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Inleiding 
In 2017 is het bestuur vooral bezig geweest met diverse nieuwe fondsenwervende activiteiten ten 
behoeve van de doelstelling. De operationele kosten en een deel van de toekenningen aan 
dierenklinieken kunnen dit jaar wordt bekostigd vanuit een gift van het ING Holland Fonds. Echter, 
informatie over onze stichting is in de zomer in dieren- en minimagroepen massaal gedeeld op 
Facebook. Dit heeft veel nieuwe aanvragen opgeleverd. 
 
Het gevolg was dat de valide aanvragen een grote druk zetten op het beschikbare budget voor 
dierenklinieken waardoor dit budget in het laatste kwartaal was uitgeput. Bestaande en enkele 
nieuwe fondsen zijn aangeschreven om onze wachtlijst te kunnen verwerken en om budget te 
werven voor 2018. Stichting DierenLot en stichting Nijdier hebben naar aanleiding van deze 
bijzondere projectverzoeken donaties gedaan voor het kunnen afhandelen van de (onverwacht) 
vele nieuwe aanvragen.  
 
Het bestuur heeft in overleg met de aanvraagcoördinator besloten om voor 2018 de voorwaarden 
voor hulp uit ons fonds aan te scherpen. We ontvangen namelijk nog veel aanvragen buiten onze 
doelstelling. Bijvoorbeeld verzoeken voor hulp bij de bekostiging van geboortebeperking 
(sterilisatie en castratie), voor euthanasie, soms crematie en voor reeds langere tijd tijd 
openstaande nota’s. 
 
Onze coördinator heeft enkele parttime vrijwilligers geworven voor diverse taken binnen Stichting 
Waarborgfonds Quidem Carus. Er zijn twee nieuwe vrijwilligers als aanvraagbehandelaar gestart. 
Helaas heeft ook een ervaren vrijwilliger die aanvragen behandelde ons team verlaten. 
 
Wegens de vele nieuwe hulpaanvragen met daarbij een noodzaak tot het vinden van nieuwe en 
creatieve oplossingen voor fondsenwerving en een uitdaging vanuit stichting DierenLot om hun 
beneficianten een ‘droomproject’ in te laten dienen voor een wedstrijd in november heeft ons 
bestuur doen besluiten om een overleg met een aantal (een vijftal) Utrechtse dierenklinieken te 
organiseren om de samenwerking over de afgelopen vier jaar te bespreken en de vraag ‘hoe 
verder?’. Aan deze interactie is de projectnaam ‘Samen Sterk’ gegeven, hierover meer onder 
‘Project Samen Sterk’ bij de vooruitblik over 2018. 
 
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. 
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Communicatie 
Het jaar 2017 was voor de stichting een bijzonder jaar. Vóór de zomervakantie lukte het nog de 
aanvragen te behandelen met 2 vrijwilligers. Na de zomervakantie werden we plotseling massaal 

gedeeld in allerlei minima-Facebook-groepen. Daarmee kreeg de 
stichting opeens zoveel nieuwe likes op Facebook, maar dus ook 
bekendheid. De aanvragen verzevenvoudigde (waarvan een deel niet 
binnen onze missie viel, deze hebben daarom ook geen 
aanvraagnummer hebben gekregen en komen derhalve ook niet terug 
in de ratio’s) zich terwijl één van de vrijwilligers was gestopt vanwege 
drukte in haar privésituatie. Hier was de stichting niet op berekend. 
Met alle middelen die we hadden hebben we geprobeerd de werkdruk 
op te vangen maar dat lukte niet altijd. We zijn druk op zoek gegaan 
naar nieuwe vrijwilligers en hebben er gelukkig een paar gevonden. 
Deze zijn ingewerkt en zijn einde van het jaar gestart. 
 

Vele aanvragen betekent ook vele toekenningen. Ook daar was de 
stichting niet op ingesteld. In november was de pot leeg en moesten 
wij, voor het eerst in het bestaan van de stichting, het 
aanvraagformulier offline halen omdat we niet meer konden 
toekennen. Einde van het jaar was de focus dan ook op 
fondsenwerving gericht om de wachtlijst weg te werken en weer 
nieuwe fondsen aan te trekken voor het nieuwe jaar. We waren dan 
ook erg blij met 1 nieuw fonds en stichting DierenLot waar we extra 
hulp van kregen. Bovendien waren we in overleg met nog een ander 
fonds. Helaas konden wij bij één van onze fondsen geen nieuwe 
aanvraag meer doen. Met de nieuwe fondsen hadden we in elk geval 
weer vooruitzichten dat we ons werk konden continueren. Wel zullen 
we per aanvraag minder toekennen dan voorheen om zoveel 
mogelijk huisdieren te kunnen helpen. 
 

Gelukkig hebben we in 2017 toch nog 63 huisdieren 
kunnen helpen: 33 honden, 29 katten en 1 
roodstaartpapagaai. Daarnaast zijn er 13 aanvragen 
toegekend die doorliepen naar 2018 (deze zullen in de 
cijfers van 2018 verschijnen) en is er in 2 gevallen geen 
gebruik gemaakt van de toekenning. Deze toezeggingen 
zijn vervallen zodat we andere dieren konden helpen. In 
totaal waren er 470 aanvragen. Omdat bij veel 
aanvragen er nooit meer iets wordt vernomen na 
toezending van onze voorwaarden, hebben we besloten 

de voorwaarden aan te scherpen, te verduidelijken en op onze website te publiceren. Op deze 
manier weten aanvragers bij voorbaat waar zij aan dienen te voldoen om in aanmerking te komen 
voor een bijdrage.  
 
Naast de vele aanvragen krijgen we ook regelmatig vragen van 
o.a. dierenartsen en hulpverleners. Ook krijgen we regelmatig 
verzoeken van mensen die een eigen crowdfunding op hebben 
gezet zetten en vragen of wij deze willen delen met onze 
achterban en volgers. Helaas kunnen we dit soort aanvragen niet 
honoreren. Wij moedigen crowdfundings aan, omdat mensen dan 
zelf actie ondernemen om een huisdier te helpen. Maar wij 
promoten alleen die crowdfundings van aanvragers waar wij ook 

bij betrokken zijn. Wij weten dan ook welke situatie een 
dergelijk gezin in zit en weten de (financiële) achtergrond.  
 
Ook in 2017 waren we weer aanwezig bij de Landelijke 
Dierenhulpverlenersdag, georganiseerd door Stichting 
DierenLot. We zijn inmiddels een vast gezicht op de 
informatiemarkt. We zijn wederom dankbaar voor alle steun 
van particulieren en samenwerking met fondsen en mede-
dierenhulpverlenersorganisaties. Maar ook voor diegene die 
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regelmatig onze acties delen en liken op social media. Een speciaal bedankje gaat naar alle 
vrijwilligers die de stichting, in welke vorm dan ook, helpen. Zonder hen zouden wij niet de 
minimahuisdieren en hun baasjes kunnen helpen die we nu hebben kunnen helpen. 
 
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 2017 heeft Stichting Waarborgfonds Quidem Carus 470 aanvragen ontvangen en de 18 
aanvragen uit 2016 behandeld. In 63 aanvragen van 2017 is er door Stichting Waarborgfonds 
Quidem Carus een toekenning gedaan. Daarnaast lopen er 37 aanvragen over naar 2018. 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 2017 heeft Stichting Waarborgfonds Quidem Carus € 33.510,54 aan uitgaven gehad. Van deze 
uitgaven lag € 19.247,91 binnen de doelstelling. Dit is een percentage van 57% van de totale 
uitgaven in 2017. De overige 43% (€ 14.262,63) zijn aan te merken als organisatiekosten. 
De organisatiekosten zijn voor € 13.497,75 (95%) gedekt door de ontvangen fondsen vanuit 
Stichting ING Medewerkers Goede doelen fonds. 
 
Het gemiddelde toegekende bedrag per goedgekeurde aanvraag was in 2017 € 305,52.  
 
Stichtingsvermogen 
Stichting Waarborg Quidem Carus heeft een stichtingsvermogen van € 8.712,17. Dit is onder te 
verdelen in de volgende budgetten: 
 Algemeen € 747,69 
 Dierenlot – Opstart stichting € 235,16 
 Dierenlot – Wachtlijst 2017 € 2.500,00 
 Stichting Nijdier – Wachtlijst 2017 € 4.817,23 
 Overige fondsen € 412,09 

 
Vooruitblik 2018 
In 2017 was er een grote bijdrage ontvangen van het Stichting ING Medewerkers Goede doelen 
fonds. Voor 2018 zal het niet mogelijk zijn om via Stichting ING Medewerkers Goede doelen fonds 
een nieuwe donatie te ontvangen. Daarom zal Stichting Waarborgfonds Quidem Carus voor 2018 
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. 
 
Project ‘Samen Sterk’ 
In het kader van ‘Samen Sterk’ zijn er reeds enkele bijeenkomsten/afspraken geweest met diverse 
betrokken partijen. Zo is er met de praktijkeigenaren, dierenartsen en een assistente van de 
klinieken onder meer gesproken over de mogelijkheden die de geefwet deze ondernemers biedt om 
hun behandeltijd en expertise voor minima huisdieren (in natura) aan de stichting te schenken. Dit 
levert een fiscaal voordeel op van 25% (bij rechtsvorm BV) tot 48% (bij overige rechtsvormen) per 
factuur. Een van de aanwezige klinieken maakt reeds gebruik van het ‘periodiek geven in natura’. 
In 2018 wordt een vervolgbijeenkomst over deze regeling gehouden.  
 
Ons fonds wil de fondsenwerving onder dierenklinieken en andere instellingen zichtbaarder maken 
en mede professionaliseren via een nieuwe stichting, een stichting Vrienden van Quidem Carus. 
Bewindvoerderkantoren kunnen zich bijvoorbeeld als vriend aansluiten. Navraag bij enkele 
kantoren heeft opgeleverd dat deze tussenpersonen bereid zijn een gift te doen aan ons fonds voor 
het financieel ontzorgen van hun cliënt(en) bij een onvoorziene, hoge nota voor hun 
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gezelschapsdier. Daarnaast zien wij een opkomst van minimaklinieken waar zorg en educatie hand-
in-hand gaan. 
 
Samenvatting en conclusie 
In 2017 heeft het bestuur de organisatie verder geoptimaliseerd zoals zij denkt dat deze op dit 
moment het meest effectief is zodat de organisatie gereed is voor een verdere groei. In 2018 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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Stichting Waarborgfonds Quidem Carus
Utrecht

Balans per 31 december 2017
 
     

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen 5.000  0  

 5.000  0

Liquide middelen
Rekening courant bank 4.926  25.158  

 4.926  25.158

  9.926  25.158

31 dec 201631 dec 2017
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Stichting Waarborgfonds Quidem Carus
Utrecht

Balans per 31 december 2017
 
     

31 dec 201631 dec 2017

PASSIVA

Stichtingsvermogen
Stichtingsvermogen 8.712  3.587  

 8.712  3.587

Kortlopende schulden
Overlopende passiva 1.214  21.571  

 1.214  21.571

  9.926  25.158
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Stichting Waarborgfonds Quidem Carus
Utrecht

Staat van baten en lasten over 2017
 
 

 

Baten 38.625  11.494  
Uitgaven binnen doelstelling -19.248  -16.096  

 19.377  -4.602

Personeelskosten 13.279  10.857  
Kantoorkosten 595  373  
Marketingkosten 169  231  
Algemene kosten 0  0  
Totaal lasten  14.043  11.461

Resultaat  5.334  -16.063

Financiële baten & lasten -209  -176
    

Saldo staat van baten en lasten  5.125  -16.239
    
    

2017 2016
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Stichting Waarborgfonds Quidem Carus
Utrecht

Toelichting op de balans per 31 december 2017

 
31 dec 2017 31 dec 2016

Vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen   
Nog te declareren fondsen 5.000 0

5.000 0

Liquide middelen
Rekening courant bank   
Triodos 1977.06.959 3.367 3.256
Triodos 2024.1156.16 1.559 21.902

4.926 25.158

Stichtingsvermogen
Stichtingsvermogen
Stichtingsvermogen 8.712 3.587

8.712 3.587

Kortlopende schulden

Overlopende passiva
Vooruit ontvangen baten uit fondsen 0 19.500
Nog te ontvangen facturen 1.214 2.071

1.214 21.571
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Stichting Waarborgfonds Quidem Carus
Utrecht

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

   
2017 2016

Baten uit donaties & fondsen   
Baten uit donaties & fondsen 38.625 11.494
 38.625 11.494

Bestedingen binnen doelstelling
Uitkeringen aan dierenartsen 19.248 16.096

19.248 16.096

Overige personeelskosten
Reiskostenvergoeding 66 48
Projectcoördinatie 13.213 10.809

13.279 10.857

Kantoorkosten
Porti 41 26
Drukwerk 257 50
Kantoorbenodigdheden 12 8
Telefoonkosten 285 289

595 373595 373

Marketingkosten
Advertentiekosten 30 0
Websitekosten 139 231

169 231

Algemene kosten
Overige algemene kosten 0 0

0 0

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebaten rekening courant bank 10 18

10 18

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie 219 194

219 194
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