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BESTUURSVERSLAG

1.  Samenstelling bestuur

1.1  Bestuur

-
-
-
-
-
-
-
-
-

De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

2.  Algemeen
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de heer drs. G.T.F. Eskens, voorzitter (aangetreden 16 oktober 2005)
mevrouw drs. E. Balkestein, secretaris
de heer drs. D. Ridder, RC, penningmeester
de heer drs. M.J. Bergsma, bestuurslid
de heer ing. K.P.A. de Vries, bestuurslid
de heer dr. H.A.H. Craenen, bestuurslid
mevrouw drs. P. Hoefakker, bestuurslid (aangetreden 20 maart 2005)
mevrouw H.B. Weir namens Brooke Hospital for Animals Engeland (hierna 'Brooke-UK') 
de heer J.P. Rodier namens Brooke-UK

1.2  Directie

-  mevrouw drs. G.T. Tolud, directeur 

Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland (hierna 'Brooke-Nederland') 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. 

In het boekjaar 2005/2006 is een bijdrage van € 1.042.040 besteed aan de doelstelling, en is
een groei gerealiseerd van 3.644 nieuwe donateurs. 



Ontvangst en besteding van donatiegelden

Totaal ontvangen van Brooke-Nederland van 1 april 2005 tot en met
31 maart 2006 £ 548.898
Totaal besteed van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2006 £ 838.762
Beschikbaar op 31 maart 2006, uitgegeven in april 2006 £ 59.605

Totaal Aandeel Percentage
Land uitgaven Brooke-NL Brooke-NL

£ £

Afghanistan 252.546 59.900 23,7%
Egypte 969.020 360.676 37,2%
India 376.528 92.184 24,5%
Jordanië 101.091 43.956 43,5%
Pakistan 1.201.063 282.046 23,5%

Totaal 2.900.248 838.762 28,9%
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Hieronder volgt een verklaring van Brooke-UK aan Brooke-Nederland betreffende de
besteding van de via Brooke-Nederland ontvangen donatiegelden over het jaar 2005/2006.

Activiteiten gefinancierd door Brooke-UK en Brooke-Nederland 2005/2006

Afghanistan
Brooke-Nederland heeft ₤ 59.900 bijgedragen aan de activiteiten in Afghanistan in het jaar
2005/2006. Dit vertegenwoordigde 23,7% van de totale bestedingen in Afghanistan van de
Brooke-organisatie.

In Afghanistan werkt Brooke via een lokale organisatie teneinde duurzame oplossingen te
bieden voor armoede en leed. Onze projecten helpen werkdieren en arme bevolkingsgroepen
in gebieden die getroffen worden door voortdurende onlusten en onzekerheden. De door
Brooke gefinancierde projecten spreiden zich vanuit de stedelijke centra van Kabul en
Jalalabad, en de volgende prioriteit zal zijn om een nieuw programma op te starten in de
provincie Qunduz.
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Egypte
Brooke-Nederland heeft ₤ 360.676 bijgedragen aan de activiteiten in Egypte in het jaar
2005/2006. Dit vertegenwoordigde 37,2% van de totale bestedingen in Egypte door de
Brooke-organisatie. 

De Brooke-organisatie werkt via lokale bevolkingsgroepen om duurzame oplossingen te
bieden ter leniging van het leed van werkpaarden en -ezels in Egypte. Vanuit de hoofdcentra
in Luxor, Aswan, Edfu, Caïro en Mersah Matrouh breidt ons werk zich uit naar vele
plattelandsgemeenten, met name in de provincies in de Nijldelta, waar men voor het
levensonderhoud afhankelijk is van paarden, ezels en muildieren. De voorlichtings-
programma’s, zowel in het publiek als op scholen, zijn geïntensiveerd. Dit verschaft grotere
zekerheid dat onze investeringen in Egypte op lange termijn een gunstig effect zullen hebben
voor de mensen en dieren in de meest behoeftige gebieden.

India 
Brooke-Nederland heeft ₤ 92.184 bijgedragen aan de activiteiten van de Indiase afdeling van
Brooke. Dit vertegenwoordigde 24,5% van de totale bestedingen in India door de Brooke-
organisatie. 

Het doel van het project is om het lijden van werkpaarden en -ezels, die in de armste
gemeenschappen van het platteland en in de steden van India worden ingezet, structureel te
verminderen. Het zwaartepunt van het programma is verlegd naar het gebied ten oosten van
Delhi, waar de Brooke-teams zich nu inzetten voor de seizoensarbeiders en hun werkdieren in
de baksteenovens, en verder werkzaam zijn in de dorpen waar werkdieren de belangrijkste
bron van inkomsten zijn voor hun eigenaren. Elke maand worden nieuwe gemeenschappen
en dorpen bereikt door de Brooke-programma’s, waarbij veterinaire spoedhulp en praktische
oplossingen worden aangeboden, gericht op de problemen die aan de basis liggen van het
leed in gebieden waar geen andere vorm van hulp beschikbaar is.

Jordanië
Brooke-Nederland heeft ₤ 43.956 bijgedragen aan de activiteiten van de Brooke-afdeling in
Jordanië. Dit vertegenwoordigde 43,5% van de totale bestedingen in Jordanië door de
Brooke-organisatie. 

De oude stad Petra is een steeds belangrijker toeristenbestemming geworden, waar een
groeiend aantal dieren wordt ingezet. Brooke geeft noodzakelijke hulp aan meer dan
500 dieren in het gebied rond Petra, alsook scholing in het omgaan met en verzorgen van
dieren ten gunste van de gemeenschappen in Zuid-Jordanië. Dit jaar is ook een nieuw
initiatief van start gegaan waarbij toeristen opmerkzaam worden gemaakt op de noodzaak van
een verantwoorde inzet van dieren ten dienste van het toerisme. Brooke werkt nu samen met
de plaatselijke hotels, toeristenorganisaties, internationale bezoekers en diereneigenaren om
het welzijn van de werkpaarden en -ezels in Petra te verbeteren.



3.  Organisatie
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3.1  Staf

De staf, in 2005 bestaande uit 1 fulltime en 1 parttime medewerker (0,8 fte), is in januari 2006
uitgebreid met 1 parttime beleidsmedewerker (0,9 fte). Wegens zwangerschap zal voor de
voorziene werkzaamheden voor deze medewerkster per september 2006 eventueel
aanvullende capaciteit moeten worden ingehuurd.
Verder heeft de organisatie 1 oproepkracht voor kantoorwerkzaamheden. De bezetting van
deze oproepkracht ligt op het niveau van 0,2 fte.
Personeelstechnisch blijft de coördinatie van onze informatiestand op evenementen
(voornamelijk in de hippische sector) nog steeds problematisch. Het vereist communicatief en
organisatorisch talent en flexibele inzetbaarheid, ook tijdens het weekend. 

3.2  Bestuur

De heer G. Eskens is toegetreden tot het bestuur als voorzitter. Hij heeft grote professionele
managementervaring op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en fondsenwervende
organisaties. Voorts is mevrouw P. Hoefakker toegetreden als bestuurslid. Vanuit haar
professionele achtergrond zal zij een belangrijke inbreng hebben op fiscaal-juridisch gebied. 

Pakistan
Brooke-Nederland heeft ₤ 282.046 bijgedragen aan het werk van de Pakistaanse Brooke-
afdeling. Dit vertegenwoordigde 23,5% van de totale bestedingen in Pakistan door de Brooke-
organisatie. 

Brooke-Pakistan gaat door met het bieden van duurzame oplossingen voor het veel
voorkomende leed van werkpaarden en -ezels in Pakistan door te werken via lokale
gemeenschappen. Vanuit lokale centra in Lahore, Gujranwalla, Multan, Peshawar en Mardan
bereikt Brooke ieder jaar meer baksteenovens, markten, dorpen en steden. Brooke heeft
gereageerd op de vernietigende aardbeving in oktober 2005, door onmiddellijk na de ramp
veterinaire teams te sturen, die hulp hebben geboden aan mensen en dieren. Een aantal
Brooke-teams is nog steeds actief in het gebied van Balakot, waar men met het Pakistaanse
leger gewerkt heeft om onderkomens voor de winter en noodhulp te geven in de zwaarst
getroffen gebieden. Deze teams blijven hulp verlenen bij de opbouw en het herstelprogramma
in de North West Frontier Province van Pakistan.



4.  Voorlichting, promotie en fondsenwerving
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Dit jaar is een televisiespot gemaakt en uitgezonden op National Geographic Channel (NL).
Voor deze spot mochten wij het nummer 'Lost' gebruiken van zangeres Anouk. 
De televisie-uitzending van het programma TROS-Dierenmanieren, gewijd aan de activiteiten
van Brooke in India, is twee keer herhaald. Verder zijn frequent radiospots uitgezonden. 

In de geschreven pers is dit jaar een tiental artikelen verschenen over de werkzaamheden van
Brooke. Door extra aandacht aan deze vorm van promotie hopen wij in het komende jaar de
interesse van de pers voor Brooke te vergroten. Het is echter lastig om de aandacht van de
pers te vangen. Onmiddellijk na de catastrofale aardbeving van 8 oktober in Pakistan, heeft de
plaatselijke Brooke-organisatie een ezelkaravaan met hulpgoederen gezonden naar een
getroffen gebied dat voor elk ander vervoersmiddel onbereikbaar was. Een door ons
uitgezonden persbericht over deze spectaculaire actie is door de schrijvende pers nauwelijks
opgepikt. Hetzelfde verschijnsel is gesignaleerd door onze Engelse moederorganisatie.
Mogelijk was er, een halfjaar na de tsunami, sprake van een verzadiging voor rampennieuws.

3.3  Comité van Aanbeveling

Ons Comité van Aanbeveling bestaat uit prominente Nederlanders, die ons werk een warm
hart toedragen en dit vertalen in publieke steunbetuigingen en andere manifestaties op het
gebied van promotie. Zo heeft Martin Gaus aandacht gevraagd voor het werk van Brooke in
een RTL4-programma, heeft Mensje van Keulen zich bereid verklaard om haar boekje 'Van
Aap tot Zet' te schenken aan Brooke-juniorleden die iets bijzonders hebben gedaan, en was
Yvonne Kroonenberg ook dit jaar weer 'de stem' van onze radiospot. Dankzij Yvonne
Kroonenberg’s bemiddeling is een artikel verschenen over Brooke in een veel gelezen
damesblad.
Het Comité bestaat uit Martin Gaus, Anky van Grunsven, Yvonne Kroonenberg, Mensje van
Keulen, Tineke Bartels en Huub Stapel. 

Onze halfjaarlijkse nieuwsbrief, thans een oplage van 30.000 exemplaren, blijft de
belangrijkste bron van informatie voor onze donateurs. De Brooke-dierenartsen werken onder
omstandigheden die voor Nederlandse begrippen onvoorstelbaar zijn. Werkpaarden en werk-
ezeltjes zijn gewond of uitgehongerd op een wijze die geen enkele Nederlandse dierenarts
ooit in zijn praktijk zal zien. De eigenaren van deze dieren werken en leven vaak onder
omstandigheden die een Nederlander zich simpelweg niet kan indenken. In onze nieuwsbrief
willen wij deze informatie verantwoord overbrengen, waarbij wij proberen begrip te kweken.
De dieren worden volgens onze begrippen mishandeld, maar in de meeste gevallen is dit het
gevolg van onwetendheid en extreme armoede. Wij hopen dat wij met de nieuwsbrief onze
donateurs een helder beeld geven van de besteding van hun donatie.
De achterpagina van onze nieuwsbrief blijft gereserveerd voor de vermelding van de vele
tientallen initiatieven, zowel particulier als in bedrijfsverband, die zijn genomen ter financiële
ondersteuning van het werk van Brooke. 



5.  Resultaten

Realisatie/afwijking van planning
Planning Realisatie

Aantal nieuwe donateurs 3.000 3.644
Deelname aan evenementen 20 30
Inkomsten eigen fondsenwerving € 1.025.000 € 1.187.684
Donaties aan Brooke-UK/geoormerkte giften € 600.000 € 814.850
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De juniornieuwsbrief wordt verspreid in een oplage van 2.000 exemplaren. Iedere junior-
nieuwsbrief bevat een poster die kan worden opgehangen, bijvoorbeeld op school of in de
manege. De juniornieuwsbrief is vooral een stimulans voor initiatieven zoals spreekbeurten en
een podium voor de kinderen die iets bijzonders hebben gedaan. Brooke heeft ook dit jaar
weer veel 'juniorgiften' ontvangen die het resultaat waren van plakken, bakken en poetsen. En
uit de vele reacties van de kinderen blijkt vaak dat de boodschap van Brooke goed is
overgekomen: “[…..] en hopelijk helpen jullie nog heel veel paarden, en ook de eigenaren van
de paarden met de voorlichtingen.” (Ingezonden brief van een juniorlid, die geplaatst is in de
juniornieuwsbrief voorjaar 2006.)

We hebben aan een dertigtal, meestal hippische, evenementen deelgenomen met een
informatiestand, met dank aan onze enthousiaste vrijwilligers en actieve donateurs voor het
bemannen van onze stand. 

Wij hebben dit jaar onze website vernieuwd. In de informatie hebben we, duidelijk zichtbaar,
antwoorden opgenomen op vragen die ons voordien veelvuldig per telefoon of e-mail werden
gesteld. Bijvoorbeeld: kan ik werken in een Brooke-kliniek? Het effect van deze inhoudelijke
vernieuwing is duidelijk merkbaar door een afname van dit soort vragen. 
Het komende boekjaar zullen we doorgaan met de mogelijkheden tot exploitatie van de
website verder uit te bouwen.

In de laatste maanden van het boekjaar zijn we bezig geweest met de voorbereidingen voor
een film die naar verwachting in de eerste helft van het nieuwe boekjaar zal worden uitge-
zonden. Tevens hopen we op een aantal herhaaluitzendingen. Voor de realisatie van de film
zullen we een gift ontvangen van Stichting Liberty.



6.  Financiële resultaten

Realisatie Realisatie
2005/2006 2004/2005

€ €

Inkomsten (A) 1.196.868 1.135.202

Kosten 286.345 255.230
Donatie Brooke-UK 800.000 650.000
Geoormerkte giften 14.850 1.000

Totaal uitgaven (B) 1.101.195 906.230

Resultaat boekjaar (A -/- B) 95.673 228.972
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Ook dit jaar zijn de inkomsten uit donaties hoger dan gepland. Ten opzichte van vorig jaar is
een toename van 10% gerealiseerd. De inkomsten uit nalatenschappen zijn 13% lager dan
vorig jaar. 
De kosten van eigen fondsenwerving bedroegen € 57.066. Dit is 4,8% van de baten uit eigen
fondsenwerving waarmee we ruim binnen de norm van 25% blijven die door het Centraal
Bureau Fondsenwerving wordt gehanteerd. 
De totale kosten zijn met 12% gestegen ten opzichte van de kosten van vorig jaar en
bedragen nu 24% van de inkomsten. 

6.1  Bijdrage aan kliniekcentra in Egypte, Jordanië, Pakistan, India en Afghanistan

Brooke-Nederland heeft € 814.850 (= € 800.000 + € 14.850 aan geoormerkte giften), dat
overeenkomt met £ 548.898 zoals vermeld onder 2. Algemeen, overgemaakt naar onze
eigen, separate bankrekening van het hoofdkantoor van Brooke Hospital for Animals in
Londen. Omdat er van het vorige boekjaar nog een positief saldo op deze bankrekening stond,
is er van daaruit een bedrag van £ 838.762 gedistribueerd naar de kliniekcentra in Egypte,
Jordanië, Pakistan, India en Afghanistan. Een overzicht van de activiteiten in de
bovengenoemde landen is gegeven onder punt 2. Algemeen van het bestuursverslag.

Het jaarverslag van Brooke-UK, waarin de mutaties van de Brooke-Nederland-rekening zijn
opgenomen, kan worden opgevraagd bij Brooke-Nederland.



Amsterdam, 29 augustus 2006
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6.2  Reserves

De continuïteitsreserve is dit boekjaar niet gewijzigd en bedraagt per eind maart 2006
€ 200.000. De reserve dient als buffer om eventuele tegenvallende inkomsten of onverwachte
uitgaven op te vangen. 
 

6.3  Nalatenschappen

In het boekjaar 2005/2006 hebben wij € 196.207 aan legaten toegezegd gekregen, tegenover
een verwachting van € 100.000.

6.4  Geoormerkte giften

€ 3.850 hebben wij ontvangen van Stichting Bouwstenen voor de Dierenbescherming, voor
het werk van dierenarts Dr. Madany, Brooke-Egypte. Voor de hulp van Brooke aan de
slachtoffers van de aardbeving in Pakistan hebben wij € 1.000 ontvangen van een
Nederlandse stichting en € 10.000 van een fonds in België. 

6.5  Vooruitzichten 2006/2007

Het algemene economische klimaat en de 'donatiemoeheid' leiden tot een verwachting van
stagnatie/achteruitgang in de donateursbijdragen. Anderzijds hebben wij de zekerheid van
een televisie-uitzending in juli 2006, terwijl op iets langere termijn de vooruitzichten voor
televisieprogramma’s volstrekt onduidelijk zijn in verband met reorganisaties in de omroep-
wereld. De combinatie van genoemde twee factoren resulteert in een verwachting van een
bescheiden groei in de inkomsten uit donaties.  
Als gevolg van noodzakelijke uitbreiding van de staf stijgen de personeelskosten, terwijl van
deze investering in het komende jaar nog geen rendement mag worden verwacht. Het effect
hiervan is dat wij een stabilisatie dan wel lichte achteruitgang verwachten van het netto-
resultaat.
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BALANS
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-03-2006 31-03-2005

€ €

ACTIVA

Vlottende activa
1. - Vorderingen 1.360.748 1.176.968
2. - Liquide middelen 226.373 302.447

Totaal vlottende activa 1.587.121 1.479.415

Totaal activa 1.587.121 1.479.415

PASSIVA

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen
3. - Continuïteitsreserve 200.000 200.000
4. - Bestemmingsreserve nalatenschap 1.000.000 1.000.000
5. - Overig vrij besteedbaar vermogen 197.689 255.182

Totaal vrij besteedbaar vermogen 1.397.689 1.455.182

Vastgelegd vermogen
6. - Bestemmingsfonds nalatenschap 153.166 0

Totaal eigen vermogen 1.550.855 1.455.182

Schulden
7. - Overige schulden op korte termijn 36.266 24.233

Totaal schulden 36.266 24.233

Totaal passiva 1.587.121 1.479.415
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie Begroting Realisatie
Ref. 2005/2006 2005/2006 2004/2005

€ € €
FONDSENWERVING

Baten uit eigen fondsenwerving

8. Contributies, donaties, giften en schenkingen 991.477 900.000 901.167
9. Nalatenschappen 196.207 100.000 224.560

Sponsoring 0 25.000 0

Totaal baten uit eigen fondsenwerving (A) 1.187.684 1.025.000 1.125.727

Kosten eigen fondsenwerving

Directe wervingskosten 21.543 56.850 18.409
10. Uitvoeringskosten eigen organisatie 35.522 35.426 32.104

Totaal kosten eigen fondsenwerving (B) 57.066 92.276 50.513

(in % van baten uit eigen fondsenwerving) 4,8% 9,0% 4,5%

11. Resultaat verkopen artikelen

Verkopen 3.170 2.500 747
Af: inkopen -2.089 -2.870 -2.667

Resultaat (C) 1.081 -370 -1.920

Resultaat eigen fondsenwerving (A - B + C) 1.131.699 932.354 1.073.294

12. Overige baten 6.014 5.000 8.728

Totaal beschikbaar voor doelstelling 1.137.713 937.354 1.082.022
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Realisatie Begroting Realisatie
2005/2006 2005/2006 2004/2005

€ € €

BESTEED AAN DOELSTELLING

Voorlichting/bewustmaking
13. - Informatie 85.101 213.150 73.634
10. - Uitvoeringskosten eigen organisatie 142.090 141.704 128.416

Totaal besteed aan voorlichting/bewustmaking 227.190 354.854 202.050
Donaties aan:

14. - Brooke-UK 800.000 600.000 650.000
- Particuliere gift kliniek 0 0 1.000
- Geoormerkte donatie Brooke-Pakistan 11.000 0 0
- Geoormerkte donatie Brooke-Egypte 3.850 0 0

Totaal besteed aan doelstelling 1.042.040 954.854 853.050
Totaal beschikbaar voor doelstelling 1.137.713 937.354 1.082.022

Resultaat boekjaar 95.673 -17.500 228.972

Resultaat boekjaar te muteren op:
- Continuïteitsreserve 0 30.000
- Bestemmingsfonds nalatenschap 153.166 0
- Overig vrij besteedbaar vermogen -57.493 199.372
- Fonds activa bedrijfsvoering 0 -400

Totaal 95.673 228.972
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ALGEMENE TOELICHTING

Doelstelling

-
-
-

-

Waarderingsgrondslagen

-13-

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 instel-
lingen'.
De in de balans opgenomen activa en passiva zijn, voor zover niet anders wordt vermeld,
tegen nominale waarde opgenomen.
De bestemmingsreserve nalatenschap is een specifiek door het bestuur bepaalde reserve en
onderdeel van het vrij besteedbaar vermogen.

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 nalatenschappen worden in het jaar verantwoord waarin een redelijke mate van
zekerheid bestaat over de omvang ervan.  

Kostenverdeling

Zowel de uitvoeringskosten als de directe kosten worden op basis van werkelijke tijds-
besteding toegerekend aan fondsenwerving en voorlichting/bewustmaking. Jaarlijks wordt
getoetst of deze verdeling nog overeenkomt met de werkelijkheid.

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.



TOELICHTING OP DE BALANS

31-03-2006 31-03-2005

€ €

1. Vorderingen

Nalatenschappen 1.334.028 1.166.407
Vooruitbetaalde kosten 25.550 4.679
Nog te ontvangen renteopbrengsten 1.170 2.484
Overige vorderingen 0 3.398

Totaal vorderingen 1.360.748 1.176.968

2. Liquide middelen

ASN internetspaarrekening 175.473 150.138
Postbank Nederland 33.642 37.079
Postbank België 9.306 9.310
ABN AMRO Bank Nederland 7.952 105.920

Totaal liquide middelen 226.373 302.447
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Per 31 maart 2006 zijn alle liquide middelen ofwel direct ofwel binnen een maand opvraag-
baar. De liquide middelen worden zoveel mogelijk op een spaarrekening aangehouden.

Onder de nalatenschappen is een vordering van € 1.000.000 opgenomen die in het boekjaar
2002/2003 is verkregen. De definitieve afwikkeling wordt niet eerder dan komend boekjaar
verwacht. Eventuele afwijkingen van voornoemd bedrag zullen alsdan ten gunste, respec-
tievelijk ten laste van de staat van baten en lasten worden gebracht. 



Eigen vermogen

31-03-2006 31-03-2005

€ €

Vrij besteedbaar vermogen

3. - Continuïteitsreserve

Stand per 1 april 200.000 170.000
Mutaties 0 30.000

Stand per 31 maart 200.000 200.000

4. - Bestemmingsreserve nalatenschap

Stand per 1 april 1.000.000 1.000.000
Mutaties 0 0

Stand per 31 maart 1.000.000 1.000.000
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Met ingang van het boekjaar 2003/2004 is een continuïteitsreserve gecreëerd die tot doel
heeft de werkzaamheden van Brooke voor enige tijd te waarborgen. De hoogte van deze
reserve wordt vastgesteld op maximaal 1,5 maal de omvang van de jaarlijkse
uitvoeringskosten. In het boekjaar 2005/2006 bedragen de uitvoeringskosten in totaal
€ 177.612. Conform het bestuursbesluit zal de continuïteitsreserve ultimo boekjaar 2005/2006
een omvang hebben van € 200.000.

De bestemmingsreserve 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 successierechten en kosten. Na definitieve afwikkeling van de nalatenschap zal het
bestuur tot de besteding ervan overgaan.



31-03-2006 31-03-2005

€ €

5. - Overig vrij besteedbaar vermogen

Stand per 1 april 255.182 55.810
Mutaties -57.493 199.372

Stand per 31 maart 197.689 255.182

Totaal vrij besteedbaar vermogen 1.397.689 1.455.182

Vastgelegd vermogen

6. - Bestemmingsfonds nalatenschap

Stand per 1 januari 0 0
Mutaties 153.166 0

Stand per 31 december 153.166 0

Totaal vastgelegd vermogen 153.166 0
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Het bestuur streeft ernaar het overig vrij besteedbaar vermogen zoveel mogelijk in te zetten
voor de doelstelling.

Het bestemmingsfonds nalatenschap betreft een nalatenschap welke is belast met
vruchtgebruik. Het bedrag is in april 2006 gestort op een geblokkeerde rekening en wordt
aangemerkt als vastgelegd vermogen.



31-03-2006 31-03-2005

€ €

Schulden

7. - Overige schulden op korte termijn

Nog te betalen schenkingsrecht 13.144 7.000
Reservering vakantiegeld 6.717 4.999
Nog te betalen accountants- en advieskosten 4.820 3.570
Nog te betalen kosten inzake tv-uitzending 4.819 0
Nog te betalen loonbelasting en sociale premies 4.590 7.060
Crediteuren 2.176 1.604

Totaal overige schulden op korte termijn 36.266 24.233

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
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Op 26 september 2002 sloot Brooke-Nederland 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 5 jaar en loopt af op 30 september 2007. De huurprijs exclusief servicekosten
bedraagt per 1 oktober 2005 € 9.259 en wordt jaarlijks op 1 oktober aangepast.



TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

FONDSENWERVING

8. Contributies, donaties, giften en schenkingen

9. Nalatenschappen

11. Resultaat verkopen artikelen

12. Overige baten

BESTEED AAN DOELSTELLING

13. Informatie

14. Donatie Brooke-UK
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Op beurzen en andere hippische evenementen is Brooke met een stand aanwezig geweest.
Tijdens deze evenementen worden artikelen verkocht. De hierbij behaalde omzet wordt na
aftrek van de inkopen gepresenteerd als resultaat. 

Door onder andere een tv-uitzending en de uitgave van een halfjaarlijkse nieuwsbrief geeft
Brooke informatie over haar doelstellingen en activiteiten. Deze nieuwsbrieven hebben een
voorlichtend karakter.

De post nalatenschappen betreft een vijftal nalatenschappen. 

Dankzij gratis radioreclame, tv-uitzendingen en de succesvolle zomer- en wintermailing is de
opbrengst van contributies, donaties, giften en schenkingen belangrijk hoger dan begroot.

De post overige baten betreft rente.

Dankzij hogere baten dan begroot is de donatie aan Brooke-UK substantieel hoger dan de
begroting. 



10. KOSTENVERDELING UITVOERINGSKOSTEN

Bewust- Fondsen- realisatie Begroot Realisatie
making werving 2005/2006 2005/2006 2004/2005

€ € € € €

Personeelskosten * 87.745 21.938 109.683 100.000 85.439

Reis- en verblijfkosten 2.031 506 2.537 5.000 4.719

Huisvestingskosten 9.034 2.259 11.293 10.000 9.742

Kantoorkosten 36.412 9.103 45.515 52.500 52.400

Bestuurskosten ** 1.489 372 1.861 1.000 898

Overige algemene kosten 5.378 1.345 6.723 8.630 7.322

Totaal uitvoeringskosten 142.090 35.522 177.612 177.130 160.520

* 
** 
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Totaal
Doelstelling

Per 31 maart 2006 bedraagt het aantal fte 2,7.
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging. Tevens zijn er geen voorschotten uitbetaald aan bestuurders.



De kostensoorten zijn als volgt samengesteld:

Realisatie Begroting Realisatie
2005/2006 2005/2006 2004/2005

€ € €

Personeelskosten

Salarissen en sociale lasten 101.822 92.000 79.687
Pensioenpremie 6.935 7.000 5.315
Overige personeelskosten 926 1.000 437

Totaal personeelskosten 109.683 100.000 85.439

Reis- en verblijfkosten 2.537 5.000 4.719

Huisvestingskosten

Huur pand 9.191 9.065
Overige huisvestingskosten 2.102 677

Totaal huisvestingskosten 11.293 10.000 9.742
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Gedurende boekjaar 2005/2006 had de stichting 3 medewerkers in dienst, 2,7 fte
vertegenwoordigend. De personeelskosten zijn inclusief de beloning van de fulltime directeur.
Daarnaast zijn circa 40 vaste vrijwilligers voor de stichting werkzaam. De medewerkers
kunnen naar eigen inzicht een individuele pensioenverzekering afsluiten waarbij de premie,
binnen de gestelde grenzen, door Brooke wordt betaald. 



Realisatie Begroting Realisatie
2005/2006 2005/2006 2004/2005

€ € €

Kantoorkosten

Algemene kosten 21.486 16.600 18.418
Afschrijvingskosten computerapparatuur 0 0 400
Porti- en kopieerkosten 4.324 10.000 8.749
Telefoonkosten 2.145 2.500 2.214
Kantoorbenodigdheden 3.199 3.000 2.839
Eten en drinken 128 750 763
Automatiseringskosten 3.111 2.000 1.270
Administratiekosten 7.301 8.650 7.086
Adviseurs 2.030 4.000 3.732
Kosten CBF 1.581 2.500 2.497
Kosten huisstijl 0 0 4.060
Overige kantoorkosten 210 2.500 372

Totaal kantoorkosten 45.515 52.500 52.400

- Algemene kosten

Contributies 19 500 395
Verzekeringen 0 1.500 1.167
Accountant 7.149 3.000 5.898
Vergaderkosten 100 1.200 1.185
Schenkingsrecht 14.095 2.750 9.751
Diversen 123 7.650 22

Totaal algemene kosten 21.486 16.600 18.418

Bestuurskosten 1.861 1.000 898

Overige algemene kosten 6.723 8.630 7.322
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Deze post betreft bankkosten.



Realisatie Begroting Realisatie
2005/2006 2005/2006 2004/2005

€ € €

Directe kosten

Tv-uitzending 5.070 120.000 9.719
Website 6.417 9.000 2.269
Events 903 5.500 0
Advertenties/commercials 13.534 27.500 6.795
Kosten nieuwsbrief mailing 76.913 108.000 70.434
Promotie en infomateriaal 1.226 0 0
Overige mailingkosten/stationery 2.581 0 2.826

Totaal directe kosten 106.644 270.000 92.043
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De kosten van de tv-uitzending zijn lager dan begroot, aangezien na het einde van het
boekjaar begonnen is met de opnamen. De kosten worden dan ook in het volgende boekjaar
gerealiseerd. 

Voor een uitsplitsing van de directe kosten naar fondsenwerving en informatie/bewustmaking
wordt verwezen naar pagina 23.



KOSTENVERDELING DIRECTE KOSTEN

Bewust- Fondsen- realisatie Begroot Realisatie
making werving 2005/2006 2005/2006 2004/2005

€ € € € €

Tv-uitzending 4.056 1.014 5.070 120.000 9.719

Website 5.134 1.283 6.417 9.000 2.269

Events 722 181 903 5.500 0

Advertenties/commercials 6.767 6.767 13.534 * 27.500 6.795

Kosten nieuwsbrief mailing 65.376 11.537 76.913 ** 108.000 70.434

Promotie en infomateriaal 981 245 1.226 0 0

Overige mailingkosten/stationery 2.065 516 2.581 0 2.826

Totaal directe kosten 85.101 21.543 106.644 270.000 92.043

*  
** 
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Totaal
Doelstelling

De verdeling tussen bewustmaking en fondsenwerving bij advertenties en commercials is 50-50.
De verdeling tussen bewustmaking en fondsenwerving bij de nieuwsbrief is 85-15.



KASSTROOMOVERZICHT

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 95.673 228.972
Aanpassing voor afschrijving 0 400

95.673 229.372

Veranderingen in werkkapitaal:
Kortlopende vorderingen -183.780 -154.999
Kortlopende schulden 12.033 3.441

-171.747 -151.558

Veranderingen uit bedrijfsoperaties:
Ontvangen/betaalde interest 0 0

Kasstroom uit operationele activiteiten -76.074 77.814

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investering materiële activa 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Nettokasstroom -76.074 77.814

Koers- en omrekeningsverschillen
geldmiddelen 0 0

Mutatie geldmiddelen -76.074 77.814
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2005/2006 2004/2005





Bijlage

BEGROTING 2006/2007

Begroot
2006/2007

€

FONDSENWERVING

Baten uit eigen fondsenwerving

Contributies, donaties, giften en schenkingen 950.000
Nalatenschappen 25.000

Totaal baten uit eigen fondsenwerving (A) 975.000

Kosten eigen fondsenwerving

Directe wervingskosten 36.600
Uitvoeringskosten eigen organisatie 49.000

Totaal kosten eigen fondsenwerving (B) 85.600

(in % van baten uit eigen fondsenwerving) 8,8%

Resultaat verkopen artikelen (C) 500

Resultaat eigen fondsenwerving (A - B + C) 889.900

Overige baten 2.500

Totaal beschikbaar voor doelstelling 892.400



Bijlage

Begroot
2006/2007

€

TE BESTEDEN AAN DOELSTELLING

Voorlichting/bewustmaking
- Informatie 135.900
- Uitvoeringskosten eigen organisatie 196.000

Totaal te besteden aan voorlichting/bewustmaking 331.900
Donatie aan Brooke-UK 600.000

Totaal te besteden aan doelstelling 931.900
Totaal beschikbaar voor doelstelling 892.400

Resultaat boekjaar -39.500
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