijdrage hiervoor zal zijn is nog 
onbekend. 
 
In het kort een aantal feiten: 
Pensiondagen hond 2019 circa 12.521 dagen, in 2021 circa 8.905 dagen. 
Pensiondagen kat 2019 circa 11.325 dagen, in 2021 circa 8.784 dagen. 
Achterstallige B.T.W. en loonheffing circa € 48.000, -   
Openstaande lening bij H.A.B.N. € 20.000, -  
 
Gelukkig zijn er wel de nodige bijdragen geleverd.  
Zo heeft een Duits bedrijf in het kader van Social Day de blokhutten van de kattentuinen 
gerepareerd en tl-ledverlichting geplaatst. Van Stichting Dierenlot hebben we de nodige 
financiële bijdrage mogen ontvangen en last but not least hebben we de beschikking 
gekregen over een dierentransport ambulance van deze stichting. Hiermee kunnen we 
eenvoudiger dieren van en naar de dierenarts transporteren en ook gebruiken voor 
transport van voeding en gritzakken. Ook de donateursactie en de online collecte heeft 
ons extra gelden opgeleverd die we hebben kunnen besteden aan de nodige reparaties 
van apparatuur en gebouw.  
 
De renovatie van de beheerderwoning zal in de zomer van 2022 gereed zijn. Dit heeft 
langer geduurd dan gepland, doordat we een aantal werkzaamheden om financiële 
redenen hebben moeten opschuiven. Als laatste moeten er nog wat 
aftimmerwerkzaamheden aan de twee nieuwe kozijnen gedaan worden, waarna de 
nieuwe deuren en ramen afgeschilderd kunnen worden. Het dak van de kattenverblijven 
wordt begin 2022 vervangen. 
 
Op het gebied van wet- en regelgeving is ook het nodige gedaan. Zo zijn er overal 
wettelijk goedgekeurde rook- en brandmelders geplaatst. 
Bestuurlijk zijn er een aantal wijzigen doorgevoerd in het kader van de WBTR. 
Van de NFDO hebben we na een uitgebreide inspectie het keurmerk ontvangen wat 
betekent dat wij aan alle wettelijke voorwaarden voldoen die gesteld zijn aan 
dierenasiels en -pensions. 
 
De personele bezetting was compleet tot het eind van dit jaar, echter per 31 december 
2021 hebben we afscheid moeten nemen van een medewerker die ging verhuizen, 
waardoor de reisafstand te groot werd. We zijn nu op zoek naar vervanging wat zeer 
lastig is. 
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Binnen het bestuur hebben er een aantal wijzigingen plaats gevonden. Onze secretaris, 
Renee Zijlstra is gestopt als bestuurslid. Nanneke de Vries heeft haar functie 
overgenomen. Als nieuwe bestuursleden zijn toegetreden Hugo Kwakman die zich gaat 
inwerken om de functie van voorzitter te gaan overnemen en Sandra Geurtsen als extra 
bestuurslid. De taken binnen het bestuur zijn opnieuw verdeeld. 
Wel zijn we nog steeds op zoek naar een nieuwe penningmeester die eind 2022 de 
taken kan overnemen van de huidige penningmeester. Werkzaamheden van een 
penningmeester willen we zoveel mogelijk uitbesteden aan het Financiële Diensten 
kantoor uit IJsselstein (’t CijferHuys). 
 
De vooruitzichten voor het komend jaar zien er beter uit. Terwijl ik dit schrijf weten we al 
dat we voor de zomermaanden nagenoeg vol zitten. Ook de meivakantie is volledig 
volgeboekt. We zien een tendens dat er meer op vakantie wordt gegaan buiten de 
schoolvakanties. Laten we hopen dat er geen roet in het eten wordt gegooid door een 
ander virus of dat de situatie in Oekraïne escaleert. 
 
Bestuur van Rijpickerwaard 
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3 FINANCIEEL VERSLAG 

3.1 Financieel overzicht 2021  
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3.2 Toelichting financieel overzicht 2021  

Per 1 januari 2021 zijn we met ondersteuning van ’t CijferHuys, overgestapt naar het 
Snelstart boekhoud programma, zodat het omzetproces beheerst verliep. Ten aanzien 
van de oude situatie zijn de cijfers in het financieel overzicht nu exclusief B.T.W. 

 
De totale inkomsten uit de opvang van plaatsing, afstand en retour eigenaar gaf dit jaar 
een daling van € 22.170 (2020) naar € 16.636 (2021). 
 
De pension inkomsten van honden en katten gaf dit jaar een forse stijging van  
€ 190.200 (2020) naar € 257.300 (2021). De negatieve invloed van corona was dit jaar 
beduidend lager. 
In 2019 waren de pension inkomsten nog € 324.700 We zien dat we nog fors moeten 
groeien om deze omzet te behalen.   
De opvangvergoeding van de gemeenten (IJsselstein en Lopik) zijn nagenoeg gelijk 
gebleven. De rekening voor IJsselstein moet nog worden verstuurd 
De totale opbrengst van giften, donaties en sponsorgelden zijn gestegen van  
€ 17.600 (2020) naar € 25.700 (2021). 
De transactiekosten bij de bank minus de ontvangen rente en de betaalde rente voor de 
leningen zijn gestegen van - € 299 (2020) naar - € 1.700 (2021) 
De post personeel is gestegen van € 234.990 (2020) naar € 257.300 (2021). 
 
Eind 2019 is het DUC IJsselstein (Dieren Uitvaart Centrum IJsselstein) verkocht aan 
Evidensia. De uitstaande leningen zijn overgenomen door Hofstede b.v.  
Hofstede b.v. is voor 100% eigenaar van het pand. Tevens heeft Hofstede b.v. een 
langlopend huurcontract met Evidensia. De drie partijen die eigenaar van DUC 
IJsselstein waren zijn nu 100% eigenaar van Hofstede b.v.  
Hofstede b.v. zal elk jaar aan Stichting Rijpickerwaard erfpacht betalen. Deze erfpacht 
bedroeg € 10.000 in 2021. 
In de winst -en verliesrekening over 2021 kunnen we zien dat het resultaat over 2021  
€ 27.034 bedroeg. We zijn blij dat we weer een positief resultaat hebben.  
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In verband met Corona 

 
NOW-regelingen 
Vanuit de NOW-regelingen zijn de volgende bedragen vanuit het Rijk overgemaakt. 

 
Terugbetaald/ 
Afgehandeld 

16-04-2020      € 13.384  ja 
18-05-2020     € 13.384  ja 
18-06-2020     € 13.384  ja 
20-08-2020         €   8.464  ja 
01-10-2020     €   8.464  ja 
03-12-2020     €   3.384 
24-12-2020     €   3.384 
25-01-2021     €   3.384 
05-03-2021     €   5.993 
01-04-2021     €   5.993 
23-04-2021     €   5.993 
26-07-2021              - €   7.236  ja 
31-01-2022     €  11.001  ja 
11-02-2022     €    6.460  
04-04-2022     €    3.391 
25-04-2022     €    3.391 
04-05-2022              - € 16.928  ja 
24-05-2022     €    3.391 
Omdat de berekening in de toets anders is dan dat wij dachten moeten de uitgekeerde 
bedragen van 20-08-2020 en 01-10-2020 worden terugbetaald. Dit is al gebeurd.  
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Loonheffing en omzetbelasting. 
De omzetbelasting (BTW) en de loonheffing zijn uitgesteld. Dit betekent wel dat deze in 
de toekomst moeten worden betaald. Voor de onderstaande maanden moet deze nog 
worden betaald. 
 
Loonheffing maand 
Juli 2020 €  5.426 
Augustus 2020 €  5.866 
September 2020 €  5.229 
Oktober 2020 €  4.768 
November 2020 €  4.653 
December 2020 €  4.666 
Totaal € 30.608 
 
Omzetbelasting kwartaal 
3ₑ Kwartaal 2020 €  7.465 
4ₑ Kwartaal 2020 € 10.801 
Totaal € 18.266 
 
 

3.3 Bijlage 1: ’t Cijferhuys – Financieel verslag 2021 
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4 CIJFERS ASIEL EN PENSION 
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5 BESTUUR, PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS 

5.1 Bestuur 

Voorzitter     Ton van Genderen 
Penningmeester     Hans van den Heuvel 
Secretaris     Nanneke de Vries 
Lid   Hugo Kwakman 
Lid   Sandra Geurtsen 
 
 

5.2 Personeel 

Beheerder        Karin Spies  
Kantoor & dierverzorging Wilma Geurtsen en Kim van der Laan 
Dierverzorgsters  Ria Verheul, Hanneke van Eemeren, Melissa de Wolff en 

Lilian Baars  
Medewerker onderhoud  Marcel Berkien 
Dierenarts   Dierenkliniek IJsselstein 
 
 

5.3 Vrijwilligers 

Joyce van den Berg  Remco Boersma 
Marion van de Brink  Wil Brouwer 
Fleur Cornelissen  Manouk Donker 
Tina Dijkman   Ivo Donker 
Tonny Dusamos   Paul Duyvesteyn 
Fred Fels   Sandra Geurtsen 
Els IJpenga   Ingrid Ipenburg 
Myrna Jacobs   Dieneke Masselink 
Ariene Nooteboom  Suus den Oudsten 
Melody Pinhal   Dagmar Roodenburg 
Jan Snelder   Saskia Storm 
Petra Tetenburg  Ingrid Vermeulen 
Anneke Wagensveld  Tim Westerhuis 
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COLOFON 

 
Stichting Rijpickerwaard 
Oude Utrechtseweg 1 
3402 ST IJsselstein 
Telefoon: 030-6888150 
www.rijpickerwaard.nl 
e-mail: info@rijpickerwaard.nl 
 
Bestuurssecretariaat: 
Oude Utrechtseweg 1 
3402 ST IJsselstein 
 
Bankrekening: 
IBAN: NL82 RABO 0331 0936 26 
 
Kamer van Koophandel: 4118 07 82 
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6 BIJLAGE 1 
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