Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Melief

Nummer Kamer van
Koophandel

2 4 3 4 9 7 3 3

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Postbus 35, 6666 ZG Heteren

Telefoonnummer
E-mailadres

info@stichtingmelief.nl

Website (*)

www.stichtingmelief.nl

RSIN (**)

8 1 2 5 3 6 9 5 2

Actief in sector (*)

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland, Duitsland

Aantal medewerkers (*)

3

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

M. Winters / L.H.M. Vermeulen

Secretaris

I.E.J. Rosenboom

Penningmeester

E. Elshoff

Algemeen bestuurslid

J.P.A. de Leeuw

Algemeen bestuurslid

L.I. Janse

Overige informatie
bestuur (*)

Algemeen bestuurslid: G.J. Bolhuis

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

02 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Vastgelegd in de statuten van Stichting Melief zijn de volgende doelstellingen
1. De stichting heeft ten doel:
a. het als vangnet dienen voor dieren die elders in hun levensloop bedreigd dan wel
ongewenst dan wel op een andere manier hulpbehoevend zijn;
b. het bewust maken van mensen van de gevolgen van het consumeren en fokken van
en het handelen in dieren en ze te wijzen op de vele voor handen zijnde volwaardige
alternatieven;
c. het creëren van een ontmoeting tussen mens en dier op basis van gelijkwaardigheid
en wederzijds respect;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van
huisvesting, het geven van voorlichting en educatie

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De zorg voor de opgevangen dieren. Op dit moment zijn er ongeveer 1250 dieren
ondergebracht in de opvang van de stichting, gevestigd in Sögel, Duitsland. Het gaat
hier om honden, katten, konijnen, cavia’s, volièrevogels, pluimvee, watervogels, duiven,
geiten, schapen, koeien, paarden/pony’s, mini-varkens en grote varkens, runderen en
ezels
Aan de hand van de in de opvang levende dieren, bewustmaken van mensen wat
betreft de gevolgen van het consumeren en fokken van, en het handelen in dieren en ze
te wijzen op de vele voor handen zijnde volwaardige alternatieven
Het geven van cursussen en opleidingen in het verzorgen van dieren in het
algemeen en het begeleiden van studenten tijdens hun opleiding tot dierverzorger

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Donaties en nalatenschappen.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Het geld wordt allemaal besteed aan de doelen. Dat is vooral in de vorm van de
verzorgen van de dieren, voer, medische kosten, huisvesting, salarissen voor de
verzorging

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.meliefanimalsanctuary.org/wp-content/uploads/2021/12/Meerjarenbeleidsplan-2021.pdf

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Bestuursleden ontvangen geen beloning. Zij krijgen slechts gemaakte kosten vergoed.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

De hoofdactiviteiten beperken zich tot de opvang en verzorging van de dieren. Daar
draait bij Stichting Melief alles om.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Het vermogen wordt aangehouden op spaarrekeningen

Open

De verzorgers van de dieren worden betaald volgens de in Duitsland geldende
standaarden voor dierverzorging omdat de opvang van de dieren in Sögel, Duitsland
gevestigd is

Er worden wekelijks openstellingen/bezoekmogelijkheden georganiseerd op de
opvanglocatie die druk worden bezocht.
Er zijn activiteiten om mensen bewust te maken van de gevolgen van consumeren,
handel in en fokken van dieren. Daarvoor wordt ook ondersteunend materiaal ingezet

Open
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Balans

Balansdatum

3 1

– 1 2

Activa

31-12-2020

– 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

13652

23420

€

+

€

13.652

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
23.420

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

12203

295448

+

26

123116

+
€

307.651

€

321.303

31-12-2019 (*)

€
€

30.035

€
281.561

€

+
€

+
€

311.596

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

9707

Totaal

€

321.303

+
€

145452

145.452

123.142

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

146.562

€

1110

€

146.562

+

https://www.meliefanimalsanctuary.org/wp-content/uploads/2021/12/Stichting-Melief-geconsolideerde-Jaarrekening-A2020.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

Nalatenschappen

€

116500

Overige baten particulieren

€

269914

Som van baten van particulieren

€

386.414

€

Baten van bedrijven

€

500

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

€
€

+

+

€
0

€
€

386.914

+

+
0

€

+
386.914

€
€

+
0
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

173634

€

Aankoop en beheer

€

9768

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

37368

Som van de lasten

€

220.770

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

€

Saldo financiële baten en lasten

€

€

Saldo baten en lasten

€

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

€

183.402

+
0

€

166.144

+

€
€

€

+
0

0

Het leeuwendeel van de baten komt uit donaties. Een klein deel wordt gerealiseerd uit
de verkoop van merchandise, collectes, kledinginzameling etc.
De kosten voor aanschaf en beheer betreft de afschrijving op de vaste activa. De
kosten voor beheer en administratie betreft alle kosten die noodzakelijkherwijs gemaakt
moeten worden om de stichting te laten draaien. Administratiekosten, huisvesting,
nutsvoorziengen e.d.

https://www.meliefanimalsanctuary.org/wp-content/uploads/2021/
12/Stichting-Melief-geconsolideerde-Jaarrekening-A2020.pdf

Open

