Jaarverslag 2016
Lagere inkomsten en hogere kosten in 2016.
Samenvatting
Dankzij alle donaties hebben wij dit jaar weer veel goed werk kunnen doen voor de zwerfhonden in
de diverse landen. Onze hartelijke dank voor de financiële ondersteuning in 2016 !
In Turkije moest het asiel in Gocek gedwongen verhuizen en de inrichting van het nieuwe asiel bracht
hoge kosten met zich mee. Wij hebben daarom besloten om de vrijwilligers in Gocek te helpen met
het nieuwe asiel door de donaties op het 2015 niveau te houden. Verder waren de medische kosten
in 2016 hoger door problemen rondom sterilisaties van Corfu honden. Door dit alles moesten wij
gebruik maken van alle opgebouwde spaarreserves, want de totale inkomsten in 2016 zijn
afgenomen met 20%. De totale uitgaven bedroegen in 2016 € 12.398 meer dan de inkomsten.
Hierdoor is de kas aan het einde van 2016 geheel leeg.
De lagere inkomsten zijn het gevolg van minder adopties en minder donaties. En vanaf 2016 belast
de NVWA Stichting AAI met extreem hoge kosten voor de invoer van zwerfhonden uit landen buiten
de EU.
Het bestuur van AAI vertrouwt daarom wederom uw steun om de zwerfdieren te kunnen blijven
helpen.
Financieel jaar 2016
De totale ontvangsten aan giften en donaties bedroegen € 49.290 (2015: € 61.527). In 2016 werden
minder honden geplaatst dan in 2015 en bedroeg de totale bijdrage in de onkosten € 41.945 (2015:
€52.900). Het aantal geplaatste honden in 2016 bedroeg 193 tegen 244 honden in 2015.
De opbrengst van de speciale actie voor de vet bedden voor de zwerfhonden in het asiel in Gocek
bedroeg €3.305; dit bedrag is als extra donatie bovenop de reguliere kwartaaldonatie gegeven.
De totale inkomsten, inclusief de aankopen bij de webshop en rente-inkomsten op de spaarrekening,
bedroegen € 93.256 tegen € 116.679 in 2015.
De reiskosten voor het transport van honden naar Nederland bedroegen € 9.226. De nieuwe
wetgeving, en de daarbij behorende administratieve en dierenartskosten bij de invoer van honden
van buiten de EU, zorgt voor een nieuwe extra kostenpost van € 555 per transport, bovenop de
reguliere transportkosten. Verder hebben wij in 2016 een grote hoeveelheid voer voor de
opvanghonden in de gastgezinnen ingekocht. De medische kosten in 2016 waren hoger dan in 2015,
o.a. door problemen met de sterilisaties van honden uit Corfu.
De algemene beheerskosten bedragen in 2016 slechts € 1.613 of 1,7%. Aanzienlijk lager dan in 2015
met € 2.713 of 2,3%. Onder algemene beheerskosten vallen o.a. de kosten voor het drukken en
verzenden van de AAI-lawaai, bank en telefoonkosten, postzegels.
De druk en verzendkosten zijn t.o.v. 2015 gedaald omdat in 2015 ook de Aailawaai uitgave december
2014 is betaald.
De totale kosten bedroegen in totaal € 28.350 (2015: € 29,372) of 30,4% van de totale (gedaalde)
inkomsten. Door een sterk kostenbewustzijn en de minimale algemene beheerskosten streven wij als
stichting ernaar dat zoveel mogelijk geld direct ten goede komt aan de zwerfhonden! Van de totale
inkomsten komt, exclusief de algemene beheerkosten en de uitgaven voor de Aailawaai, 93,4% ten
goede aan de zwerfhonden.

De donaties en giften stelde ons in staat de zwerfhonden en de hulpverleners in de buitenlandse
asielen financieel te steunen met € 77.303, ondanks de lagere inkomsten in 2016. Om de in het begin
van het jaar toegezegde financiële steun te kunnen geven aan de buitenlandse asielen is gebruik
gemaakt van alle opgebouwde Stichting AAI spaar reserves. Zij hadden deze steun hard nodig.
Om duurzame financiële hulp aan de zwerfdieren en hulpverleners te kunnen verlenen zijn uw vaste
jaarlijkse gift, inclusief de ontvangst van drie uitgaven van de Aailawaai, een heel erg belangrijke
inkomstenbron voor onze stichting.
Hieronder staat een volledig overzicht van de inkomsten en uitgaven in het jaar 2016, met een
vergelijking voor het jaar 2015.
Dit financieel overzicht is ook te vinden op onze website www.stichtingaai.nl onder de kop
“Diversen”.
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