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Inleiding 
In 2019 is het bestuur wederom bezig geweest met fondsenwervende activiteiten ten behoeve van 
de doelstelling. Voor de financiering van de overmakingen naar de dierenklinieken steunt de 
stichting voornamelijk op grote giften van een aantal van de vermogende dierenfondsen. Gezien de 
werking van de lage rentestand op het kapitaal van deze fondsen en de vele aanvragen van andere 
dierenhulp stichtingen bij deze fondsen is er altijd enige onzekerheid over het opnieuw verkrijgen 
van voldoende budget. Het bestuur stelt zich ten doel om ieder jaar iets meer huisdieren van 
minima te bereiken dan in het voorgaande jaar zodat er een kleine organische groei is. In 2018 
heeft de stichting 275 huisdieren bereikt en over 2019 is dit aantal uitgekomen op 338 huisdieren. 
 
In 2018 zijn onze herziene voorwaarden volledig op de pagina ‘aanvraag’ op onze website vermeld 
waarbij er onderaan de pagina een link staat om een aanvraag te doen. Zo streven we naar meer 
aandacht voor de voorwaarden bij de bezoekers aan onze website en meer valide hulpaanvragen. 
Onze stichting ontvangt nog steeds aanvragen buiten onze doelstelling. Bijvoorbeeld verzoeken 
voor hulp bij de bekostiging van de basiszorg zoals geboortebeperking (sterilisatie en castratie), 
voor euthanasie en crematie, voor doorlopende medicatie en voor reeds langere tijd tijd 
openstaande nota’s. Een nota mag in onze voorwaarden niet ouder zijn dan 14 dagen vanaf de 
datum van het indienen van de aanvraag. Bij voorkeur wordt ons fonds betrokken nog voordat de 
onderzoeken of behandelingen starten omdat we dan samen met de dierenkliniek kunnen 
onderhandelen over de voorwaarden en prijsstelling van het behandelplan voor het zieke of 
gewond geraakte minima huisdier. Diereigenaren waarvan het verzoek niet bij ons fonds past (hulp 
bij bekostiging van onderzoek, operaties en/of nazorg) worden doorverwezen naar collega 
dierenhulp organisaties in ons netwerk. 
 
Eind 2018 heeft de stichting contact gezocht met de arbeidsbemiddeling in de regio Rivierenland 
met als doel om mensen die al wat langer in een uitkering zitten of al enige tijd zonder succes 
solliciteren via hun werkcoaches te informeren over vrijwilligerswerk bij onze stichting. Eind 2018 
en in 2019 zijn er via deze weg een aantal vrijwilligers parttime van start gegaan. Het voor een 
langere tijd binden van de juiste medewerkers voor de aanvragen blijft lastig. Het is secuur, 
administratief werk en er is er een grote, niet-fysieke afstand tot waar het allemaal om draait; het 
hulpbehoevende huisdier. Vrijwilligers die hun draai vonden verlieten onze organisatie onder 
andere wegens het starten met een opleiding of het vinden van een betaalde baan. Het bestuur 
heeft zich in 2019 actief bezig gehouden met de werving, het inwerken en begeleiden van 
vrijwilligers. Hierdoor heeft de focus wat meer op het werken in de organisatie gelegen dan op 
werken aan de organisatie. Zo hebben er bijvoorbeeld over dit jaar minder bestuursvergaderingen 
plaatsgevonden. 
 
De secretarisrol was sinds het najaar 2013 vacant. Deze is in het voorjaar van 2019 ingevuld door 
het toetreden van mevrouw C.N. Seijkens tot het statutair bestuur. Onze stichting heeft hiermee 
een volledig bestuur gevormd. 
 
Ons jaarverslag volgt zoveel mogelijk richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen. De 
wetgeving verplicht ons de jaarrekening als download via een website beschikbaar te stellen. 
 
Indien u vragen heeft over onze jaarrekening of Stichting Waarborgfonds Quidem Carus dan kunt u 
uw vragen altijd aan ons stellen, wij zullen uw vragen beantwoorden. U mag alles van onze 
stichting weten, maar wij willen dan wel weten wie het wil weten en waarom. 
 
Bestuur 
Het bestuur van Stichting Waarborgfonds Quidem Carus bestaat uit de volgende personen: 
 Voorzitter: F.R. de Heus 
 Penningmeester: J. de Kroon 
 Secretaris: C.N. Seijkens 
 
Het bestuur wordt ondersteund in haar taken door vrijwilligers. 
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Missie 
Het waarborgen van (of: leveren van een bijdrage aan) de gezondheid van Nederlandse 
gezelschapsdieren met een minder vermogende eigenaar. 
 
Doelstelling 
Stichting Waarborgfonds Quidem Carus heeft ten doel:  
A. Het verstrekken van financiële middelen voor onderzoek, medisch noodzakelijke ingrepen en 

nazorg bij huisdieren of gezelschapsdieren van personen die eigenaar zijn van genoemde 
dieren en die niet in staat zijn bedoelde kosten (volledig) te betalen.  

B. Het verrichten van alle verdere handelingen en verder alles dat met een en ander rechtstreeks 
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het 
woord. 

 
Communicatie 
In 2019 hebben we weer meer dieren kunnen helpen dan het jaar ervoor. We zitten inmiddels bijna 
aan de 100 dieren die we met de stichting hebben geholpen. En daar zijn we met z’n allen trots op!  
 

Waar in andere jaren de verdeling behoorlijk 50-50 was met kat en hond, 
zijn er in 2019 meer honden geweest (70%) die onze hulp nodig hadden. 
Zo hadden we bijvoorbeeld hond Barco, een jonge herder die eerder was 
geholpen door 2 collega-stichtingen omdat zijn pootje was blijven steken 
in een konijnenhol en was gebroken. Helaas waren de schroeven 
gebroken doordat iemand onverwacht op het raam had gebonkt en Barco 
ongelukkig terechtkwam toen hij opsprong. De stichting heeft deze 2e 
operatie mede mogelijk gemaakt.  
 
Of hond Noa, die met een levershunt 
moest worden geopereerd. Ook dit is 
mogelijk gemaakt in samenspel met een 
andere stichting. Dit jaar ook erg veel 

aanvragen voor gebitsbehandelingen, zoals voor kat NooNoo. Voor 
hem was het een yes want hij kon na de behandeling weer pijnvrij 
eten. 
 

Wat bijzonder leuk is om te vermelden, is dat we via de Vrijwilligerscentrale 
Utrecht een high tea hebben gewonnen als bedankje voor de vrijwillige inzet. 
Dank nogmaals aan de Vrijwilligerscentrale en aan het restaurant Zizo waar 
we van een heerlijke high tea mochten genieten! 
 
Ook in 2019 waren we weer met onze stand aanwezig bij beide edities van de 
Landelijke Dierenhulpverleners congressen, georganiseerd door Stichting 
DierenLot. De laatste was zelfs in begin november al helemaal in de 
kerststemming. We waren daar voor het eerst met een behoorlijk grote 
delegatie. Elke editie doen we hier wel weer nieuwe contacten op waar we wat 
mee kunnen binnen de stichting! Dank daarvoor aan stichting DierenLot! 
 
Een bevriende Dierenarts uit Veenendaal had ons uitgenodigd om met een 
stand bij hun 10-jarig bestaan te komen staan, samen met nog andere 
stichtingen.  
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Facebook en LinkedIn bleven ook langzaam nieuwe volgers krijgen. We blijven hierop tonen wat we 
gedaan hebben met de fondsen en donaties die we krijgen. Maar ook tips delen we hier over 
gedrag en gezondheid van huisdieren, waar je moet kan letten en wat je kunt doen om de 
gezondheid te verbeteren van onze geliefde metgezellen. 

  
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
In 2013 heeft Stichting Waarborgfonds Quidem Carus de ANBI status aangevraagd en deze is 
toegekend. Het ANBI nummer van Stichting Waarborgfonds Quidem Carus is 8526.53.748. 
 
Omdat Stichting Waarborgfonds Quidem Carus de ANBI status heeft zijn de giften aftrekbaar van 
de aangifte inkomstenbelasting echter moet er rekening gehouden met een drempel. Ook is er een 
mogelijkheid om belastingvrij te schenken/doneren. Neem contact met ons op voor meer 
informatie over (belastingvrij) doneren. 
 
Ratio's 
In 2019 heeft Stichting Waarborgfonds Quidem Carus 338 aanvragen ontvangen en de 33 
aanvragen uit 2018 behandeld. In 94 aanvragen van 2019 is er door Stichting Waarborgfonds 
Quidem Carus een toekenning gedaan. Daarnaast lopen er 44 aanvragen over naar 2020. De 
overige aanvragen zijn afgewezen of daar zijn geen stukken van ontvangen na het toezenden van 
de voorwaarden. De aanvragen waar geen stukken van zijn ontvangen zijn automatisch gesloten 
na 6 maanden. 
 
In 2019 heeft Stichting Waarborgfonds Quidem Carus € 25.919,30 aan uitgaven gehad. Van deze 
uitgaven lag € 25.420,03 binnen de doelstelling. Dit is een percentage van 98% van de totale 
uitgaven in 2019. De overige 2% (€ 499,27) zijn aan te merken als organisatiekosten. 
 
Het gemiddelde toegekende bedrag per goedgekeurde aanvraag was in 2019 € 260,53.  
 
Stichtingsvermogen 
Stichting Waarborg Quidem Carus heeft een stichtingsvermogen van € 7.070,75. Dit is onder te 
verdelen in de volgende budgetten: 
 Algemeen € 4.657,64 
 Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn € 2.025,00 
 Overige fondsen € 388,11 
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Stichting Waarborgfonds Quidem Carus
Utrecht

Balans per 31 december 2019
 
     

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen 1.591  2.203  

 1.591  2.203

Liquide middelen
Rekening courant bank 5.479  3.837  

 5.479  3.837

  7.071  6.040

31 dec 201831 dec 2019
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Balans per 31 december 2019
 
     

31 dec 201831 dec 2019

PASSIVA

Stichtingsvermogen
Stichtingsvermogen 7.071  6.040  

 7.071  6.040

  7.071  6.040
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Stichting Waarborgfonds Quidem Carus
Utrecht

Staat van baten en lasten over 2019
 
 

 

Baten 26.950  16.701  
Uitgaven binnen doelstelling -25.420  -18.824  

 1.530  -2.122

Personeelskosten 248  0  
Kantoorkosten 19  95  
Marketingkosten 71  203  
Algemene kosten 0  0  
Totaal lasten  338  298

Resultaat  1.192  -2.420

Financiële baten & lasten -161  -252
    

Saldo staat van baten en lasten  1.031  -2.672
    
    

2019 2018
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Stichting Waarborgfonds Quidem Carus
Utrecht

Toelichting op de balans per 31 december 2019

 
31 dec 2019 31 dec 2018

Vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen   
Nog te declareren fondsen 1.591 2.203

1.591 2.203

Liquide middelen
Rekening courant bank   
Triodos 1977.06.959 4.215 2.279
Triodos 2024.1156.16 1.264 1.559

5.479 3.837

Stichtingsvermogen
Stichtingsvermogen
Stichtingsvermogen 7.071 6.040

7.071 6.040

Pagina 5



Stichting Waarborgfonds Quidem Carus
Utrecht

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

   
2019 2018

Baten uit donaties & fondsen   
Baten uit donaties & fondsen 26.950 16.701
 26.950 16.701

Bestedingen binnen doelstelling
Uitkeringen aan dierenartsen 25.420 18.824

25.420 18.824

Overige personeelskosten
Reiskostenvergoeding 248 0

248 0

Kantoorkosten
Porti 12 35
Drukwerk 0 60
Kantoorbenodigdheden 8 0

19 95

MarketingkostenMarketingkosten
Websitekosten 71 203

71 203

Algemene kosten
Overige algemene kosten 0 0

0 0

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie 161 252

161 252
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