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BESTUURSVERSLAG 

1.  Samenstelling bestuur

1.1  Bestuur

-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.2  Directie

- 

2.  Algemeen
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de heer drs. G.T.F. Eskens, voorzitter 
mevrouw drs. E. Balkestein, secretaris
de heer drs. D. Ridder, RC, penningmeester
de heer drs. M.J. Bergsma, bestuurslid
de heer dr. H.A.H. Craenen, bestuurslid
de heer ing. K.P.A. de Vries, bestuurslid
mevrouw mr. drs. N. Hoefakker, bestuurslid (tot 28 februari 2007)
mevrouw H.B. Weir, bestuurslid (voorgedragen door Brooke Hospital for Animals Engeland) 
de heer J.P. Rodier, bestuurslid (voorgedragen door Brooke Hospital for Animals Engeland)

mevrouw drs. G.T. Tolud, directeur 

Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland (hierna ’Brooke-NL’) werft fondsen ter
ondersteuning van het werk van Brooke Hospital for Animals (hierna ’Brooke’); 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 2006/2007 is een bijdrage van € 1.244.996 besteed aan de doelstelling, en is
een groei gerealiseerd van 6.276 nieuwe donateurs.

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



Ontvangst en besteding van donatiegelden in 2006/2007

Totaal Aandeel Percentage
Land uitgaven Brooke-NL Brooke-NL

£ £

Egypte 1.111.283 134.594 12%
India 465.366 95.895 21%
Jordanië 140.488 20.448 15%
Pakistan 1.327.210 172.499 13%

Totaal 3.044.347 423.436 14%

Beschikbaar op 1 april 2006 £ 59.605
Totaal ontvangen van Brooke-NL van 1 april 2006 tot en met
31 maart 2007 £ 644.554
Totaal besteed van 1 april 2006 tot en met 31 maart 2007 £ 423.436
Valutaresultaat en interest £ 3.095
Beschikbaar op 31 maart 2007, merendeel uitgegeven in april 2007 £ 283.819
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Hieronder volgt een verklaring van Brooke Hospital for Animals Engeland (hierna: Brooke-
Engeland) aan Brooke-NL betreffende de besteding van de via Brooke-NL ontvangen donatie-
gelden over het jaar 2006/2007.

Activiteiten gefinancierd door Brooke-Engeland en Brooke-NL in 2006/2007

Egypte
Gedurende het boekjaar 2006/2007 heeft Brooke-NL £ 134.594 bijgedragen aan de
activiteiten in Egypte. Dit vertegenwoordigde 12% van de totale bestedingen in Egypte door
de Brooke-organisatie.

Brooke-Egypte heeft in haar centra in Luxor, Aswan, Edfu, Caïro, Alexandrië en Mersah
Matrouh medische behandelingen gegeven aan werkpaarden en -ezels, zowel in de vaste
klinieken als met de mobiele teams. 
Als aanvulling op de zes bestaande hospitalen en de 19 mobiele klinieken, is in oktober 2006
een nieuw operationeel centrum in de oostelijke regio van de Nijldelta geopend, waar drie
mobiele teams van start zijn gegaan. Brooke-Egypte heeft in totaal 262.955 diergenees-
kundige behandelingen gegeven.
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India
Brooke-NL heeft £ 95.895 bijgedragen aan de activiteiten van de Indiase afdeling van Brooke
in het boekjaar 2006/2007. Dit vertegenwoordigde 21% van de totale bestedingen in India
door de Brooke-organisatie.

Het doel van de activiteiten in India 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. Momenteel zijn er acht operationele centra in en rond Delhi. Elk
centrum heeft twee tot drie mobiele klinieken. Deze centra zijn zodanig gepositioneerd dat ze
zo goed mogelijk via de lokale gemeenschappen toegang krijgen tot de werkpaarden en
-ezels in het werkgebied. 
De veterinaire teams, bestaande uit dierenartsen en assistenten, en hulpverleners uit de
eigen gemeenschap, hebben berekend dat in de gebieden waar Brooke actief is ongeveer
71.900 werkpaarden en -ezels leven. Van dit aantal zijn er 44.200 bereikt gedurende het
afgelopen boekjaar. De Brooke-teams signaleren een aanzienlijke toename in de
betrokkenheid van de diereigenaren bij het werk van Brooke. 

Jordanië
Gedurende het boekjaar 2006/2007 heeft Brooke-NL £ 20.448 bijgedragen aan de activiteiten
in Jordanië. Dit vertegenwoordigde 15% van de totale bestedingen in Jordanië door de
Brooke-organisatie.

Afgelopen jaar werden door het team van de veldkliniek in Petra ongeveer 3.000
werkpaarden en -ezels bereikt, in en rond Petra. 
Tweemaal is in Petra een uitgebreide controle gehouden om te beoordelen of de
werkpaarden en -ezels in goede conditie waren om te werken. Het team heeft tevens
veterinaire voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd in gebieden die buiten hun dagelijkse
bereik liggen. Tijdens die bijeenkomsten werden de dieren onderzocht en kregen de
eigenaren praktische adviezen over dierverzorging.

Pakistan
Brooke-NL heeft £ 172.499 bijgedragen aan de activiteiten van Brooke in Pakistan.
Dit vertegenwoordigde 13% van de totale uitgaven in Pakistan door de Brooke-organisatie.

Brooke-Pakistan heeft haar activiteiten het afgelopen jaar uitgevoerd met 25 mobiele
klinieken en zeven vaste klinieken binnen het werkgebied van Brooke en in gebieden waar
met partnerorganisaties wordt samengewerkt. 
De mobiele teams hebben 138.000 diergeneeskundige behandelingen gegeven in gemeen-
schappen van mensen die voor hun levensonderhoud volledig afhankelijk zijn van werk-
dieren. In de vaste klinieken zijn 54.000 behandelingen gegeven aan intern verpleegde dieren
die waren doorverwezen door de mobiele teams en aan dieren die waren binnengebracht
door hun eigenaren. Bovendien zijn in de vaste klinieken 47.000 poliklinische behandelingen
gegeven.  



3.  Organisatie
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3.1  Staf

De staf bestond in 2006/2007 uit 3 medewerkers en 1 oproepkracht, gemiddeld 2,6 fte's. Het
contract van 1 medewerkster is niet verlengd. Ook het contract van de oproepkracht is niet
verlengd. In maart 2007 is voormalig bestuurslid mevrouw N. Hoefakker als medewerkster in
dienst getreden. Het contract is aangegaan voor 3 dagen per week (0,6 fte). 

3.2  Bestuur

In maart 2007 is mevrouw N. Hoefakker in dienst getreden van de stichting, en afgetreden als
bestuurslid. Verder is de samenstelling van het bestuur ongewijzigd gebleven. 

Brooke-NL hanteert voor de juridische en bestuurlijke inrichting het zogenaamde bestuurs-
model: het wettelijke bestuur wordt uitgeoefend door een bestuur. De organisatie heeft een
algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. In het algemeen bestuur wordt Brooke-Engeland
vertegenwoordigd door twee leden, die geen toegang hebben tot de functies van voorzitter,
secretaris en penningmeester. Het dagelijks bestuur wordt in principe gevormd door het
algemeen bestuur zonder de bestuursleden die Brooke-Engeland vertegenwoordigen.

Het dagelijks bestuur is naast het algemeen bestuur belast met het besturen van de dagelijkse
gang van zaken binnen Brooke-NL. Het dagelijks bestuur volgt de aanwijzingen op die door
het algemeen bestuur zijn gegeven met betrekking tot de algemene lijnen van het te voeren
financiële, sociale en economische beleid en het personeelsbeleid.

Het dagelijks bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de
eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. De directeur vervult haar functie en de
daaruit voortvloeiende taken binnen de voor haar vastgestelde functie- en taakomschrijvingen.
De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, meer in het bijzonder ter
zake van de besluitvoorbereiding en de uitvoering van de besluiten van het bestuur.
Belangrijke beheersingsinstrumenten zijn:
- jaarplan en begroting
- financiële rapportages
- interne beheersing

Via de financiële rapportage worden de actuele ontwikkelingen getoetst aan het jaarplan en
de begroting, zodat afwijkingen tijdig worden gesignaleerd en aanvullende maatregelen
getroffen kunnen worden. 



4.  Voorlichting, informatie en fondsenwerving
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Tv en radio
De tv-uitzending over het werk van Brooke in Lahore (Pakistan) was een hoogtepunt. Ter ere
van ons 12,5 jaar bestaan heeft de TROS drie programma’s over Brooke uitgezonden,
waarvan twee herhalingen (Brooke-India en Brooke-Egypte). De reacties op de uitzendingen
waren overweldigend en uit de reacties blijkt dat de boodschap dat Brooke zowel dieren als
hun straatarme eigenaren helpt, is overgekomen. Voor de realisatie van dit programma kregen
wij een substantiële financiële tegemoetkoming van Stichting Liberty.  

De vorig jaar geproduceerde tv-reclamespot is ook dit jaar uitgezonden op diverse landelijke
en lokale zenders (zoals AT5). De kijkers worden via de spot verwezen naar onze website of
naar ons rekeningnummer. De spot toont werkpaarden en -ezels in erbarmelijke staat, zoals
de Brooke-teams ze in hun dagelijkse werkzaamheden aantreffen. Nu het werk van Brooke
bekender wordt, kunnen we wellicht een spot maken die ook het humane aspect van het werk
van Brooke belicht: via hulp aan werkdieren worden ook de straatarme eigenaren geholpen.
Onze radiospot is dit jaar wederom een aantal keer te horen geweest. 

Geschreven pers
In de geschreven pers zijn tientallen artikelen verschenen. Wij worden hierbij geholpen door
mensen die initiatieven voor Brooke ontplooien en daarbij de pers inschakelen.

De regelgeving van het CBF wordt nageleefd en de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen
van de Commissie Wijffels wordt onderschreven.

Het dagelijks bestuur heeft in 2006/2007 zesmaal vergaderd. Driemaal werd een vergadering
van het algemeen bestuur gehouden, waarvan tweemaal een telefonische vergadering.

3.3  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. Martin Gaus
heeft op overtuigende wijze een programma gepresenteerd over het werk van Brooke-Lahore.
Uit de talloze reacties die bij het Brooke-kantoor zijn binnengekomen, blijkt hoezeer het
publiek de inspanningen van Martin Gaus voor Brooke waardeert. Voorts heeft Mensje van
Keulen de opbrengst van haar lezing op Texel geschonken aan Brooke. Dressuurruiter Tineke
Bartels, van Academy Bartels, heeft dit jaar, evenals de twee voorgaande jaren, een
gesponsorde stand geregeld op het evenement Horse Event in Deurne. Dit is ons meest
succesvolle evenement.  
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Nieuwsbrief
Met onze halfjaarlijkse nieuwsbrief informeren wij onze donateurs over het werk in de
klinieken. Door foto’s en door dierenartsen aan het woord te laten, hopen wij de afstand
tussen donateur en het werk in het veld te overbruggen. De nieuwsbrief blijft onze
belangrijkste vorm van contact met en informatievoorziening aan onze donateurs. Donateurs
van Brooke kunnen zelf aangeven of zij via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden willen
worden van het werk van Brooke.

Initiatieven van donateurs en juniorleden
Er zijn talloze initiatieven geweest van bedrijven en particulieren, zoals Justin van Engelen,
die een gesponsorde fietstocht heeft gemaakt heel Australië rond. Het sponsorgeld heeft hij
aan Brooke geschonken. Op de achterpagina van de nieuwsbrief maken we kort melding van
initiatieven van onze donateurs. 
Ook de junioren hebben zich weer flink ingezet voor Brooke, met talloze initiatieven. Zo
hebben de ’Kids for Animals’, afdeling Alkmaar, hun 10-jarig jubileum in het teken gesteld van
Brooke. Dit jaar zijn weer vele tientallen spreekbeurten gehouden en werkstukken geschreven
over Brooke. Hiermee zijn de kinderen belangrijke ambassadeurtjes voor het werk van
Brooke.

Evenementen
We zijn dit jaar op 34 evenementen aanwezig geweest met een informatie/verkoopstand. Na
13 jaar ervaring hebben we besloten om het aantal publieksevenementen waaraan we
deelnemen met een informatie/verkoopstand in te perken tot grote evenementen. Bij kleine
evenementen worden de kosten te hoog en de personele belasting te zwaar voor het resultaat
van het evenement. 

Bezoeken van Nederlanders aan Brooke-centra
Mede volgens informatie uit de Brooke-centra brengen per jaar naar schatting 300
Nederlanders een bezoek aan een van onze kliniekcentra. Citaat van een bezoeker,
gepubliceerd in NRC Handelsblad: ”Op vakantie in Egypte zijn we zo’n hospitaal gaan
opzoeken, gewoon om te zien wat met onze bijdrage gebeurde. Een goed gevoel.”    

Website
Middels onze website www.brooke.nl (alias: www.werkdier.nl) informeren wij onze achterban
en geïnteresseerden over de omstandigheden waarin werkpaarden en -ezels in
ontwikkelingslanden verkeren, over de straatarme eigenaren van de dieren en over de
duurzame oplossingen die de Brooke-dierenartsen vinden ter leniging van het leed. 

Beschikbaarheid jaarverslag
Het jaarverslag en de jaarrekening van 2006/2007 zijn voor iedereen gratis te downloaden
van www.brooke.nl of www.werkdier.nl. Via ons kantoor in Amsterdam is een papieren versie
voor eenieder gratis te verkrijgen.

Klachtenafhandeling
Klachten worden zo snel mogelijk en persoonlijk afgehandeld volgens onze formele
klachtenprocedure. 



5.  Resultaten

Planning Realisatie

Aantal nieuwe donateurs 4.000 6.276
Deelname aan evenementen 20 34
Inkomsten eigen fondsenwerving € 975.000 € 1.305.268
Donaties aan Brooke-Engeland/geoormerkte giften € 600.000 €    960.000

Realisatie Realisatie
2006/2007 2005/2006

€ €

Inkomsten (A) 1.317.499 1.196.868

Kosten 357.920 286.345
Donatie Brooke-Engeland 950.000 800.000
Geoormerkte giften 10.000 14.850

Totaal uitgaven (B) 1.317.920 1.101.195

Resultaat boekjaar (A -/- B) -421 95.673
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De inkomsten uit donaties stegen met 28,8% ten opzichte van het vorig boekjaar. Hiervoor
zijn wij al onze donateurs en andere gevers zeer erkentelijk. De inkomsten uit nalaten-
schappen waren echter aanzienlijk lager.
De kosten van eigen fondsenwerving bedroegen € 68.969. Dit is 5,3% van de baten uit eigen
fondsenwerving. De totale kosten bedragen 27,2% van de inkomsten.

Profielschets van Brooke volgens een onderzoek naar postcodegebieden
Bij een onderzoek door Cendris naar de positionering van Brooke in de verscheidene
maatschappelijke sectoren, uitgevoerd volgens metingen per postcodegebied, is het volgende
vastgesteld. Vanuit verschillende bij dit onderzoek gebruikte invalshoeken blijkt Brooke een
vrijwel volledige reflectie van het landelijke patroon. Voorbeeld: de geografische spreiding van
Brooke’s donateursbestand is gelijk aan de geografische spreiding van de Nederlandse
bevolking; het huisdierenbezit in Brooke’s donateursbestand is gelijk aan het nationale
patroon van huisdierenbezit. 



-8-

5.1  Bijdrage aan kliniekcentra in Egypte, Jordanië, Pakistan en India

Brooke-NL heeft € 960.000, dat overeenkomt met £ 644.554, overgemaakt naar onze eigen
separate bankrekening van het hoofdkantoor van Brooke-Engeland in Londen. Van daaruit is
een bedrag van £ 423.436 gedistribueerd naar de kliniekcentra in Egypte, Jordanië, Pakistan
en India. Een overzicht van de activiteiten in de bovengenoemde landen is gegeven onder
paragraaf 2 van dit bestuursverslag.

5.2  Reserves

De continuïteitsreserve dient als buffer om eventuele tegenvallende inkomsten of onverwachte
uitgaven op te vangen. De hoogte van deze reserve is gebaseerd op de kosten om de
organisatie minimaal een jaar te kunnen handhaven. De continuïteitsreserve is in het
afgelopen boekjaar met € 50.000 verhoogd en bedraagt per eind maart 2007 € 250.000. De
hoogte van de continuïteitsreserve valt ruim binnen de richtlijnen van de Vereniging
Fondsenwervende Instellingen (VFI).
 

5.3  Nalatenschappen

In het boekjaar 2006/2007 hebben wij € 81.334 aan legaten toegezegd gekregen, tegenover
een verwachting van € 25.000.

5.4  Geoormerkte giften

€ 10.000 hebben wij ontvangen van een fonds in België voor de werkzaamheden van Brooke-
India. 

5.5  Vooruitzichten 2007/2008

Hoewel wij blijven hopen op en hard blijven werken aan een voortzetting van de stijging van
de inkomsten waarin wij ons de afgelopen jaren mochten verheugen, houden wij voor het
boekjaar 2007/2008 rekening met een geringe groei van de inkomsten uit donaties. Inkomsten
uit nalatenschappen zijn heel moeilijk in te schatten zodat we hiervoor een gering bedrag in de
begroting hebben opgenomen. Wij voorzien geen stijging in de kosten voor eigen
fondsenwerving en voorlichting. Het bedrag dat wij via Engeland denken te kunnen
overmaken naar de diverse landen blijft op hetzelfde niveau als het bedrag dat vorig jaar is
gerealiseerd. 
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Bijlage: persoonlijke gegevens directeur en bestuur 

Directeur

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 Brussel.
- Lid Raad van Toezicht Stichting Vluchteling te ’s-Gravenhage.
- Lid Bestuur Stichting Josephine Nefkens voor Ontwikkelingssamenwerking te Rotterdam.
- Lid Bestuur Vereniging Vrienden van Farmacie Mondiaal Apeldoorn.
- Lid Kerkbestuur Parochie Laurentius en Ignatius te Rotterdam.

Mevrouw drs. E. Balkestein

Hoofdfunctie:  
- 

De heer drs. D. Ridder, RC

Hoofdfunctie:  
- Gepensioneerd.

Nevenfuncties: 
- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Gooizicht Christelijk Verpleeghuis te Hilversum.
- 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 Technische en Administratieve Dienstverlening te Amersfoort.
- Voorzitter College van Kerkrentmeesters Gereformeerde Kerk te Loosdrecht.

Projectmedewerker/onderzoeker bij de afdeling Informatie en Documentatie van het
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam.
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De heer drs. M.J. Bergsma

Hoofdfunctie:   
- Directeur SBI Products BV te Doetinchem.

De heer dr. H.A.H. Craenen

Hoofdfunctie:  
- Gepensioneerd.

Nevenfunctie: 
- Bestuurslid van de Open Golfclub Olympus te Amsterdam.

De heer ing. K.P.A. de Vries

Hoofdfuncties: 
- CRM-consultant bij BGDSC (BMW Group Dealer Service Center) te Rijswijk.
- ICT-consultant Maxnl BV te Leeuwarden.

Mevrouw mr. drs. N. Hoefakker

Hoofdfunctie: 
- Fiscalist bij de afdeling Global Securities Finance Group, Fortis te Amsterdam.

Mevrouw H.B. Weir

Hoofdfunctie:  
- Freelanceconsultant op het gebied van erfgoed en liefdadigheid.

Nevenfuncties: 
- Voorzitter Bestuur Brooke Hospital for Animals te Londen.
- Lid Bestuur Ramses Wissa Wassef Exhibition Trust.
- Lid Bestuur King Opera Music Limited.
- Lid Cathedrals Fabric Commission for England.
- Lid Commissie, Friends of Larkhall Park te Londen.
- Voorzitter Bestuur Brooke Hospital for Animals te India.
- Voorzitter Bestuur Brooke Hospital for Animals te Pakistan.

De heer J.P. Rodier

Hoofdfunctie:  
- Advocaat Howe & Keates te Londen.

Nevenfuncties: 
- Directeur College of Law te Londen.
- Lid Bestuur Brooke Hospital for Animals te Londen.
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BALANS
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-03-2007 31-03-2006

€ €

ACTIVA

Vlottende activa
1. - Vorderingen 1.070.869 1.360.748
2. - Liquide middelen 506.656 226.373

Totaal vlottende activa 1.577.525 1.587.121

Totaal activa 1.577.525 1.587.121

PASSIVA

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen
3. - Continuïteitsreserve 250.000 200.000
4. - Bestemmingsreserve nalatenschap 1.000.000 1.000.000
5. - Overig vrij besteedbaar vermogen 147.268 197.689

Totaal vrij besteedbaar vermogen 1.397.268 1.397.689

Vastgelegd vermogen
6. - Bestemmingsfonds nalatenschap 153.166 153.166

Totaal eigen vermogen 1.550.434 1.550.855

Schulden
7. - Overige schulden op korte termijn 27.091 36.266

Totaal schulden 27.091 36.266

Totaal passiva 1.577.525 1.587.121
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie Begroting Realisatie
Ref. 2006/2007 2006/2007 2005/2006

€ € €
FONDSENWERVING

Baten uit eigen fondsenwerving

8. Contributies, donaties, giften en schenkingen 1.223.934 950.000 991.477
9. Nalatenschappen 81.334 25.000 196.207

Totaal baten uit eigen fondsenwerving (A) 1.305.268 975.000 1.187.684

Kosten eigen fondsenwerving

Directe wervingskosten 28.931 36.600 21.544
10. Uitvoeringskosten eigen organisatie 40.038 49.000 35.522

Totaal kosten eigen fondsenwerving (B) 68.969 85.600 57.066

(in % van baten uit eigen fondsenwerving) 5,3% 8,8% 4,8%

11. Resultaat verkopen artikelen

Verkopen 5.093 3.000 3.170
Af: inkopen -3.955 -2.500 -2.089

Resultaat (C) 1.138 500 1.081

Resultaat eigen fondsenwerving (A - B + C) 1.237.437 889.900 1.131.699

12. Overige baten 7.138 2.500 6.014

Totaal beschikbaar voor doelstelling 1.244.575 892.400 1.137.713
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Realisatie Begroting Realisatie
2006/2007 2006/2007 2005/2006

€ € €

BESTEED AAN DOELSTELLING

Voorlichting/bewustmaking
13. - Informatie 124.844 135.900 85.100
10. - Uitvoeringskosten eigen organisatie 160.152 196.000 142.090

Totaal besteed aan voorlichting/bewustmaking 284.996 331.900 227.190
Donaties aan:

14. - Brooke-Engeland 950.000 600.000 800.000
- Geoormerkte donatie Brooke-India 10.000 0 0
- Geoormerkte donatie Brooke-Pakistan 0 0 11.000
- Geoormerkte donatie Brooke-Egypte 0 0 3.850

Totaal besteed aan doelstelling 1.244.996 931.900 1.042.040
Totaal beschikbaar voor doelstelling 1.244.575 892.400 1.137.713

Resultaat boekjaar -421 -39.500 95.673

Resultaat boekjaar te muteren op:
- Continuïteitsreserve 50.000 0
- Bestemmingsreserve nalatenschap 0 0
- Bestemmingsfonds nalatenschap 0 153.166
- Overig vrij besteedbaar vermogen -50.421 -57.493

Totaal -421 95.673
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ALGEMENE TOELICHTING

Doelstelling

-
-
-

-

Waarderingsgrondslagen
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De stichting is opgericht in 1994 als ondersteunende afdeling voor Brooke-Engeland. De
stichting heeft als doel het uitdragen van het doel van Brooke-Engeland, het uitvoeren van
handelingen ten behoeve van Brooke-Engeland en het verwerven van zowel financiële
middelen als middelen in natura die het mogelijk maken voor Brooke-Engeland 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 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
tijdsbesteding 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

31-03-2007 31-03-2006

€ €

1. Vorderingen

Nalatenschappen 1.066.760 1.334.028
Vooruitbetaalde kosten 2.045 25.550
Nog te ontvangen renteopbrengsten 1.825 1.170
Overige vorderingen 239 0

Totaal vorderingen 1.070.869 1.360.748

2. Liquide middelen

ASN internetspaarrekening 181.638 175.473
ABN AMRO Bank Loyaal deposito 153.166 0
Postbank Nederland 133.762 33.642
ABN AMRO Bank Nederland 22.810 7.952
Postbank België 15.280 9.306

Totaal liquide middelen 506.656 226.373
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Per 31 maart 2007 zijn alle liquide middelen ofwel direct ofwel binnen een maand
opvraagbaar. De liquide middelen worden zoveel mogelijk op een spaarrekening
aangehouden. De ABN AMRO Bank Loyaal deposito is een geblokkeerde rekening in verband
met vruchtgebruik uit een nalatenschap.

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,
respectievelijk ten laste van de staat van baten en lasten worden gebracht. 



Eigen vermogen

31-03-2007 31-03-2006

€ €

Vrij besteedbaar vermogen

3. - Continuïteitsreserve

Stand per 1 april 200.000 200.000
Mutaties 50.000 0

Stand per 31 maart 250.000 200.000

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 2006/2007 bedragen de uitvoeringskosten in totaal € 200.190. Conform het
bestuursbesluit van 17 april 2007 zal de continuïteitsreserve ultimo boekjaar 2006/2007 een
omvang hebben van € 250.000.

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.



31-03-2007 31-03-2006

€ €

5. - Overig vrij besteedbaar vermogen

Stand per 1 april 197.689 255.182
Mutaties -50.421 -57.493

Stand per 31 maart 147.268 197.689

Totaal vrij besteedbaar vermogen 1.397.268 1.397.689

Vastgelegd vermogen

6. - Bestemmingsfonds nalatenschap

Stand per 1 april 153.166 0
Mutaties 0 153.166

Stand per 31 maart 153.166 153.166

Totaal vastgelegd vermogen 153.166 153.166
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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.



31-03-2007 31-03-2006

€ €

Schulden

7. - Overige schulden op korte termijn

Nog te betalen loonbelasting en sociale premies 7.528 4.590
Nog te betalen accountants- en advieskosten 6.500 4.820
Reservering vakantiegeld 6.405 6.717
Crediteuren 4.786 2.176
Nog te betalen bankkosten 1.872 0
Nog te betalen kosten inzake tv-uitzending 0 4.819
Nog te betalen schenkingsrecht 0 13.144

Totaal overige schulden op korte termijn 27.091 36.266

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
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Op 26 september 2002 sloot Brooke-Nederland met de heer R.Th. Baarsma een huurovereen-
komst 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 inclusief servicekosten bedraagt per
1 oktober 2006 € 9.373 en wordt jaarlijks op 1 oktober aangepast. Dit contract heeft een
opzegtermijn van 6 maanden en wordt stilzwijgend verlengd tot 2012.

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



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-Engeland
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De bij evenementen behaalde omzet wordt na aftrek van de inkopen gepresenteerd als
resultaat. 

In boekjaar 2006/2007 is een tv-uitzending over Brooke-Pakistan geproduceerd. Met tv-
uitzendingen en de uitgave van een halfjaarlijkse nieuwsbrief geeft Brooke informatie over haar
doelstellingen en activiteiten. 

De post nalatenschappen betreft een zevental nalatenschappen. 

De tv-uitzending over het werk van Brooke in Lahore (Pakistan) was een hoogtepunt. Ter ere
van ons 12,5 jaar bestaan heeft de TROS drie programma’s over Brooke uitgezonden, waarvan
twee herhalingen (Brooke-India en Brooke-Egypte). Dit heeft geleid tot een forse stijging van de
donaties. Tevens is dankzij gratis radioreclame en de succesvolle zomer- en wintermailing 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-Engeland substantieel hoger dan
begroot. 



10. KOSTENVERDELING UITVOERINGSKOSTEN

Bewust- Fondsen- realisatie Begroot Realisatie
making werving 2006/2007 2006/2007 2005/2006

€ € € € €

Personeelskosten * 103.623 25.905 129.528 162.500 109.683
Reis- en verblijfkosten 2.186 547 2.733 5.000 2.537
Huisvestingskosten 7.644 1.911 9.555 12.000 11.293
Kantoorkosten 38.135 9.534 47.669 47.500 45.515
Bestuurskosten ** 1.678 420 2.098 2.000 1.861
Overige algemene kosten 6.886 1.721 8.607 16.000 6.723

Totaal uitvoeringskosten 160.152 40.038 200.190 245.000 177.612

* 
** 

Doelstelling
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Totaal

Per 31 maart 2007 bedraagt het aantal fte 2,4.
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging. Tevens zijn er geen voorschotten uitbetaald aan bestuurders.



De kostensoorten zijn als volgt samengesteld:

Realisatie Begroting Realisatie
2006/2007 2006/2007 2005/2006

€ € €

Personeelskosten

Salarissen en sociale lasten 120.401 150.000 101.822
Pensioenpremie 7.486 11.500 6.935
Overige personeelskosten 1.641 1.000 926

Totaal personeelskosten 129.528 162.500 109.683

Reis- en verblijfkosten 2.733 5.000 2.537

Huisvestingskosten

Huur pand 9.287 9.191
Overige huisvestingskosten 268 2.102

Totaal huisvestingskosten 9.555 12.000 11.293
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Gedurende boekjaar 2006/2007 had de stichting 3 medewerkers en 1 oproepkracht in dienst,
gemiddeld 2,6 fte vertegenwoordigend. Daarnaast hebben zich circa 30 vrijwilligers actief voor
de stichting ingezet. De personeelskosten zijn inclusief de beloning van de fulltime directeur.
PricewaterhouseCoopers N.V. heeft in 2003 onderzocht wat een marktconforme honorering is
voor de directeur. De honorering van de directeur is conform deze salarisindicatie vastgesteld. 

De medewerkers hebben een individuele pensioenverzekering afgesloten waarbij de premie,
binnen de fiscaal gestelde grenzen, door Brooke wordt betaald. De personeelskosten zijn lager
dan begroot. Dit komt door de uitdiensttreding van 1 van de medewerkers in de loop van het
boekjaar.



Realisatie Begroting Realisatie
2006/2007 2006/2007 2005/2006

€ € €

Kantoorkosten

Algemene kosten * 14.095 12.800 21.486
Administratiekosten 10.653 7.450 7.301
Porti- en kopieerkosten 7.723 10.000 4.324
Kantoorbenodigdheden 3.065 3.000 3.199
Kosten CBF 2.613 2.500 1.581
Telefoonkosten 2.505 2.500 2.145
Adviseurs 2.276 4.000 2.030
Automatiseringskosten 1.461 2.000 3.111
Eten en drinken 418 750 128
Overige kantoorkosten 2.860 2.500 210

Totaal kantoorkosten 47.669 47.500 45.515

* Algemene kosten

Accountant 8.046 3.000 7.149
Vergaderkosten 3.894 1.200 100
Verzekeringen 1.153 1.500 0
Kosten loonadministratie 1.012 1.200 0
Contributies 829 500 19
Schenkingsrecht -839 2.750 14.095
Diversen 0 2.650 123

Totaal algemene kosten 14.095 12.800 21.486

Bestuurskosten 2.098 2.000 1.861

Overige algemene kosten 8.607 16.000 6.723
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Deze post betreft met name bankkosten.

De accountantskosten waren in boekjaar 2006/2007 te laag begroot.
De post vergaderkosten is sterk gestegen door het notuleren van vergaderingen door "Het
Notuleercentrum". Vanaf maart 2007 is de samenwerking met "Het Notuleercentrum" vanwege
de kosten opgezegd.
De post schenkingsrecht betreft een afboeking van een in het boekjaar 2005/2006 te hoog
opgenomen schuld.



Realisatie Begroting Realisatie
2006/2007 2006/2007 2005/2006

€ € €

Directe kosten

Kosten nieuwsbrief mailing 87.096 108.000 76.913
Tv-uitzending * 43.584 25.000 5.070
Advertenties/commercials 8.436 25.000 13.534
Promotie en infomateriaal 3.824 0 1.226
Events 763 5.500 903
Website 0 9.000 6.417
Overige mailingkosten/stationery 10.072 0 2.581

Totaal directe kosten 153.775 172.500 106.644

* Tv-uitzending

Tv-uitzending 58.584 25.000 5.070
Bijdrage in kosten tv-uitzending -15.000 0 0

Totaal tv-uitzending 43.584 25.000 5.070
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Het grootste deel van de kosten van de tv-uitzending is begroot in het vorige boekjaar. 

Stichting Liberty heeft € 15.000 bijgedragen in de kosten voor de tv-uitzending, waardoor de
kosten inzake de tv-uitzending € 43.584 bedragen.

Voor een uitsplitsing van de directe kosten naar fondsenwerving en informatie/bewustmaking
wordt verwezen naar pagina 25.



KOSTENVERDELING DIRECTE KOSTEN

Bewust- Fondsen- realisatie Begroot Realisatie
making werving 2006/2007 2006/2007 2005/2006

€ € € € €

Kosten nieuwsbrief mailing 74.032 13.064 87.096 * 108.000 76.913
Tv-uitzending 34.867 8.717 43.584 25.000 5.070
Advertenties/commercials 4.218 4.218 8.436 ** 25.000 13.534
Promotie en infomateriaal 3.059 765 3.824 0 1.226
Events 610 153 763 5.500 903
Website 0 0 0 9.000 6.417
Overige mailingkosten/
stationery 8.058 2.014 10.072 0 2.581

Totaal directe kosten 124.844 28.931 153.775 172.500 106.644

*  
** 

Doelstelling
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Totaal

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



KASSTROOMOVERZICHT

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -421 95.673
Aanpassing voor afschrijving 0 0

-421 95.673

Veranderingen in werkkapitaal:
Kortlopende vorderingen 289.879 -183.780
Kortlopende schulden -9.175 12.033

280.704 -171.747

Veranderingen uit bedrijfsoperaties:
Ontvangen/betaalde interest 0 0

Kasstroom uit operationele activiteiten 280.283 -76.074

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investering materiële activa 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Nettokasstroom 280.283 -76.074

Koers- en omrekeningsverschillen
geldmiddelen 0 0

Mutatie geldmiddelen 280.283 -76.074

-26-

2006/2007 2005/2006



Aan: het bestuur van Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V. 
Archimedeslaan 21 
3584 B A  Utrecht 
Postbus 85096 
3508 A B  Utrecht 
Telefoon (030) 21 9 10 00 
Fax (030) 21 9 15 55 
www.pwc.com/nl 

Accountantsverklaring 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 200612007 van Stichting Brooke 
Hospital for Animals Nederland te Amsterdam bestaande uit de balans per 31 maart 2007 
en de staat van baten en lasten over 200612007 met de toelichting gecontroleerd. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland is verantwoordelijk voor 
het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te 
geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in overeenstemming met de 
Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende instellingen. Deze 
verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van 
een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in 
de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van 
aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen 
die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis 
van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands 
recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende 
gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren 
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen 
afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle- 
informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te 
voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de 
accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

PricewaterhouseCoopers is de handelsnaam van onder meer de volgende vennootschappen: PricewaterhouseCoopers Accountants N.V 
(KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 
341 80287) en PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 341 80289). Op diensten verleend door deze vennootschappen zijn Algemene 
Voorwaarden van toepassing. waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en ook in te zien op www.pwc.comlnl 



In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en 
getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne 
beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de 
controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die 
niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne 
beheersingssysteem van de stichting. 
Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de 
toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van 
schattingen die het bestuur van de stichting heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van 
het algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt 
is als basis voor ons oordeel. 

Oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland per 
31 maart 2007 en van het resultaat over 200612007 in overeenstemming met de Richtlijn 
voor de jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende instellingen. 

Tevens zijn wij nagegaan dat het jaarverslag voor zover wij dat kunnen beoordelen 
verenigbaar is met de jaarrekening. 

Utrecht, 31 augustus 2007 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V 

M.H.A. Bauman RA 



Bijlage

BEGROTING 2007/2008

Begroot
2007/2008

€

FONDSENWERVING

Baten uit eigen fondsenwerving

Contributies, donaties, giften en schenkingen 1.265.000
Nalatenschappen 30.000

Totaal baten uit eigen fondsenwerving (A) 1.295.000

Kosten eigen fondsenwerving

Directe wervingskosten 24.150
Uitvoeringskosten eigen organisatie 44.780

Totaal kosten eigen fondsenwerving (B) 68.930

(in % van baten uit eigen fondsenwerving) 5,3%

Resultaat verkopen artikelen (C) 500

Resultaat eigen fondsenwerving (A - B + C) 1.226.570

Overige baten 5.000

Totaal beschikbaar voor doelstelling 1.231.570



Bijlage

Begroot
2007/2008

€

TE BESTEDEN AAN DOELSTELLING

Voorlichting/bewustmaking
- Informatie 100.350
- Uitvoeringskosten eigen organisatie 179.120

Totaal te besteden aan voorlichting/bewustmaking 279.470
Donatie aan Brooke-Engeland 950.000

Totaal te besteden aan doelstelling 1.229.470
Totaal beschikbaar voor doelstelling 1.231.570

Resultaat boekjaar 2.100
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