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Inleiding 
In 2015 is het bestuur vooral bezig geweest met diverse fondsenwervende activiteiten ten behoeve 
van de doelstelling.  
 
In de tweede helft van het jaar is de coördinator gestart met het overnemen van het behandelen 
van de aanvragen. Het bestuur is zich meer gaan richten op de bestuurlijke taken en minder op de 
operationele taken. Ook is de coördinator gestart met het werven van vrijwilligers voor diverse 
taken binnen Stichting Waarborgfonds Quidem Carus. 
 
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: vacant 
 
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 
In 2015 is Stichting Waarborgfonds Quidem Carus verder gegaan met het vergroten van haar 
bekendheid binnen de doelgroepen dierenartsen en dierenhulpverleners. Dit zijn de mensen die 
vaak als eerste de noodzaak zien van een behandeling of operatie van een huisdier in nood.  
 
Voorjaarsdagen 
Zo hebben wij drie dagen op de Voorjaarsdagen gestaan van 
de European Veterinairy Congress. Er zijn daarbij leuke 
contacten opgedaan waaronder die met Vedias, een 

beroepsvereniging voor 
dierenartsassistentes. Zij stonden 
direct achter het doel van onze 
stichting en mochten daardoor een 
verhaal in hun zomerspecial 
schrijven, die werd verspreid onder 
dierenartsen en –assistentes in heel 
Nederland. Door het project-budget 
van de Stichting ING Medewerkers 
Goede doelen fonds konden wij informatiepakketten sturen naar die 
dierenartsen die hier interesse in hadden. Na de zomerspecial is daar dan 
ook goed gebruik van gemaakt. We merken dan ook dat we steeds meer 
gevonden worden door dierenartsen die contact met ons opnemen voor 
een klant van hen. 
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Landelijke Dierenhulpverlenersdag
Inmiddels zijn we een vast gezicht op de Landelijke 
Dierenhulpverlenersdag van Stichting Dierenlot, die 2 keer per jaar 
wordt georganiseerd. Naast voorlichting over onze st
geven en nieuwe contacten die we opdoen, verzamelen we e
mailadressen voor onze nieuwsbrief. In 2015 organiseerde Dierenlot 
haar 10e bijeenkomst en bestonden zij 10 jaar. Dat werd groots gevierd 
met donaties aan alle aangesloten en aanwezige
 

jaarsactie waarmee mensen ons konden steunen en tegelijkertijd de ‘Man
2016’ konden bestellen. Een vrijwilligster heeft ons geholpen bij het invoeren van al
mailadressen en een andere vrijwilligster heeft Mailchimp (nieuwsbrief
inrichten. Verder waren er weer nieuwe cases  belicht en vertelden wij over ons jaar en onze 
plannen. 
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Inmiddels zijn we een vast gezicht op de Landelijke 
Dierenhulpverlenersdag van Stichting Dierenlot, die 2 keer per jaar 
wordt georganiseerd. Naast voorlichting over onze stichting die we 
geven en nieuwe contacten die we opdoen, verzamelen we e-
mailadressen voor onze nieuwsbrief. In 2015 organiseerde Dierenlot 

bijeenkomst en bestonden zij 10 jaar. Dat werd groots gevierd 
met donaties aan alle aangesloten en aanwezige beneficianten. 

 
Website en social media 
De website is begin van het jaar 
omgezet naar een host. Alle e-
mailadressen zijn omgezet en we 
hebben nu dan ook officiële 
@quidemcarus mailadressen. We 
bedanken dan ook onze eerste hulp bij de website die ons het
eerste jaar zijn eigen platform aanbood om de website te 
hosten. Social Media is dit jaar steeds meer uitgebreid met de 
focus op Facebook. Regelmatig verschijnen er updates over 
huisdieren die wij hebben geholpen, tips voor huisdieren, 
interessante acties en nieuws over de stichting.
 
 
Nieuwsbrief 
Bij elk event, op social media en de website en bij de aanvragen 
wordt gevraagd of wij mensen op de hoogte mogen houden van 
ons werk. Inmiddels hadden we aardig wat e
verzameld. Met deze 271 adressen is in december 2015 de 
eerste nieuwsbrief verschenen. Hierin hadden we een einde

jaarsactie waarmee mensen ons konden steunen en tegelijkertijd de ‘Man-met-
2016’ konden bestellen. Een vrijwilligster heeft ons geholpen bij het invoeren van al
mailadressen en een andere vrijwilligster heeft Mailchimp (nieuwsbrief-programma) helpen 
inrichten. Verder waren er weer nieuwe cases  belicht en vertelden wij over ons jaar en onze 
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Vrijwilligers 
Het bestuur van Stichting Waarborgfonds Quidem Carus wordt ondersteund door een aanstormend 
dierenarts, die met Stichting Waarborgfonds Quidem Carus wilde praten over betaalproblemen van 
klanten bij de dierenartsen. Wij zijn daar erg blij mee, mede omdat zij de taal van de dierenarts 
spreekt en helpt bij het interpreteren van de ernst van hulpaanvragen. Verder zijn er meerdere 
vrijwilligers aangesloten bij de stichting die ieder op hun eigen wijze hulp bieden. De eerste 
aanvraag-behandelaars hebben zich ook aangemeld en worden in 2016 ingewerkt.  
 
Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn is in het eerste deel van het jaar nog als 1e aanspreekpunt 
beschikbaar geweest. Sinds de zomer is er al een eigen aanvraag coördinator actief maar werken 
nog veel samen met Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn. Samen met hen hebben we onder 
andere een afstudeerproject geïnitieerd en begeleid. Regelmatig sparren we over cases en trekken 
samen op om een case financieel rond te krijgen. 
 
Wij zijn ontzettend dankbaar voor alle hulp die we krijgen om ons doel te bereiken. 
 
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 2015 heeft Stichting Waarborgfonds Quidem Carus 117 aanvragen ontvangen. In 27 aanvragen 
is er door Stichting Waarborgfonds Quidem Carus een toekenning gedaan. Daarnaast lopen er 21 
aanvragen over naar 2016. 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 2015 heeft Stichting Waarborgfonds Quidem Carus € 17.887,34 aan uitgaven gehad. Van deze 
uitgaven lag € 9.052,26 binnen de doelstelling. Dit is een percentage van 51% van de totale 
uitgaven in 2015. De overige 49% (€ 8.853,08) zijn aan te merken als organisatiekosten. 
De organisatiekosten zijn voor € 6.887,72 (78%) gedekt door de ontvangen fondsen vanuit 
Stichting ING Medewerkers Goede doelen fond. 
 
Het gemiddelde toegekende bedrag per goedgekeurde aanvraag was in 2015 € 335,27.  
 
Vanwege het inhuren van een coördinator in 2015 zijn de organisatiekosten en de kosten die 
binnen de doelstelling vallen ongeveer gelijk. Tevens worden er kosten gemaakt om onze stichting 
bekend te maken bij de doelgroep en de groep personen/bedrijven rondom de doelgroep. 
 
Stichtingsvermogen 
Stichting Waarborg Quidem Carus heeft een stichtingsvermogen van € 19.825,77. Dit is onder te 
verdelen in de volgende budgetten: 
 Algemeen € 1.133,63 
 Dierenlot – Opstart stichting € 371,26 
 Dierenlot – Najaar 2014 € 1.299,32 
 Crowdfunding 2014/2015 € 566,48 
 ING | Behandelkosten dierenartsen € 7.703,24 
 ING | Projectleiding – Coördinator € 6.606,06 
 ING | Projectleiding – Coördinatiekosten € 162,18 
 ING | Projectleiding – Dierenartscontacten € 93,30 
 ING | Projectkosten – Vrijwilligerskosten € 1.500,00 
 ING | Projectkosten – Communicatiekosten € 338,91 
 Man met kat kalender € 50,85 
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Vooruitblik 2016 
Voor 2016 wordt er eveneens een grote bijdrage verwacht van het Stichting ING Medewerkers 
Goede doelen fonds, echter is het aanvraag- en beslismoment naar het einde van het jaar 
verplaatst in plaats van in de zomer en er zijn geen garanties op een bijdrage/donatie. Hierdoor zal 
Stichting Waarborgfonds Quidem Carus voor de tussenliggende en de periode daarna andere 
fondsen moeten werven, hier wordt momenteel volop aan gewerkt. Middels deze bijdragen krijgt 
Stichting Waarborgfonds Quidem Carus meer middelen voor haar doelstelling. Tevens zal er vanuit 
de bijdrage een coördinator betaald gaan worden. Deze coördinator zal de operationele taken op 
zich nemen zodat deze niet meer bij het bestuur liggen en zal de coördinator de vrijwilligers gaan 
aansturen. 
 
Samenvatting en conclusie 
In 2015 heeft het bestuur de organisatie geoptimaliseerd zoals zij denkt dat deze op dit moment 
het meest effectief is zodat de organisatie gereed is voor een verdere groei. In 2016 zal de 
organisatie groeien op het gebied van te behandelen aanvragen, hiervoor zal er coördinatie nodig 
zijn en zullen meer vrijwilligers worden geworven om de aanvragen te behandelen. 
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