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BESTUURSVERSLAG 

1.  Bestuur Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland

1.1 Algemeen Bestuur

-
-
-
-
-
-
-

-

-

1.2  Directie

- 

2.  Algemeen
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de heer drs. G.T.F. Eskens, voorzitter vanaf oktober 2005
mevrouw M.L. Fraser, secretaris vanaf juli 2008 tot maart 2009
de heer drs. D. Ridder, RC, penningmeester vanaf oktober 2003 
de heer drs. M.J. Bergsma, bestuurslid vanaf december 1999 tot december 2008
de heer dr. H.A.H. Craenen, bestuurslid vanaf oktober 2003
de heer R.J. Nuberg, FFP, bestuurslid vanaf juli 2008
mevrouw H.B. Weir, bestuurslid namens Brooke Hospital for Animals Engeland vanaf
december 1996, overleden in november 2008
mevrouw S. Nichols, bestuurslid namens Brooke Hospital for Animals Engeland vanaf
december 2008
de heer J.P. Rodier, bestuurslid namens Brooke Hospital for Animals Engeland vanaf
mei 2004

mevrouw drs. G.T. Tolud, directeur Brooke-NL

Brooke-NL werft fondsen ter ondersteuning van het werk van Brooke Hospital for Animals;
draagt de algemene reputatie uit van, en geeft voorlichting over deze in 1934 door mevrouw
Dorothy Brooke opgerichte organisatie. Deze doelstelling wordt nagestreefd sinds de oprichting
van de Nederlandse stichting in 1994.

Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland (hierna ’Brooke-NL’) wordt bestuurd door een
Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. In het Algemeen Bestuur hebben twee bestuurs-
leden van Brooke Hospital for Animals Engeland (hierna ’Brooke-UK’) zitting. Het dagelijks
bestuur wordt gevormd door het Algemeen Bestuur zonder de Engelse bestuursleden. Volgens
de statuten dient het Algemeen Bestuur te bestaan uit ten minste zes en maximaal tien leden.
De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Het bestuur
selecteert nieuwe bestuursleden op basis van hun specifieke expertise en kennis. Bij de
benoeming van de secretaris en de penningmeester wordt rekening gehouden met ervaring en
vaardigheid in het specialisme. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie
jaar en zijn aansluitend herbenoembaar voor een tweede periode van drie jaar. Een derde
periode is mogelijk bij algemene stemmen door het Algemeen Bestuur en bij ontbreken van een
andere kandidaat. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur vastgesteld rooster.



3.  Verklaring Brooke-UK

Ontvangst en besteding van donatiegelden in 2008/2009

Totaal be-
steed aan Aandeel Percentage
doelstelling Brooke-NL Brooke-NL

Land £ £

Egypte 1.686.190 548.806 33%
India 920.358 172.816 19%
Pakistan 1.300.090 427.539 33%

Totaal 3.906.638 1.149.161 29%

£

Openingsbalans op 1 april 2008 357.912
Totaal bijdrage Brooke-NL * 1.071.711
Totaal besteding bijdrage Brooke-NL -1.149.161
Bankkosten -92
Creditrente 3.298
Nettokoerswinst 2.311

Saldo per 31 maart 2009 ** 285.979

*
**
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Hierna volgt een verklaring van Brooke-UK aan Brooke-NL betreffende de besteding van de via
Brooke-NL ontvangen gelden in het jaar 2008/2009.

In 2008/2009 hebben de bijdragen van de Brooke-donateurs in Nederland alle verwachtingen
overtroffen, met een record van £ 1.149.000. De ”Trustees” (Leden van de Raad van Bestuur)
van Brooke-UK zijn bijzonder dankbaar voor de genereuze steun van de donateurs en voor het
harde werk van de staf van Brooke-NL, waarmee de leefomstandigheden van duizenden
werkpaarden en -ezels in ontwikkelingslanden werden verbeterd.

Netto-inkomsten minus € 28,82 additionele bankkosten in rekening gebracht door de bank van Brooke-UK.
£ 276.209 ontvangen van Brooke-NL op 17 maart 2009; overgemaakt naar kliniekcentra op 9 april 2009.

In het boekjaar 2008/2009 is een bijdrage van € 1.514.647 besteed aan de doelstelling en is
een groei gerealiseerd van 1700 nieuwe donateurs. Het percentage kosten eigen fondsen-
werving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving bedraagt 2,7%. Het percentage totaal
van de bestedingen aan de doelstelling gedeeld door het totaal van de baten bedraagt 93,8%. 



Egypte Doelstelling Gerealiseerd

Geschat aantal dieren bereikt * 129.000 115.000
Dierenartsen 37 39
Totaal aantal medewerkers 183 186
Mobiele klinieken/DEWU’s ** 30 30
Vaste klinieken 6 6
Lokale veterinaire hulpverleners *** 164 164
Geholpen leefgemeenschappen 222 228

*

**
***
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Waar werden de fondsen besteed

Brooke ontwikkelt duurzame benaderingswijzen om het welzijn van werkpaarden en -ezels
meetbaar te verbeteren in tien landen, waar de behoefte het grootst is. Brooke stimuleert niet
alleen goede behandeling en verzorging van de dieren door dierenartsen, lokale hulpverleners
en basale dierzorg door diereigenaren, maar richt zich ook op de opbouw van kennis en
vaardigheden om het welzijn van werkpaarden en -ezels in de ruimste zin van het woord te
verbeteren, ook op langere termijn.

De financiële bijdragen van Brooke-NL gaan rechtstreeks naar drie van deze tien ”Brooke-
landen” (zie bovenstaand overzicht). Deze gelden zijn een aanzienlijke bijdrage in de
inspanningen van Brooke ter verbetering van het welzijn van werkpaarden en -ezels in deze
gebieden, waar de nood het hoogst is. Hierna volgt een overzicht van de landenprogramma’s
waar de Brooke-NL gelden zijn besteed, de activiteiten waaraan werd bijgedragen en de
resultaten die werden gerealiseerd in elk van deze landen in 2008/2009.

Brooke ontwikkelt momenteel een ”toetsing en evaluatiesysteem” waarmee het volledige overzicht van
resultaat van ons werk op langere termijn kan worden gemeten. Totdat dit systeem operationeel is, zullen
wij blijven werken met de methode van ”geschat bereik”. 
DEWU’s is een afkorting voor District Equine Welfare Units = regionale hulpposten. 
Lokale veterinaire hulpverleners zijn onbetaalde krachten die ter plaatse worden ingezet door Brooke of
door partnerorganisaties van Brooke.
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In 2008/2009 hebben de activiteiten van Brooke-Egypte bestaan uit een programma van
veterinaire hulp via de vaste en de mobiele klinieken, terwijl eveneens capaciteit is opgebouwd
teneinde basisveterinaire zorg te verschaffen via lokale veterinaire hulpverleners, en daarmee
de verbetering van dierzorg te stimuleren. Tevens is de verbetering van dierzorg gestimuleerd
door middel van netwerkcontacten met lokale gemeenschappen, scholen en universiteiten.

In Egypte werken momenteel 30 mobiele teams in 7 projectgebieden: Cairo, Luxor, Aswan,
Edfu, Alexandrië, Mersah Matrouh en sinds kort ook in de Nijldelta. Eind 2007/2008 zijn drie
mobiele klinieken aangeschaft voor hulpverlening in de Nijldelta; dit programma is in 2008/2009
volledig op gang gekomen. De uitbreiding in de Nijldelta was een bijzondere uitdaging. Het gaat
hier namelijk om een zeer groot gebied waar zich de hoogste concentratie bevindt van
werkpaarden en -ezels in Egypte. Naast veterinaire behandeling via mobiele klinieken, wordt in
het programma in de Nijldelta nadrukkelijk aandacht geschonken aan manieren om onze hulp
zoveel mogelijk te spreiden door het inschakelen van lokale hulpverleners en plaatselijke
hulpposten.

In 2008/2009 maakten 228 lokale gemeenschappen deel uit van het hulpprogramma. Dit is een
kleine toename in vergelijking met het voorgaande jaar, als gevolg van uitbreidingen in een
aantal operationele gebieden (bij Edfu, Aswan en Alexandrië). De uitbreiding van het hoofd-
kantoor in Cairo is voltooid. Er is nu voldoende werkruimte voor de staf, voor bijeenkomsten en
voor trainingen.

In 2008/2009 werden wederom duizenden dieren behandeld via de mobiele en vaste klinieken.
Samenwerking met de lokale hulpverleners werd verder geïntensiveerd teneinde hun vaardig-
heden te vergroten, zodat ze meer verantwoordelijkheden kunnen overnemen voor eenvoudige
eerste hulp die momenteel vaak nog moet worden gegeven door de staf van de mobiele
klinieken. Door deze benadering krijgt de getrainde veterinaire staf van Brooke meer tijd om
aandacht te schenken aan meer gespecialiseerde behandelingen.

In juli 2008 werd Egypte getroffen door een uitbraak van paardengriep. Meer dan 18.000 dieren
werden behandeld. Daarnaast werden 1.200 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd met de
plaatselijke gemeenschappen. Dit alles gebeurde in goed overleg met de plaatselijke veteri-
naire autoriteiten.

Brooke-Egypte heeft zich ingespannen om plaatselijke behandelcentra te vestigen, in overleg
met de lokale autoriteiten. Met de hulp van Brooke worden deze centra aangestuurd door
plaatselijke vooraanstaanden, diereigenaren en mensen die met dieren werken maar zelf geen
dier hebben. Deze centra stimuleren gemeenschapsactiviteiten zoals voorlichtingsbijeen-
komsten ”wat te doen” voor en na veterinaire behandeling, voorbereiding voor het bezoek van
de mobiele kliniek, het inrichten van de ruimte voor verantwoorde euthanasie, in rust en
waardigheid.

Ook in het afgelopen jaar zijn aan de diereigenaren voortdurend de boodschappen overge-
bracht van de belangrijke aandachtspunten: borstelen, dagelijkse hoefverzorging en periodiek
bekappen, het gebruik van goed tuig en regelmatig vers en schoon water. 



India Doelstelling Gerealiseerd

Geschat aantal dieren bereikt 132.700 130.000
Dierenartsen 25 25
Totaal aantal medewerkers 176 176
Mobiele klinieken/DEWU’s 19 19
Vaste klinieken - -
Lokale veterinaire hulpverleners 988 980
Geholpen leefgemeenschappen 710 700

-5-

Brooke-India is actief in 9 districten in het westen
van de deelstaat Uttar Pradesh, waar zich de hoog-
ste concentratie bevindt van werkpaarden en -ezels.
Deze activiteiten worden uitgevoerd door teams die
rechtstreeks door Brooke worden aangestuurd.
Eveneens is men bezig een netwerk van samen-
werkingsverbanden op te bouwen in Uttarakhand en
Rajastan.

2008/2009 was een jaar van consolidatie, vernieu-
wing op het gebied van werk in de leefgemeen-
schappen en integratie van onderzoek en evaluatie
van de projectmatige benadering zoals toegepast bij
Brooke-India. Het programma is een combinatie van
traditionele veterinaire hulp en stimulering van eigen
activiteiten in de leefgemeenschappen, met als doel
de werkzaamheden van Brooke duurzamer en effi-
ciënter te doen zijn.

In 2008/2009 werden 167 scholen bezocht en werd aan meer dan 5.000 kinderen voorlichting
gegeven over dierenwelzijn. Brooke-Egypte heeft drie veterinaire faculteiten benaderd om
voorlichting te geven over het werk van Brooke. Als resultaat daarvan is gedurende de
zomervakantie een trainingsprogramma voor studenten gerealiseerd bij Brooke. Op deze wijze
kregen de studenten een uitgebreide praktische ervaring op het gebied van het welzijn van
paarden en ezels.

Ten slotte heeft Brooke-Egypte zijn activiteitengebied uitgebreid via partnerschappen en wordt
er momenteel samengewerkt met 60 verschillende nationale of regionale NGO’s (Non-
Gouvernementele-Organisaties). Enkele voorbeelden:
-

-

Een dierenwelzijnscommissie is opgericht in een dorpje bij Aswan. De commissie bestaat uit
leden van de plaatselijke welzijnscommissie en plaatselijke diereigenaren.
Brooke-Egypte blijft betrokken bij het programma ter bestrijding van analfabetisme. Het
aantal leergroepen is gestegen van 5 naar 21. Brooke zorgt ervoor dat dierenwelzijn een
onderdeel is van de lessen.
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In 2008/2009 was de eerste prioriteit van Brooke-India om het werk van ”District Equine
Welfare Units” te consolideren en de vaardigheden van de eigen staf en de partners verder te
ontwikkelen. Op districtniveau wordt door onze teams noodhulp geboden aan werkpaarden en
-ezels, als geen andere hulp beschikbaar is. Op het niveau van de leefgemeenschappen
fungeren lokale veterinaire hulpverleners als aanjagers, die vooral aandacht schenken aan de
boodschap dat voorkomen beter is dan genezen. Daarnaast voorzien zij in eenvoudige veteri-
naire behandelingen en advies, als geen andere hulp voorhanden is. Ofschoon er regionale
verschillen zijn ter zake van de projecten, en de wijze waarop tegen welzijn wordt aangekeken,
heeft er toch een harmonisatie plaatsgevonden ter zake van de algemene benadering. De staf
”in het veld” neemt deel aan andere programma-activiteiten zoals onderzoek naar de funda-
mentele oorzaken van belangrijke problemen, opbouw van werkgroepen in de leefgemeen-
schappen en training van overheidsdierenartsen.

De stimulering van activiteiten op het niveau van de leefgemeenschappen werd verder
geïntensiveerd in 310 locaties/dorpen waar hulp urgent is. De boodschap wordt verspreid door
middel van actieve participatie in een systeem dat uitgaat van de noodzaak tot verhoging van
het niveau van drie essentiële elementen, namelijk kennis, zienswijze en gedrag in de praktijk
(in het Engels omschreven als ”KAP” = Knowledge, Attitude, Practice). Dit wordt nagestreefd
door middel van trainingen, groepsbijeenkomsten, teksten op muren, wedstrijden, spelletjes en
werkbezoeken.

De tweede prioriteit was om duurzame gezondheidszorg en behandeling aan te bieden aan de
leefgemeenschappen van paardeneigenaren. De eigenaren hebben grotere kennis van ziekte-
symptomen, oorzaken van problemen, preventie en behandeling van de verschillende ziektes
die vaak voorkomen in hun dorp, werkgebied of baksteenfabriek. In verschillende gemeen-
schappen zijn lokale veterinaire hulpverleners actief.

De derde prioriteit was het aanbieden van duurzame hulpmiddelen ter bevordering van het
dierenwelzijn. Voorbeelden van zulke hulpmiddelen zijn een door de eigenaar van de baksteen-
fabriek geïnstalleerde manuele waterpomp; diereigenaren die in de baksteenfabrieken waar ze
werken emmers water meenemen op de kar om de dieren tijdens het werk te drinken te geven.
Brooke-India heeft trainingen verzorgd voor hoefsmeden en pakzadelmakers, en een netwerk
van contacten opgezet tussen de gemeenschappen en dienstverleners.

Brooke-India heeft grote nadruk gelegd op de waarde van diervriendelijk gedrag door de
eigenaren van werkpaarden en -ezels. Er is minder sprake van overbelasting en stokslagen, en
sommige diereigenaren hebben in de baksteenfabrieken een pad aangelegd voor hun dieren.
In veel leefgemeenschappen hebben de diereigenaren actieplannen opgezet voor een geza-
menlijke benadering van voorziening van diervoeding, gezondheid, etcetera. Als uitvloeisel
hiervan worden inmiddels in veel leefgemeenschappen door middel van wedstrijden vastge-
steld wie het gezondste dier heeft.



Pakistan Doelstelling Gerealiseerd

Geschat aantal dieren bereikt 284.000 280.000
Dierenartsen 39 39
Totaal aantal medewerkers 317 317
Mobiele klinieken/DEWU’s 31 31
Vaste klinieken 7 6
Lokale veterinaire hulpverleners 326 320
Geholpen leefgemeenschappen 328 320
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Brooke-Pakistan werkt in en rond 8 stedelijke centra in Pakistan: Lahore, Peshawar, Multan,
Mardan, Gujranwala, Faisalabad, Jaffrabad en Karachi. Dit zijn de gebieden waar de grootste
concentratie van werkdieren is en waar aandacht voor dierenwelzijn de hoogste noodzaak is. 

Eerste prioriteit was de handhaving van kwaliteit en resultaat van de door Brooke-Pakistan
aangestuurde activiteiten, in combinatie met een gecontroleerde, bescheiden groei. Dit
programma was de taak van de bestaande 30 mobiele teams in de belangrijkste stedelijke
centra van Pakistan. Eén nieuw team is van start gegaan in Tharpakar, in de provincie Sindh.
De zes vaste klinieken zetten hun werkzaamheden voort op het gebied van behandeling en
training. Het dierenwelzijn in de leefgemeenschappen is hierdoor verbeterd.

De tweede prioriteit was de voortdurende inspanning om de beschikbaarheid, de vaardigheden
en het inzicht van veterinaire dienstverleners in Pakistan te vergroten. Via samenwerkings-
verbanden is deze expertise en know-how geïnjecteerd in andere netwerken. Dit geldt bijvoor-
beeld voor de door Brooke onderhouden samenwerking met veterinaire opleidingsinstituten, de
universiteit van Faisalabad en met agriculturele ondersteuningsprogramma’s. 
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De derde prioriteit was om openingen te creëren voor samenwerkingsverbanden met de voor
Brooke juiste NGO’s, actief op veterinair gebied, teneinde nieuwe gebieden te verkennen.
Brooke-Pakistan ontwikkelt momenteel een strategisch vijfjarenplan waarin aandacht wordt
geschonken aan bestaande samenwerkingsverbanden en programma’s. Er dienen zich
belangwekkende kansen aan voor samenwerking met universiteiten, NGO’s en de overheid.
Met deze kansen, en met heldere keuzes, zal Brooke-Pakistan in staat zijn om een duidelijke
groeiprogramma uit te stippelen voor de komende vijf jaren. Het strategisch plan zal in 2009
worden afgerond.

Het is een doelstelling van Brooke-Pakistan om de voortgang van de werkzaamheden meetbaar
te maken op een systematische en allesomvattende wijze. Dit wordt nagestreefd door middel
van een ”log frame based planning” en een voortgangscontrole toegepast op alle project-
gebieden, en een cyclisch doorlopende projectbenadering zowel per projectschaal als op
nationale schaal.

Ofschoon er op dit gebied nog veel gedaan moet worden in de komende twee of drie jaar, is er
in 2008/2009 vooruitgang geboekt. Er is bijvoorbeeld op gemeenschapsniveau een begin
gemaakt met een evaluatie van dierenwelzijn volgens een systeem dat ons in staat zal stellen
om de voortgang in dierenwelzijn te meten op het niveau van het individuele dier gedurende de
duur van het project, en mogelijk nog verder. Er is ook gestart met proefnemingen om de
verandering in menselijk gedrag te meten en te kwantificeren; het is de bedoeling om deze
benadering deel te laten uitmaken van de evaluaties in het komende financiële jaar.

Brooke-Pakistan wil zowel nationaal als internationaal een duidelijk profiel en een heldere
strategische doelstelling ontwikkelen voor de komende vijf jaar. Gedurende het afgelopen jaar
zijn bijeenkomsten georganiseerd op Werelddierendag, die media-aandacht hebben gegene-
reerd, en zijn veel netwerkcontacten gelegd met de overheid en de in Pakistan actieve NGO’s.
Dit heeft bijgedragen aan de profilering van Brooke-Pakistan, dat in verscheidene nationale
kranten en tijdschriften de aandacht heeft getrokken met positieve verslaggeving over het werk,
bijvoorbeeld in het geval van de professionele veterinaire behandeling van een paard dat was
getroffen in een terroristische aanval.

Mike Baker
Chief Executive Officer
Brooke Hospital for Animals (Brooke-UK)



4.  Organisatie
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BESTUUR

Samenstelling

In december 2008 is de heer M. Bergsma na afronding van zijn derde bestuurstermijn
afgetreden. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn waardevolle bijdrage. De heer Bergsma zal
blijven optreden als adviseur van de stichting in marketingtechnische zaken. Onverwacht is in
november 2008 mevrouw Lady Hilary Weir overleden. Zij was nauw betrokken bij de oprichting
van Brooke-NL en zij was lid van het Algemeen Bestuur, afgevaardigd door Brooke-UK. De
ontwikkeling van Brooke-NL had haar bijzondere steun en aandacht. In het bestuur van
Brooke-NL is haar plaats ingenomen door mrs. Sally Nichols.

Functioneren

Het Dagelijks Bestuur heeft in 2008/2009 6 maal vergaderd. Bij deze vergaderingen ligt de
nadruk op de operationele voortgang, met een evaluatie van de financiële situatie (plan versus
realiteit). Het Algemeen Bestuur heeft 2 maal vergaderd. Bij deze vergaderingen ligt de nadruk
op controle en toetsing van gerealiseerd beleid tegen de plannen.

Verantwoordingsverklaring

Conform de verplichting van het CBF heeft Brooke de verantwoordingsverklaring opgenomen in
het bestuursverslag. Deze verantwoordingsverklaring is te vinden in bijlage 2.

Staf

In het afgelopen jaar is de personele bezetting van onze kleine organisatie periodiek minimaal
geweest. Het belangrijkste probleem daarbij was een op basis van een jaarcontract in dienst
getreden medewerkster, die na anderhalve maand verrichte arbeid ziek is geworden en
gebleven. Deze zware tegenslag is uiteindelijk ten goede gekeerd; deze medewerkster is
inmiddels uit dienst en vervangen. Voorts is de staf versterkt met een nieuwe medewerkster.
De kernstaf bestaat thans uit vier medewerkers, waarvan drie parttime (in totaal 3,4 fte). 

Comité van Aanbeveling

Ons Comité van Aanbeveling bestaat uit prominente Nederlanders, die zich elk op hun eigen
manier inzetten om het werk van Brooke bekend te maken bij een groot publiek. Momenteel
bestaat het Comité uit de volgende prominenten: Martin Gaus, Mensje van Keulen, Yvonne
Kroonenberg, Tineke Bartels, Anky van Grunsven, Huub Stapel.
Zij verrassen ons steeds weer door de Brooke-organisatie publicitair in de schijnwerpers te
plaatsen, waarmee ze het draagvlak van onze activiteiten vergroten. Wij zijn hen zeer erken-
telijk.



5.  Brooke in de media
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Televisie

Dit boekjaar hebben we ook een nieuwe spot geproduceerd, die in het boekjaar 2009-2010 zal
worden uitgezonden in de zendtijd van Socutera, en die in een later stadium ook als
reclamespot aan lokale tv-zenders zal worden aangeboden. Dit is een spot met aangrijpende
beelden, die worden ondersteund door een haiku (korte Japanse dichtvorm) geschreven door
Annie van Kooten. De spot is ingesproken door haar zoon Kees van Kooten. De muziek bij de
spot is gemaakt door Kasper van Kooten. Betrokkenheid van drie generaties Van Kooten. Kees
van Kooten heeft in deze spot het motto geïntroduceerd: “Dierenliefde is Naastenliefde”.
Op 9 maart 2009 is Kees van Kooten geïnterviewd in het programma De Wereld Draait Door.
Hierbij heeft hij meer dan 1 miljoen kijkers geïnformeerd over Brooke Hospital for Animals;
tijdens de uitzending is de spot vertoond. 

Tijdens dit boekjaar is een televisieserie voorbereid die in vijf afleveringen van 40 minuten wordt
uitgezonden in 2009. Deze zogenaamde “reality-soap” is gebaseerd op de wederwaardigheden
van drie jonge, Nederlandse studentes diergeneeskunde, die een stage volgen bij Brooke-
Egypte. 
Deze uitzending wordt geplaatst in het kader van het 75-jarig bestaan van Brooke Hospital for
Animals in 2009.

Internet

Een door Google Ads gesponsorde actie stimuleert nog steeds de bezoekersaantallen van onze
website www.brooke.nl en www.werkdier.nl. Voorts worden onze naam, banner en logo op
steeds meer websites geplaatst door particulieren en bedrijven die Brooke een warm hart
toedragen. Onze ”Brooke-Hyves” telt inmiddels meer dan 7000 ”vrienden”.

Geschreven pers

In de geschreven pers zijn dit jaar weer een aantal artikelen verschenen. Particuliere initiatieven
voor Brooke, door mensen die daarbij de pers inschakelen, hebben Brooke ook dit jaar weer
veel persaandacht bezorgd. 

Vrijwilligers

Een aantal activiteiten van Brooke is uitsluitend mogelijk dankzij de inzet van vrijwilligers. Hun
hulp is voor ons letterlijk onbetaalbaar en komt direct ten goede aan het goede doel, de
werkpaarden en -ezels in de werkgebieden van Brooke. 



6.  Relaties met donateurs
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De donateurs hebben, zoals gebruikelijk, een zomer- en winternieuwsbrief ontvangen, beide
van acht pagina’s met foto’s en artikelen over het werk van de Brooke-organisaties "in het veld".
Gelijktijdig met de nieuwsbrief is zoals gebruikelijk een jeugdbulletin gepubliceerd voor de
"juniorleden" ("Brookies").

Wij zijn er grotendeels in geslaagd om de geschatte 8000 e-mails en briefcontacten overeen-
komstig onze doelstelling binnen een week te beantwoorden. 

Wij hebben dit jaar één formele klacht gekregen, die volgens de klachtenprocedure is
afgehandeld. 

De talloze initiatieven van donateurs en junioren zijn met een dankbetuiging op de achterkant
van de nieuwsbrieven vermeld. Veel donateurs ondernemen bijzondere acties ten gunste van
Brooke Hospital. Hierna enkele voorbeelden. 
Twee dierenartsen waren drijvende krachten achter het project “Road to Bhutan”. Een tiental
Nederlandse avonturiers is met terreinwagens naar Bhutan gereden, met tussenstops in
ondermeer Iran, India en Pakistan. Onderweg hebben de dierenartsen, die een schitterend
bedrag voor Brooke Hospital hadden ingezameld, een bezoek afgelegd aan de Brooke-
activiteiten in Lahore. 
Springruiter Jeroen Dubbeldam en zijn vrouw Monique hebben tijdens een paardenveiling een
bronzen beeld bij opbod verkocht en de mooie opbrengst aan Brooke gedoneerd. 
Het is hartverwarmend en overweldigend om te ervaren op hoeveel manieren de donateurs zich
inzetten voor de werkpaarden en -ezels, waarmee ze Brooke bovendien helpen bij het
vergroten van de naamsbekendheid.
Er worden marathons gelopen en wandelingen georganiseerd; gedanst op bruiloften,
verjaardagen en jubileumfeesten; er wordt huisraad, speelgoed en knutsels verkocht; zolders
leeggeruimd; er worden rally’s gereden; auto’s gewassen; weddenschappen gewonnen en/of
verloren; afscheid genomen; alles in het kader van een donatie voor het werk van de Brooke-
dierenartsen.  
Wij zijn alle donateurs bijzonder dankbaar voor hun enthousiasme, inzet en steun.

Bezoeken van Nederlanders aan Brooke-centra

Ook dit jaar bracht weer een groot aantal Nederlanders een bezoek aan één van de Brooke-
centra, tot genoegen van de lokale Brooke-staf. Dit hebben wij mede te danken aan publicaties
over de Brooke-klinieken in een aantal reisgidsen.



7.  Resultaten

Aantal nieuwe donateurs 1700 2000
Baten uit eigen fondsenwerving € 1.603.268 € 1.475.500
Besteed aan de doelstelling donaties aan de kliniekcentra € 1.268.936 € 1.060.783

Verkorte staat van baten en lasten
Realisatie Realisatie
2008/2009 2007/2008

€ €

Baten (A) 1.615.573 2.181.957

Lasten 344.486 342.455
Besteed aan de doelstelling donaties aan de kliniekcentra 1.268.936 1.287.317

Som der lasten (B) 1.613.422 1.629.772

Resultaat (A - B) 2.151 552.185

Realisatie Planning
2008/2009 2008/2009
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De inkomsten uit donaties zijn vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van het vorig boekjaar.
Hiervoor zijn wij al onze trouwe donateurs en andere gevers zeer dankbaar. De inkomsten uit
nalatenschappen waren aanzienlijk lager.

7.1  Bijdrage aan kliniekcentra in Egypte, India en Pakistan

Brooke-NL heeft € 1.219.100, dat overeenkomt met £ 1.071.711 overgemaakt naar onze eigen
separate bankrekening van het hoofdkantoor van Brooke-UK in Londen. Van daaruit is een
bedrag van £ 1.149.161 gedistribueerd naar de kliniekcentra in Egypte, India en Pakistan. Een
overzicht van de activiteiten in de bovengenoemde landen is gegeven onder paragraaf 3 van dit
bestuursverslag.

7.2  Reserves

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve heeft tot doel de werkzaamheden van Brooke voor enige tijd te
waarborgen. Conform het besluit van het Dagelijks Bestuur van 24 februari 2009 is de conti-
nuïteitsreserve aan het eind van het boekjaar 2008/2009 vastgesteld op € 450.000. Dat is 114%
van de bureaukosten en de directe wervingskosten eigen fondsenwerving (€ 394.322). Dit
bedrag ligt ruim onder het door de commissie Herkströter aanbevolen maximumpercentage van
150%. 
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Bestemmingsreserve fondsenwerving
De bestemmingsreserve fondsenwerving heeft betrekking op de uit te zenden tv-serie van vijf
programma's in het boekjaar 2009/2010. De kosten van de productie en uitzending worden
geschat op € 150.000.

Bestemmingsreserve nalatenschap
De bestemmingsreserve nalatenschap heeft betrekking op een nog af te wikkelen nalaten-
schap die in het boekjaar 2002/2003 is verkregen. De nalatenschap wordt geschat op
€ 1.000.000, na aftrek van kosten.

Bestemmingsreserve donaties kliniekcentra
De bestemmingsreserve donaties kliniekcentra wordt ingezet voor de doelstelling.

7.3  Nalatenschappen

In het boekjaar 2008/2009 hebben wij € 219.761 aan legaten toegezegd gekregen, tegenover
een verwachting van € 100.000.

7.4  Geoormerkte donaties

€ 6.000 hebben wij ontvangen van een particulier, voor de werkzaamheden van het Nijldelta
Team van Brooke-Egypte. Brooke heeft aan deze geoormerkte donatie € 3.100 toegevoegd,
zodat in totaal € 9.100 is overgemaakt naar Egypte. € 10.000 hebben wij ontvangen van de
deelnemers van het project Road to Bhutan, voor de werkzaamheden van een mobiel team van
Brooke-Lahore. € 10.000 hebben wij begin april ontvangen van Stichting Bouwstenen voor het
werk 2008/2009 in Egypte.

8.  Vooruitzichten 2009/2010

Bij het opstellen van de begroting voor het boekjaar 2009/2010 zijn we ervan uitgegaan dat de
economische crisis ook gevolgen zal hebben voor de baten van onze stichting. Enerzijds
houden wij rekening met een lichte daling van de bestaande inkomsten, maar anderzijds hopen
wij positieve effecten te zien van de nieuwe tv-serie die in mei en juni van dit jaar wordt
uitgezonden. Voorlichting met betrekking tot onze doelstelling en bewustmaking hiervan blijft
een belangrijk onderdeel van onze activiteiten. Wij hebben daar dan ook meer voor begroot.
Voor 2009/2010 hebben wij een bescheiden verwachting voor de baten uit nalatenschappen.
Dit is gebaseerd op het feit dat in het jaar 2008/2009 deze baten al lager waren dan het jaar
ervoor. Om die redenen zijn de donaties aan de kliniekcentra nu voorzichtiger begroot dan in
het verleden.  



9.  Begroting 2009/2010
Begroot
2009/2010

BATEN €

Baten uit eigen fondsenwerving 1.401.358
Baten uit beleggingen 7.000

Som der baten 1.408.358

LASTEN

Besteed aan doelstelling

Voorlichting/bewustmaking 322.598
Donaties aan de kliniekcentra 907.084

Totaal besteed aan doelstelling 1.229.682

Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving 82.363

Totaal werving baten 82.363

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie 60.892

Som der lasten 1.372.937

Resultaat 35.421

Resultaatbestemming 2009/2010

Toevoeging/onttrekking aan:
- Continuïteitsreserve 0
- Bestemmingsreserve fondsenwerving 0
- Bestemmingsreserve nalatenschap 0
- Bestemmingsreserve donaties kliniekcentra 45.421
- Bestemmingsfonds nalatenschap 0
- Bestemmingsfonds Brooke-Egypte -10.000

Totaal 35.421

Amsterdam, juli 2009
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In het tweede deel van dit document is de jaarrekening bestaande uit de balans, de staat van
baten en lasten, de toelichting op de balans en de toelichting op de staat van baten en lasten
opgenomen.
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Bijlage 1: persoonlijke gegevens directie en bestuur in functie per 1 april 2009

Directie

Mevrouw drs. G.T. Tolud

Werkzaam in desbetreffende functie sinds 2000. Verbonden aan de stichting sinds 1994. 
Het salaris van de directeur blijft binnen de in de VFI-Richtlijn Beloning van Directeuren
gestelde normbedragen.

Bestuur

De heer drs. G.T.F. Eskens

Hoofdfunctie:  
- directeur CARE Nederland te ’s-Gravenhage

Nevenfuncties:  
- voorzitter Bestuur Medicus Mundi International te Basel, Zwitserland
- lid van de Raad voor de Vluchteling te 's-Gravenhage
- lid Bestuur Stichting Josephine Nefkens voor Ontwikkelingssamenwerking te Rotterdam
- voorzitter Raad van Toezicht Stichting I + Solutions te Woerden
- lid Bestuur IDA Charity Foundation te Amsterdam
- lid Kerkbestuur Parochie Laurentius en Ignatius te Rotterdam

De heer dr. H.A.H. Craenen

Hoofdfunctie:  
- gepensioneerd chemicus; laatste functie "manager informatievoorziening, inkoop, logistiek,
  en expeditie"

De heer drs. D. Ridder, RC

Hoofdfunctie:  
- gepensioneerd bedrijfseconoom; laatste functie "finance director"

Nevenfuncties: 
- secretaris Raad van Toezicht Amaris Zorggroep te Laren (N-H) 
- lid Bestuur Stichting Avondglans te Hilversum
- lid Bestuur Stichting Kantoor der Kerkelijke Goederen te Amersfoort
- lid Bestuur Stichting Kantoor der Kerkelijke Administraties te Amersfoort
- lid Bestuur Stichting KerkTransVorm te Amersfoort
- voorzitter College van Kerkrentmeesters Gereformeerde Kerk te Loosdrecht



-16-

De heer R.J. Nuberg, FFP

Hoofdfunctie:   
- directeur en partner Van der Lee en Partners Financieel Adviseurs B.V. te Hilversum

Mevrouw S.A.S. Nichols

Hoofdfunctie:  
- directeur en werknemer Black Dog Books Ltd. te Royston, Verenigd Koninkrijk

Nevenfunctie: 
- lid Bestuur Brooke Hospital for Animals te Londen, Verenigd Koninkrijk

De heer J.P. Rodier

Hoofdfunctie:  
- advocaat KeatesFerris te Londen, Verenigd Koninkrijk

Nevenfuncties: 
- directeur College of Law te Londen, Verenigd Koninkrijk
- lid Bestuur Brooke Hospital for Animals te Londen, Verenigd Koninkrijk
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Bijlage 2: verantwoordingsverklaring

Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland (hierna “Brooke-NL”) werft fondsen, die via
Brooke-Engeland (hierna “Brooke-UK”) en onder verantwoordelijkheid van Brooke-UK worden
besteed aan het verstrekken van gratis diergeneeskundige hulp aan werkpaarden, werkezels
en andere dieren, alsook het geven van voorlichting/training ter zake van dierenwelzijn in het
“werkgebied” (met name het Midden-Oosten, Pakistan en India).

De organisatorische structuur van Brooke-NL is als volgt: 
-
-

-

Het beleid wordt vastgesteld door het Dagelijks Bestuur; goedgekeurd door het Algemeen
Bestuur, en uitgevoerd door de staf onder leiding van de directeur.
Bovenstaande structuur, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in artikel 5 t/m 11 van
de Statuten en artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement.

1.  Intern toezicht; bestuurlijke en uitvoerende taken

Brooke-NL is een kleine organisatie waarin bestuurlijke en toezichthoudende functies worden
gecombineerd. Daarom zijn heldere afspraken gemaakt en schriftelijk vastgelegd over de
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokkenen. Een en ander ook overeen-
komstig de daartoe strekkende aanbevelingen van het CBF.

Het Dagelijks Bestuur is actief betrokken bij de totstandkoming van het beleidsplan, dat
vervolgens door de staf wordt uitgevoerd onder toezicht van hetzelfde Dagelijks Bestuur. Dit
toezicht wordt geborgd door periodieke bestuursvergaderingen waarin beleidsafwijkingen
punctueel aan de orde komen, zorgvuldig worden genotuleerd en via deze notulen ook worden
gerapporteerd aan het Algemeen Bestuur.

Betalingen worden verricht volgens een protocol, waarin is vastgelegd dat de bevoegdheid van
de directeur beperkt is tot budgettair goedgekeurde uitgaven, met een maximaal bedrag per
betalingstransactie (€ 5.000 in 2008); dat de bevoegdheid van de Penningmeester beperkt is
tot budgettair goedgekeurde betalingen die de betalingsbevoegdheid van de directeur
overschrijden; dat extrabudgettaire uitgaven goedkeuring vereisen van het Algemeen Bestuur.

Alle door de staf verrichte betalingen worden achteraf gecontroleerd door de Penningmeester,
terwijl de staf wordt geïnformeerd over de door de Penningmeester verrichte betalingen.

een onbezoldigd Algemeen Bestuur, waarin 2 afgevaardigden van Brooke-UK zitting hebben;
een onbezoldigd Dagelijks Bestuur, dat bestaat uit het Algemeen Bestuur zonder de
afgevaardigden van Brooke-UK;
een bezoldigde staf onder leiding van een directeur.
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2.  Extern toezicht

De financiële administratie wordt gevoerd door Jac's den Boer & Vink bv en eenmaal per jaar
door de externe accountant (PricewaterhouseCoopers) gecontroleerd.

3.  Samenstelling Bestuur

Het Bestuur, zowel Algemeen als Dagelijks, wordt samengesteld door coöptatie. Hierbij wordt
de aandacht gericht op de gewenste deskundigheden in de algemene bestuurssamenstelling:
bestuurlijk; financieel/fiscaal; ICT; juridisch; marketing/pr; het doelgebied van de organisatie in
ruime zin (ontwikkelingshulp, dierenhulp). Maar het belangrijkste is wijsheid, betrokkenheid, en
de bereidheid zich in te zetten voor het doel.

Het huidige Algemeen Bestuur bestaat uit 6 personen, waarvan 2 gedelegeerd door Brooke-
UK. In het Bestuur zijn de volgende deskundigheden aanwezig: bestuurlijk; financieel/fiscaal;
ICT; juridisch; marketing. 

4.  Evaluatie functioneren bestuur, staf en organisatie

Het Dagelijks Bestuur vergadert 6 keer per jaar en het Algemeen Bestuur vergadert 2 keer per
jaar. Tijdens deze vergaderingen komen beleidsdoelstellingen, beleidsafwijkingen en klachten
aan de orde. Tijdens de vergadering wordt een financieel overzicht gepresenteerd, waaraan
een evaluatie wordt verbonden.
Bovendien overlegt de directeur ad hoc met voorzitter en/of penningmeester, indien de
dagelijkse gang van zaken daartoe aanleiding geeft. 
Bestuur en staf stellen zich regelmatig de vraag: doen wij het goed, en doen wij het goed
genoeg voor de werkdieren en hun eigenaren.
Het bestuur evalueert zichzelf jaarlijks; de directeur van de organisatie wordt eenmaal per jaar
geëvalueerd door middel van een functioneringsgesprek. 
Onder verantwoordelijkheid van de directeur wordt het functioneren van de staf eenmaal per
jaar besproken en schriftelijk vastgelegd. Van dit document krijgt de medewerker een kopie.  
Een op maat gemaakte databaserapportage geeft de staf dagelijks up-to-date inzicht in de
status van donateurbestand en inkomsten.
Elk jaar wordt onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur een 3-jarenplan opgesteld,
en ter goedkeuring voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. In dit plan, en met name bij de
totstandkoming, worden de resultaten alsook de gang van zaken in het afgelopen jaar
geëvalueerd, en de doelstellingen voor de komende 3 jaren geformuleerd.
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5.  Effectief en efficiënt

Brooke-NL opereert kostenbewust en is naar eigen mening zowel effectief als efficiënt. 
Ons bestand heeft 40.000 mailbare adressen. De inkomsten op donaties en nalatenschappen
waren € 1,5 miljoen in 2008/2009. Dit resultaat is gegenereerd en wordt beheerd door een
bezoldigde staf van gemiddeld drie medewerkers in 2008/2009. 
Ter zake van de besteding van de Nederlandse fondsen in de kliniekcentra wordt verwezen
naar bijgaand bestedingsverslag van Brooke-UK. Brooke-UK volgt de regels en heeft de
goedkeuring van de British Charity Commission.
Het Dagelijks Bestuur stelt jaarlijks vast waaraan de geworven gelden moeten worden besteed.
Voor het boekjaar 2009/2010 is de volgende opdracht geformuleerd:

Egypte         
Pakistan      
India            

Momenteel worden de bestedingen geïndiceerd per land/werkgebied. Het Dagelijks Bestuur
stelt zich ten doel om de bestemmingen van deze geldstromen te verbijzonderen naar het
niveau vaste/mobiele klinieken per regio.

6.  Relaties met belanghebbenden

Brooke-NL publiceert 2x per jaar een nieuwsbrief waarin informatie wordt verschaft over de
activiteiten in het werkgebied. Foto- en tekstmateriaal zijn afkomstig van de Brooke-
medewerkers die werken in het veld, waardoor een actueel en reëel beeld wordt gegeven van
de activiteiten. 
Op onze website wordt ons volledige jaarverslag gepubliceerd. In onze nieuwsbrief wordt naar
deze publicatie verwezen. Bovendien is ons jaarverslag op aanvraag verkrijgbaar. Op deze
wijze worden zowel de donateurs, schenkers en sponsors, alsook de in Brooke geïnteres-
seerden in staat gesteld volledig kennis te nemen van de gang van zaken bij Brooke-NL. 
Er wordt naar gestreefd dat iedereen die Brooke-NL schriftelijk of mondeling benadert binnen
1 week een reactie krijgt. Momenteel bedraagt het aantal ontvangen e-mails meer dan 8000
per jaar. Een toename van dit aantal zal de doelstelling van “antwoord binnen 1 week” onder
druk zetten.
Op klachten wordt onmiddellijk gereageerd. Afhandeling geschiedt volgens de regels van het
separate protocol “Klachtenprocedure”. Binnengekomen klachten en behandeling daarvan is
een vast agendapunt van alle bestuursvergaderingen.

Bij de verschaffing van informatie en het werven van fondsen voor het statutaire doel worden
de volgende regels, die zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement van de stichting,
gerespecteerd.
Degene tot wie de informatie of de werving zich richt mag op generlei wijze worden misleid ten
aanzien van het doel van de stichting en de wijze waarop dit doel wordt nagestreefd. Verder
dienen de manifestaties van de stichting in overeenstemming te zijn met de waarheid en de
geldende normen van goede smaak en fatsoen. Met name wordt iedere vorm van pressie
vermeden.

50%
35%
15%



J A A R R E K E N I N G   2 0 0 8 / 2 0 0 9



A.  BALANS
(na resultaatbestemming)

Ref.

€ €
ACTIVA

1. Materiële vaste activa 3.408 1.366

3.408 1.366

2. Vorderingen en overlopende activa 1.515.144 1.517.427
3. Liquide middelen 692.114 710.187

2.207.258 2.227.614

Totaal activa 2.210.666 2.228.980

PASSIVA

Reserves en fondsen

Reserves
4. - Continuïteitsreserve 450.000 350.000
5. - Bestemmingsreserve fondsenwerving 150.000 150.000
6. - Bestemmingsreserve nalatenschap 1.000.000 1.000.000
7. - Bestemmingsreserve donaties 

kliniekcentra 341.063 449.453

1.941.063 1.949.453
Fondsen

8. - Bestemmingsfonds nalatenschap 153.707 153.166
9. - Bestemmingsfonds Brooke-Egypte 10.000 0

163.707 153.166

2.104.770 2.102.619

10. Kortlopende schulden 105.896 126.361

Totaal passiva 2.210.666 2.228.980
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31-03-2009 31-03-2008



B.  STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie Begroot Realisatie
Ref. 2008/2009 2008/2009 2007/2008

€ € €
BATEN

11. Baten uit eigen fondsenwerving 1.603.268 1.475.500 2.172.236
12. Rentebaten 12.305 5.000 9.721

Som der baten 1.615.573 1.480.500 2.181.957

LASTEN

Besteed aan doelstelling

13. Voorlichting/bewustmaking 245.711 384.089 242.607
14. Donaties aan de kliniekcentra 1.268.936 1.060.783 1.287.317

Totaal besteed aan doelstelling 1.514.647 1.444.872 1.529.924

Werving baten

15. Kosten eigen fondsenwerving 43.902 76.415 47.762

Beheer en administratie

16. Kosten beheer en administratie 54.873 69.263 52.086

Som der lasten 1.613.422 1.590.550 1.629.772

Resultaat 2.151 -110.050 552.185

Resultaatbestemming 2008/2009

Toevoeging/onttrekking aan:
- Continuïteitsreserve 100.000 0 100.000
- Bestemmingsreserve fondsenwerving 0 0 150.000
- Bestemmingsreserve nalatenschap 0 0 0
- Bestemmingsreserve donaties kliniekcentra -108.390 -110.050 302.185
- Bestemmingsfonds nalatenschap 541 0 0
- Bestemmingsfonds Brooke-Egypte 10.000 0 0

Totaal 2.151 -110.050 552.185
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C.  ALGEMENE TOELICHTING

Doelstelling

Waarderingsgrondslagen
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De stichting is opgericht in 1994 als ondersteunende afdeling voor Brooke-UK. De stichting heeft
als doel het uitdragen van het doel van Brooke-UK, het uitvoeren van handelingen ten behoeve
van Brooke-UK en het verwerven van zowel financiële middelen als middelen in natura die het
mogelijk maken voor Brooke-UK om diensten aan te bieden in verband met de handelingen met
betrekking tot paarden, ezels en andere dieren in haar werkgebied.
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
-
-
-

-

De jaarrekening is opgesteld conform de 'Richtlijn verslaggeving fondsenwervende instellingen'.
De in de balans opgenomen activa en passiva zijn, voor zover niet anders wordt vermeld, tegen
nominale waarde opgenomen. Bij de bepaling van het resultaat zijn, voor zover niet anders wordt
vermeld, de aan het boekjaar toe te rekenen baten en lasten opgenomen. Baten uit nalaten-
schappen worden in het jaar verantwoord waarin een redelijke mate van zekerheid bestaat over
de omvang ervan.  

Lastenverdeling

De basis voor de lastenverdeling ligt in een jaarlijkse schatting door Brooke-NL van de tijd per
persoon per bestemming. De personeelskosten worden per persoon verdeeld volgens de
schatting van de tijdsbesteding. De overige personeelskosten worden door middel van een
procentuele opslag toegevoegd aan de salariskosten per persoon. De bedragen voor de
kostensoorten: huisvestingskosten, kantoorkosten, bestuurskosten en overige algemene kosten
worden verdeeld op basis van fte's. Aan de hand van de geschatte tijdsbesteding wordt per
bestemming het aantal werkelijke fte's vastgesteld. De verkregen totaalverdeling wordt gevolgd
bij de verdeling van de kosten.

bijdragen van de deelnemers aan de door de stichting georganiseerde activiteiten;
subsidie en donaties;
schenkingen, erfstellingen en legaten, met dien verstande dat de stichting erfstellingen
slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving mag aanvaarden;
alle andere verkrijgingen en baten.
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De kostensoort kosten nieuwsbrief mailing wordt voor 85% toegerekend aan de doelstelling
voorlichting/bewustmaking en voor 15% aan werving baten door eigen fondsenwerving. De
kostensoort advertenties/commercials wordt voor 50% toegerekend aan de doelstelling
voorlichting/bewustmaking en voor 50% aan werving baten door eigen fondsenwerving. De
kostensoort overige directe kosten wordt voor 80% toegerekend aan de doelstelling
voorlichting/bewustmaking en voor 20% aan werving baten door eigen fondsenwerving. De wijze
van kostenverdeling realisatie 2008/2009 is conform richtlijn 650 van de Raad voor de
Jaarverslaggeving, richtlijn voor fondsenwervende instellingen. 



D.  TOELICHTING OP DE BALANS

1. Materiële vaste activa

Auto-
matisering Inventaris Totaal

€ € €

Boekwaarden per 1 april 2008 1.366 0 1.366
Investeringen 2.041 643 2.684
Af: afschrijvingen -513 -129 -642

Boekwaarden per 31 maart 2009 2.894 514 3.408

Aanschafwaarden 3.680 643 4.323
Af: cumulatieve afschrijvingen -786 -129 -915

Boekwaarden per 31 maart 2009 2.894 514 3.408
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De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, onder aftrek van
afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur. In het jaar van aanschaf
wordt pro rato afgeschreven. Het gehanteerde afschrijvingspercentage voor de materiële activa
is 20%.



31-03-2009 31-03-2008

€ €

2. Vorderingen en overlopende activa

Nalatenschappen 1.347.651 1.496.428
Vooruitbetaalde kosten tv-uitzending 147.004 11.426
Geoormerkte donatie Brooke-Egypte 10.000 0
Overige vooruitbetaalde kosten 7.333 5.304
Nog te ontvangen renteopbrengsten 3.156 4.269

Totaal vorderingen en overlopende activa 1.515.144 1.517.427

3. Liquide middelen

ASN internetspaarrekening 379.031 431.013
ABN AMRO Bank Loyaal deposito 153.707 153.166
Postbank Nederland 122.672 85.114
Postbank België 28.190 5.407
ABN AMRO Bank Nederland 8.012 35.487
Kas 502 0

Totaal liquide middelen 692.114 710.187

Reserves en fondsen
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Per 31 maart 2009 zijn alle liquide middelen, met uitzondering van de ABN AMRO Bank Loyaal
deposito, ofwel direct ofwel binnen een maand opvraagbaar. De liquide middelen worden
zoveel mogelijk op de ASN internetspaarrekening aangehouden. De ABN AMRO Bank Loyaal
deposito is een geblokkeerde rekening in verband met vruchtgebruik uit een nalatenschap.

De continuïteitsreserve heeft tot doel de werkzaamheden van Brooke voor enige tijd te
waarborgen. Conform het besluit van het Dagelijks Bestuur van 24 februari 2009 is de
continuïteitsreserve aan het eind van het boekjaar 2008/2009 vastgesteld op € 450.000. Dat is
114% van de bureaukosten en de directe wervingskosten eigen fondsenwerving (€ 394.322).
Dit bedrag ligt ruim onder het door de commissie Herkströter aanbevolen maximumpercentage
van 150%. 



31-03-2009 31-03-2008

€ €
Reserves  

4. - Continuïteitsreserve

Stand per 1 april 350.000 250.000
Mutatie uit hoofde van het resultaat 100.000 100.000

Stand per 31 maart 450.000 350.000

5. - Bestemmingsreserve fondsenwerving

Stand per 1 april 150.000 0
Mutatie uit hoofde van het resultaat 0 150.000

Stand per 31 maart 150.000 150.000

6. - Bestemmingsreserve nalatenschap

Stand per 1 april 1.000.000 1.000.000
Mutatie uit hoofde van het resultaat 0 0

Stand per 31 maart 1.000.000 1.000.000

7. - Bestemmingsreserve donaties kliniekcentra

Stand per 1 april 449.453 147.268
Mutatie uit hoofde van het resultaat -108.390 302.185

Stand per 31 maart 341.063 449.453

Totaal reserves 1.941.063 1.949.453
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De bestemmingsreserve nalatenschap heeft betrekking op een nog af te wikkelen nalatenschap
die in het boekjaar 2002/2003 is verkregen. De nalatenschap wordt geschat op € 1.000.000, na
aftrek van kosten. Na definitieve afwikkeling van de nalatenschap zal het bestuur tot de
besteding ervan overgaan.

De bestemmingsreserve donaties kliniekcentra wordt ingezet voor de doelstelling.

De bestemmingsreserve fondsenwerving heeft betrekking op de nog uit te zenden tv-serie van
vijf programma's in het boekjaar 2009/2010. De kosten van de uitzending worden geschat op
€ 150.000. Hiertoe is een tripartite contract afgesloten tussen producent/regisseur, de zend-
gemachtigde en Brooke-NL.



31-03-2009 31-03-2008

€ €
Fondsen

8. - Bestemmingsfonds nalatenschap

Stand per 1 april 153.166 153.166
Mutaties 541 0

Stand per 31 maart 153.707 153.166

9. - Bestemmingsfonds Brooke-Egypte

Stand per 1 april 0 0
Mutaties 10.000 0

Stand per 31 maart 10.000 0

Totaal fondsen 163.707 153.166

Totaal reserves en fondsen 2.104.770 2.102.619

10. Kortlopende schulden

Nog te betalen vakantiedagen 66.471 54.102
Reservering vakantiegeld 11.216 5.572
Crediteuren 11.081 13.025
Nog te betalen loonbelasting en sociale premies 7.507 4.654
Nog te betalen accountants- en advieskosten 7.259 8.423
Nog te betalen bankkosten 2.084 2.243
Nog te betalen personeelskosten 278 0
Geoormerkte donaties 0 38.342

Totaal kortlopende schulden 105.896 126.361
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Het bestemmingsfonds nalatenschap betreft een nalatenschap die is belast met vruchtgebruik.
Het bedrag is in april 2006 gestort op een geblokkeerde rekening en wordt aangemerkt als
bestemmingsfonds. In november 2008 is de slotuitkering ontvangen ad € 541. Bij vrijval van de
geblokkeerde middelen zal de bestemming de algemene doelstelling zijn.

Het bestemmingsfonds Brooke-Egypte betreft een ontvangen geoormerkte donatie van
Stichting Bouwstenen. In het boekjaar 2009/2010 zal dit bedrag overgemaakt worden naar
Brooke-Egypte.



NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
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Op 26 september 2002 sloot Brooke-NL met de heer R.Th. Baarsma een huurovereenkomst af
voor de huur van een kantoorruimte, gevestigd aan de Van Baerlestraat 13-C te Amsterdam.
De overeenkomst is ingegaan op 1 oktober 2002, heeft ten minste een looptijd van vijf jaar en
liep af op 30 september 2007. De huurprijs inclusief servicekosten bedraagt per 1 oktober 2008
€ 9.754 en wordt jaarlijks op 1 oktober aangepast. Het contract heeft een opzegtermijn van
zes maanden en werd per 1 oktober 2007 stilzwijgend verlengd tot 2012.

Eén erfenis is niet vrij van rechten en kosten. Brooke is erfgenaam van de helft van een perceel
land met huis, belast met vruchtgebruik. De waarde van bovenstaande toekenning is ultimo
boekjaar niet vast te stellen. 



E.  TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie Begroot Realisatie
2008/2009 2008/2009 2007/2008

BATEN € € €

11. Baten uit eigen fondsenwerving

Contributies, donaties, giften en schenkingen 1.356.281 1.350.000 1.341.128
Geoormerkte donaties 26.000 0 38.342
Nalatenschappen 219.761 100.000 741.476
Sponsoring 0 25.000 0
Hippisch Gala 0 0 50.000

Totaal (A) 1.602.042 1.475.000 2.170.946

- Resultaat verkopen artikelen

Verkopen 2.842 3.000 3.032
Af: inkopen -1.616 -2.500 -1.742

Resultaat (B) 1.226 500 1.290

Totaal baten uit eigen fondsenwerving (A + B) 1.603.268 1.475.500 2.172.236

12. Rentebaten

Rente 12.305 5.000 9.721

LASTEN
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Dankzij talloze initiatieven van donateurs, de tv-reclamespot, de radiospot en de succesvolle
zomer- en wintermailing is de opbrengst van contributies, donaties, giften en schenkingen op
vrijwel hetzelfde niveau als begroot. De bij evenementen behaalde omzet wordt na aftrek van de
inkopen gepresenteerd als resultaat.

De toelichting op de lasten begint op pagina 31 met de verdeling van lasten naar bestemming.

Gezien de beleggingsrisico's die verbonden zijn aan aandelen en obligaties, is het bestuur van
mening dat liquide middelen uitsluitend aangehouden moeten worden in de vorm van spaarte-
goeden.



Toelichting lastenverdeling 2008/2009

Specificatie en verdeling lasten naar bestemming

Werving baten

Ref. 13. Voorlichting/ 14. Donaties 15. Eigen 16.
bewust- aan de fondsen- Beheer en Realisatie Begroot Realisatie
making kliniekcentra werving administratie 2008/2009 2008/2009 2007/2008

€ € € € € € €

Lasten

Donaties aan de kliniekcentra 0 1.200.000 0 0 1.200.000 1.000.000 1.200.000
Geoormerkte donaties 0 19.100 0 0 19.100 0 38.342
Kosten nieuwsbrief mailing 68.974 0 12.172 0 81.146 110.000 85.982
Tv-uitzending 0 0 0 0 0 115.000 0
Advertenties/commercials 3.709 0 3.710 0 7.419 25.000 15.787
Overige directe kosten 13.019 0 3.255 0 16.274 12.000 9.144
Personeelskosten 100.582 31.580 16.220 33.898 182.280 202.000 203.474
Huisvestingskosten 5.501 1.690 791 1.942 9.924 12.500 9.736
Kantoorkosten 43.491 13.360 6.254 15.349 78.454 105.550 55.857
Bestuurskosten 2.339 719 336 826 4.220 3.000 2.159
Overige algemene kosten 8.096 2.487 1.164 2.858 14.605 5.500 9.291

Totaal 245.711 1.268.936 43.902 54.873 1.613.422 1.590.550 1.629.772
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Bestemming

Besteed aan doelstelling



Vervolg toelichting lasten

Realisatie Begroot Realisatie
2008/2009 2008/2009 2007/2008

€ € €

Directe kosten

Donaties aan de kliniekcentra 1.200.000 1.000.000 1.200.000
Geoormerkte donatie Brooke-Egypte 9.100 * 0 5.000
Geoormerkte donatie Brooke-Pakistan 10.000 0 0
Geoormerkte donatie mobiel team Cairo 0 0 30.000
Geoormerkte donatie Luxor First Aid Centre 0 0 3.342
Kosten nieuwsbrief mailing 81.146 110.000 85.982
Tv-uitzending 0 115.000 0
Advertenties/commercials 7.419 25.000 15.787
Overige directe kosten 16.274 12.000 9.144

Totaal directe kosten 1.323.939 1.262.000 1.349.255

* Brooke-NL heeft zelf € 3.100 bijgedragen.

- Overige directe kosten

Website 12.712 10.000 5.874
Promotie- en infomateriaal 2.746 0 859
Events 354 2.000 555
Kosten Hippisch Gala 0 0 1.320
Overige mailingskosten/stationery 462 0 536

Totaal overige directe kosten 16.274 12.000 9.144
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Met de halfjaarlijkse nieuwsbrief geeft Brooke informatie over haar "in het veld" activiteiten. De
nieuwsbrief heeft een voorlichtend karakter.

Voor een uitsplitsing van de directe kosten naar voorlichting/bewustmaking, donaties aan de
kliniekcentra en eigen fondsenwerving wordt verwezen naar pagina 31.



De kostensoorten zijn als volgt samengesteld:

Realisatie Begroot Realisatie
2008/2009 2008/2009 2007/2008

€ € €

Personeelskosten

Salarissen en sociale lasten 151.871 182.500 187.204
Pensioenpremies 14.839 11.500 11.626
Overige personeelskosten 15.570 8.000 4.644

Totaal personeelskosten 182.280 202.000 203.474

Huisvestingskosten

Huur pand 9.640 9.460
Overige huisvestingskosten 284 276

Totaal huisvestingskosten 9.924 12.500 9.736
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Gedurende boekjaar 2008/2009 had de stichting vijf medewerkers (inclusief een zieke
medewerkster) in dienst, over het gehele jaar gemiddeld 2,8 fte vertegenwoordigend. De
personeelskosten zijn inclusief de beloning van de fulltime directeur. De beloning van de
directeur valt binnen de 'Adviesregeling beloning directeuren van goede doelen' die door de VFI
is opgesteld.

De medewerkers hebben recht op een individuele pensioenverzekering waarbij de premie,
binnen de fiscaal gestelde grenzen, door Brooke wordt betaald. 



Realisatie Begroot Realisatie
2008/2009 2008/2009 2007/2008

€ € €

Kantoorkosten

Algemene kosten 18.134 15.800 12.525
Administratiekosten 13.559 12.000 9.416
Porti- en kopieerkosten 3.472 12.000 5.289
Kantoorbenodigdheden 3.463 4.000 2.705
Kosten CBF 5.176 2.750 1.816
Telefoonkosten 4.459 3.000 3.013
Adviseurs 7.546 12.000 10.431
Representatiekosten 3.117 0 2.962
Automatiseringskosten 17.915 39.000 3.675
Eten en drinken 939 1.000 481
Afschrijvingskosten 642 0 273
Overige kantoorkosten 32 4.000 3.271

Totaal kantoorkosten 78.454 105.550 55.857

- Algemene kosten

Accountant 5.766 9.000 8.500
Vergaderkosten 2.339 1.500 682
Verzekeringen 1.158 1.500 1.157
Kosten loonadministratie 1.874 1.300 1.639
Vrijwilligersvergoeding * 2.505 0 0
Contributies 4.372 1.000 547
Diversen 120 1.500 0

Totaal algemene kosten 18.134 15.800 12.525

* De vrijwilligersvergoeding is verstrekt binnen de daarvoor geldende fiscale grenzen.

Bestuurskosten * 4.220 3.000 2.159

* Het bestuur ontvangt geen bezoldiging.

Overige algemene kosten 14.605 5.500 9.291
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Deze post betreft bankkosten en kosten voor de afwikkeling van nalatenschappen.



F. KASSTROOMOVERZICHT

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat 2.793 552.458
Afschrijvingen -642 -273

2.151 552.185

Veranderingen in werkkapitaal:
- vorderingen 2.283 -446.558
- schulden -20.465 99.270

-18.182 -347.288

Kasstroom uit operationele activiteiten -16.031 204.897

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investering materiële activa -2.042 -1.366

Nettokasstroom -18.073 203.531

Beginsaldo geldmiddelen 710.187 506.656
Eindsaldo geldmiddelen 692.114 710.187

Mutatie geldmiddelen -18.073 203.531
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2008/2009 2007/2008

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het boekjaar
beschikbaar zijn gekomen en in het benutten van die geldmiddelen in hetzelfde boekjaar.
Feitelijk wordt de staat van baten en lasten ontdaan van invloeden die de waarderings-
grondslagen met zich meebrengen. Het saldo van de liquide middelen per 31 maart 2009
muteerde van € 710.187 naar € 692.114. Dit wordt grotendeels verklaard door de afname van
de schulden in het boekjaar 2008/2009. 



G. KENGETALLEN

Realisatie Begroot Realisatie
2008/2009 2008/2009 2007/2008

1. Totaal bestedingen aan de doelstelling
gedeeld door het totaal van de baten 93,8% 97,6% 70,1%

2. Kosten van eigen fondsenwerving gedeeld
door de baten uit eigen fondsenwerving 2,7% 5,2% 2,2%

3. Kosten beheer en administratie gedeeld
door het totaal van de lasten 3,4% 4,4% 3,2%
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De realisatie van het totaal van de bestedingen aan de doelstelling gedeeld door het totaal
van de baten is op vrijwel hetzelfde niveau als begroot. De kosten van eigen
fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving is lager dan begroot,
doordat de kosten van de tv-uitzending pas in het volgende boekjaar gerealiseerd zullen
worden. De kosten van beheer en administratie gedeeld door het totaal van de lasten is op
vrijwel hetzelfde niveau als vorig boekjaar.



H. OVERIGE GEGEVENS

Vaststelling

Resultaatbestemming

Accountantsverklaring
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Het bestuur heeft de jaarrekening 2008/2009 van Stichting Brooke Hospital for Animals
Nederland vastgesteld.

Het bestuur heeft de resultaatverdeling zoals opgenomen in de staat van baten en lasten
vastgesteld.

Voor de tekst van de accountantsverklaring wordt verwezen naar de volgende pagina van de
jaarrekening.
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