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Inleiding 
Het jaar 2020 was voor Stichting Quidem Carus een bijzonder jaar. Niet alleen maakte het op 
afstand werken en dus vooral ook het inwerken van nieuwe vrijwilligers heel anders, de stichting 
kende ook een bestuurswisseling. Voorzitter en oprichter Richard de Heus verliet na 7 jaar van 
hard werken de stichting en ook Cindy Seykens had aangegeven te willen stoppen. Eind 2019 
hadden we geen budget meer en bijna geen vrijwilligers om de stichting voort te zetten. We 
hebben het digitale loket daarom moeten sluiten tot nader order. Dit bleek een kantelpunt: gaan 
we stoppen als stichting of doen we een poging om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en een 
doorstart te maken? Iedereen was het er mee eens dat het neerleggen van de taken van de 
stichting toch een verlies zou zijn, na alles wat we bereikt hebben in die 7 jaar.  
 
Begin van dit jaar is de stichting daarom een grootse zoekactie gestart voor nieuwe vrijwilligers en 
bestuursleden. Hierbij zijn we uitgegaan van duurzaam inzetbare vrijwilligers die zich voor een 
langere tijd willen inzetten. We zijn daarbij afgestapt van de kortdurende overeenkomsten van 
mensen die als tussenstation onze stichting komen versterken. Uit ervaring konden we opmaken 
dat dit geen werkbare en duurzame oplossing was. De wervingscampagne was succesvol: we 
vonden al snel een nieuwe voorzitter die samen met Richard zichzelf alles eigen heeft gemaakt. 
Ook een van de aanvraagmedewerkers heeft toen gemeld dat zij het bestuur wilde versterken als 
secretaris. In mei heeft de officiële overdracht plaatsgevonden en heeft ook Cindy Seykens haar 
taak neergelegd. We bedanken daarmee nogmaals Richard als founder van de stichting voor al zijn 
jaren van hard werken, het opbouwen van het netwerk en het neerleggen van de fundering van 
Stichting Waarborgfonds Quidem Carus.  
 
De stichting heeft de sluiting tevens gebruikt om nieuwe fondsen te werven en de voorwaarden, 
procedures en werkzaamheden onder de loep te nemen en dit allemaal vast te leggen in een nieuw 
handboek. De doelstelling is daarbij niet veranderd: het financieel mogelijk maken van operaties, 
onderzoeken en behandeling voor minima bij onverwachte dierenartskosten. Hier en daar zijn de 
voorwaarden en procedures wel aangescherpt en verduidelijkt op basis van ervaringen uit het 
verleden en de inbreng van de nieuwe bestuursleden.  
 
In augustus konden we weer met goede moed starten met een nieuwe ploeg 
aanvraagmedewerkers en nieuw budget van ondersteunende fondsen, waar we als stichting heel 
dankbaar voor zijn. In de maanden erna werd deze ploeg aangevuld en ook deze nieuwe 
vrijwilligers werden door Miranda, de coördinator, ingewerkt. De andere nog actieve 
aanvraagmedewerker ging zich meer richten op de archivering. Het jaar is geëindigd met de 
overdracht van de coördinatietaken van Miranda aan Deborah. Miranda zal zich meer gaan richten 
op de communicatie van de stichting in het nieuwe jaar en zal Deborah nog even blijven 
ondersteunen als vraagbaak. 
 
Het bestuur kwam regelmatig online bij elkaar via Teams. Dit platform werd tevens gebruikt om de 
nieuwe vrijwilligers in te werken. Ook de jaarlijkse samenkom-dagen tijdens de Landelijke 
Dierenhulpverleners Congressen konden dit jaar niet doorgaan. De omgang met elkaar werd 
daarmee anders maar is niet minder intensief geweest.  
 
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. 
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Bestuur 
Het bestuur van Stichting Waarborgfonds Quidem Carus bestond tot 16 mei 2020 uit de volgende 
personen: 
 Voorzitter: F.R. de Heus 
 Penningmeester: J. de Kroon 
 Secretaris: C.N. Seijkens 
 
Het bestuur van Stichting Waarborgfonds Quidem Carus bestaat sinds 16 mei 2020 uit de volgende 
personen: 
 Voorzitter: I.F. Auwen 
 Penningmeester: J. de Kroon 
 Secretaris: A. Moene 
 
Het bestuur wordt ondersteund in haar taken door vrijwilligers. 
 
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 
Veel externe communicatie is in het eerste half jaar verlopen via de 
Vrijwilligerscentrale Utrecht, e-mail, onze eigen e-mailnieuwsbrief, 
Facebook en LinkedIn. Hierin werd voornamelijk uitleg gegeven waarom 
we als stichting even geen aanvragen meer konden behandelen en werd 
de oproep gedaan voor vrijwilligers en bestuur. Dit bleek succesvol. Door 
de nieuwe aanwas was het mogelijk de taken van de stichting weer voort 
te zetten. 
 
Einde 2020 werden we door 2471 personen gevolgd op Facebook, 
hiervan is 92% vrouw en 8% man. Via LinkedIn worden we gevolgd door 
483 personen. We hebben 2 nieuwsbrieven gestuurd waarbij de 1e de 
oproep was voor vrijwilligers, en in december een nieuwsbrief met 
terugkoppeling van het voorbije jaar, verhalen over mensen en 
huisdieren die we hebben geholpen en een interview met de oud-

voorzitter en oprichter van de stichting Richard de Heus. Alle 
berichten zijn ook op onze website terug te lezen. 
 
Wij hebben vele voorbeelden van huisdieren die wij hebben 
geholpen, zoals hond DJ die een slagaderlijke bloeding had. Het 
was spannend of hij zijn poot kon behouden maar gelukkig is hij 
weer helemaal de oude: met poot! Vaak hebben we honden en 
katten kunnen helpen maar soms ook nog wel een ander huisdier, 
zoals konijn Pepper dat een pootje brak. Soms komen er ook hele 
heftige aanvragen binnen, zoals van kat Beertje, wiens heup en 
bekken doormidden was gebroken. Aan het randje van de dood 
maar door de goede zorgen van de dierenarts en de financiën van 
meerdere fondsen heeft Beertje het toch gered. En ook de operatie 
van de zwarte kat, die net de week ervoor een miskraam had 
gehad en met spoed aan haar baarmoeder moest worden geholpen, 
is gelukkig weer helemaal goed gekomen. Chihuahua Sem had een 
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engeltje op zijn schoudertje. Na gebeten te zijn door een grote 
herder, zijn ze lang met hem bezig geweest want de wonden waren 
behoorlijk! Ook hij heeft het wonder boven wonder overleefd. 
 
Wie ons lange tijd is blijven volgen is hond Rosy. Met zijn TTA Rapid 
kniebandoperaties en een goede herstelperiode is Rosy weer de oude 
knuffelkont die ze daarvoor altijd is geweest. De eigenaren van Rosy 
sturen ons nog steeds regelmatig foto’s toe.  
 
Regelmatig delen we de verhalen van honden en huisdiereigenaren 
die we geholpen hebben om te laten zien wat de Stichting doet. Bij 
alle bovenstaande cases heeft Stichting Waarborgfonds Quidem Carus 
een bijdrage kunnen leveren aan de onverwachte operatie of 
behandeling die anders niet mogelijk zou zijn geweest. De vrijwilligers 
die deze cases begeleiden en het bestuur doen dit met hart en ziel. 
 

 
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 2020 heeft Stichting Waarborgfonds Quidem Carus 212 aanvragen ontvangen en de 44 
aanvragen uit 2019 behandeld. Vanuit 2020 worden 28 aanvragen behandeld in 2021. 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 2020 hebben we voor 71 huisdieren een bijdrage kunnen doen waarvan er nog 21 cases uit 
2019 kwamen maar in 2020 betaald zijn. De 71 huisdieren uit de in 2020 betaalde cases betroffen 
47 honden (met een gemiddeld bedrag van € 244,19), 23 katten (met een gemiddeld bedrag van € 
221,99) en 1 konijn (bedrag: € 300). Het gemiddelde uitgegeven bedrag in 2020 per huisdier komt 
uit op € 237,79. 
 
Stichtingsvermogen 
Stichting Waarborg Quidem Carus heeft een stichtingsvermogen van € 12.308,80. Dit is onder te 
verdelen in de volgende budgetten: 
 Algemeen € 5.993,45 
 Dinamo Fonds € 5.840,42 
 Overige fondsen € 474,93 
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Stichting Waarborgfonds Quidem Carus
Utrecht

Balans per 31 december 2020
 (voor resultaatsbestemming)
     

ACTIVA

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen 0  1.591  

 0  1.591

Liquide middelen
Rekening courant bank 12.309  5.479  

 12.309  5.479

  12.309  7.071

31 dec 201931 dec 2020
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Stichting Waarborgfonds Quidem Carus
Utrecht

Balans per 31 december 2020
 (voor resultaatsbestemming)
     

31 dec 201931 dec 2020

PASSIVA

Stichtingsvermogen
Stichtingsvermogen 12.309  7.071  
Resultaat boekjaar 0   0  

 12.309  7.071

  12.309  7.071
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Stichting Waarborgfonds Quidem Carus
Utrecht

Staat van baten en lasten over 2020
 
 

 

Baten 20.856  26.950  
Uitgaven binnen doelstelling -14.785  -25.420  
Brutomarge  6.071  1.530

Personeelskosten 159  248  
Kantoorkosten 367  19  
Marketingkosten 91  71  
Totaal kosten  617  338

Resultaat  5.454  1.192

Financiële baten & lasten -216  -161
    

Saldo staat van baten en lasten  5.238  1.031
    
    

2020 2019
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Stichting Waarborgfonds Quidem Carus
Utrecht

Toelichting op de balans per 31 december 2020

 
31 dec 2020 31 dec 2019

Vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen   
Nog te declareren fondsen 0 1.591

0 1.591

Liquide middelen

Rekening courant bank   
Triodos 1977.06.959 11.054 4.215
Triodos 2024.1156.16 1.254 1.264

12.309 5.479

Stichtingsvermogen
Stichtingsvermogen
Stichtingsvermogen 12.309 7.071

12.309 7.071
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Stichting Waarborgfonds Quidem Carus
Utrecht

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

   
2020 2019

Baten uit donaties & fondsen   
Baten uit donaties & fondsen 20.856 26.950
 20.856 26.950

Bestedingen binnen doelstelling
Uitkeringen aan dierenartsen 14.785 25.420

14.785 25.420

Overige personeelskosten
Reiskostenvergoeding 159 248

159 248

Kantoorkosten
Porti 22 12
Drukwerk 210 0
Kantoorbenodigdheden 136 8

367 19

Marketingkosten
Advertentiekosten 19 0
Websitekosten 71 71

91 71

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie 216 161

216 161
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