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1.

Inleiding

2013 was een bewogen jaar. Bring the Elephant Home startte een aantal nieuwe projecten in Thailand
en Maleisië, en ging de samenwerking aan met verschillende organisaties. Zo begonnen we op
Borneo met de aanplant van een groene corridor voor de pygmee olifant, in samenwerking met vier
lokale organisaties. In West-Thailand hebben we het hele jaar gewerkt aan herbebossing, het
vergroten van de biodiversiteit, het zorgen voor meer drinkwater voor de olifanten en
dorpsontwikkeling. Ook zetten we hier nu op kleine schaal cameravallen in om meer over de
migratieroutes van de olifanten te leren. Met deze informatie kunnen we maatregelen nemen om de
conflicten tussen mensen en olifanten te verminderen.
In 2013 is er ook een mijlpaal bereikt voor de olifanten die de toeristische branche dienen. Na een
aantal jaren overleg tussen TUI en BTEH, voerde TUI samen met WSPA een landelijke campagne om
reisorganisaties en toeristen te vragen van de olifant af te stappen. Met succes! Nederland is hiermee
het eerste land dat duidelijk laat weten dat deze vorm van toerisme uit de tijd is. Bring the Elephant
Home werkt aan het stimuleren van meer diervriendelijke alternatieven, waarbij toeristen met olifanten
kennis maken in hun natuurlijke omgeving. In Kanchanaburi zijn we een samenwerking aangegaan
met het nieuwe Erawan Elephants Paradise, waar we een aantal groepen naartoe hebben gebracht.
Nu er steeds meer vraag naar diervriendelijk toerisme komt, zullen er steeds ook meer van dit soort
alternatieven nodig zijn.
De Thaise kranten brachten in 2013 weinig positieve berichten. De publieke aandacht richt zich
voornamelijk op trieste individuele gevallen: stroperij, mens-olifant conflicten met dodelijke afloop,
nieuwe bizarre olifantenshows, verwondingen van een in beslag genomen olifant. Van de algehele
noodsituatie waarin olifanten verkeren, worden weinig mensen op de hoogte gebracht. Tijdens de
internationale March for Elephants op 4 oktober gingen in 40 steden, waaronder Bangkok, mensen
massaal de straat op om de ivoorhandel te stoppen. Nadat de Thaise overheid eindelijk met
maatregelen kwam om de ivoorhandel tegen te gaan en registratie van alle olifanten te eisen, bracht
een invloedrijk olifantenkamp honderd olifanten naar de rand van Bangkok en dreigde de olifanten
naar het parlementsgebouw te brengen als de wet goedgekeurd zou worden. De nieuwe wet zou niet
in het belang van Thaise olifanteneigenaren zijn. Daarna is het wetsvoorstel weer in de kast
verdwenen.
Er is dus nog een hoop werk te doen. De olifanten kunnen in 2014 weer op Bring the Elephant Home
rekenen.
Antoinette van de Water
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2.

Missie en doelstellingen

Bring the Elephant Home zet zich in voor bescherming van de Aziatische olifant. Dat doen we door te
werken aan behoud en herstel van hun natuurlijke leefomgeving, diervriendelijk ecotoerisme te
stimuleren, mens-olifant conflicten te verminderen en door inkomensalternatieven te ontwikkelen voor
mensen die traditioneel met olifanten hun brood verdienen. We werken altijd intensief samen met
lokale organisaties en gemeenschappen.
Concreet willen we voorkomen dat de Aziatische olifant uitsterft door:
•
•
•
•
•

3.

Het behoud van wilde olifanten en daarbij het herstel, uitbreiding en bescherming van hun
leefgebied in samenwerking met onze partners
Het creëren van diervriendelijke alternatieven voor olifanten in gevangenschap
Het verminderen van mens - olifant conflicten
Het bevorderen van lokale participatie in natuurbescherming en empowerment van lokale
gemeenschappen
Voorlichting en educatie gericht op bescherming van natuur en olifanten

Projecten en programma’s 2013

Voor al onze projecten geldt dat we samenwerken met lokale organisaties, dat veel mensen de
gelegenheid krijgen om aan onze projecten mee te werken en dat de lokale bevolking hierbij wordt
betrokken. Er zullen uiteraard veranderingen plaatsvinden, wanneer de situatie erom vraagt of
wanneer er goede ideeën zijn die bijdragen aan onze doelstellingen. De uitgevoerde projecten en
programma’s in 2013 waren:
•
•
•
•
•
•
•

3.1

Bescherming wilde olifanten Thailand
Bescherming wilde olifanten Borneo
Bescherming olifanten in gevangenschap Thailand
Adoptieprogramma
Bike for Elephants
Vrijwilligersevenementen en –reizen
Educatieve programma’s

Bescherming wilde olifanten Thailand

In 2013 hebben we met verschillende vrijwilligersgroepen
gewerkt aan het verbeteren van de habitat van de wilde
olifanten in Salakpra Wildlife Sanctuary. Samen met de
rangers en de dorpelingen hebben we weer vele activiteiten
georganiseerd ter verbetering van de bossen en de aanplant
van groene corridors. Een meer geschikte leefomgeving voor
de olifanten zorgt ervoor dat de olifanten binnen het
beschermde gebied blijven en mens - olifant conflicten
verminderen. De educatieve programma’s die hier bij horen
zijn essentieel om de toekomst van de olifanten en hun habitat
veilig te stellen. We werken intensief samen met lokale
gemeenschappen waardoor de dorpen de middelen krijgen
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om in harmonie dicht bij wilde olifanten te kunnen wonen. In plaats van de overlast die ze in het
verleden van de olifanten ondervonden, hebben ze er nu juist baat bij. De dorpelingen profiteren van
ons project door het verzorgen van de logistiek en catering van de projecten, homestay, het kweken
van stekken en het onderhouden van de bomen, bouwklussen, verkoop van lokale projecten en alles
wat we lokaal nodig hebben om de projecten uit te voeren. Alleen door actieve betrokkenheid van
lokale dorpen kunnen mens-olifant conflicten verminderen.
Naast herbebossing, het vergroten van de voorraad water en mineralen in het bos, en educatieve
activiteiten, zetten we ons ook in om de rangers van Nationale Parken te ondersteunen in het
beschermen van de olifanten. Aan onze projecten die gericht zijn op de bescherming van wilde
olifanten werken jaarlijks duizenden mensen mee die we inspireren om actief te blijven om olifanten en
natuur te beschermen. Te denken valt hierbij aan rangers, dorpelingen, lokale scholen, internationale
scholen, partnerorganisaties, bedrijven en alle vrijwilligers die ons maandelijks helpen met alle
praktische klussen.
Droogte was in 2013 ook weer een groot probleem in dit gebied. Vele bosbranden vonden plaats en
de beekjes in het bos waren in het droge seizoen opgedroogd. Door het gebrek aan drinkwater vinden
er vaker conflicten plaats tussen mensen en olifanten. Door middel van het bouwen van kleine
dammen zorgen we ervoor dat het water langzamer het bos uitstroomt zodat ecosystemen hier meer
van kunnen profiteren. In 2013 hebben we meer dan 100 van dit soort dammetjes gebouwd.
In 2013 zijn we begonnen met het organiseren van eco-kampen voor internationale scholen. Dit omvat
verschillende vrijwilligersactiviteiten, een educatief programma en kamperen in de buurt van olifanten.
Voor scholen is dit een unieke combinatie om de kinderen bewust te maken over het belang van
olifanten en bosbescherming. In 2013 organiseerden de internationale scholen KIS en ISB en
verschillende lokale scholen, zoals Mahidol University, eco-kampen bij ons. Ook hebben studenten
van de Nederlandse school de Groene Campus weer drie weken stage bij ons gelopen.
Van de studenten van de Groene Campus hebben we een aantal cameravallen gekregen. Deze
camera’s maken door middel van een infrarode bewegingscensor foto’s of video’s zodra er iets voorbij
komt. Foto’s van olifanten kunnen we gebruiken om ons werk efficiënter te plannen en ook op de
plekken waar dit het meest nodig is. De cameravallen geven ons meer inzicht in de situatie van de
olifanten. We hangen ze vooral op aan de rand van het bos om meer te leren over de oorzaken van
mens-olifant conflicten.

3.2

Bescherming wilde olifanten Borneo

Eind 2012 kregen we goed nieuws: oprichter Antoinette won de
internationale Grahame Maher award van Vodafone, naar
aanleiding van een geheel nieuw projectidee gericht op de
bescherming van de Borneose olifant. Dit is een ondersoort van
de Aziatische olifant, deze komt alleen op Borneo voor en
helaas, daar steeds minder. Men schat dat er nog maar zo'n
2000 van bestaan. Deze olifanten zijn kleiner, hebben grotere
oren, een langere staart, rechtere slagtanden en een milder
karakter dan de olifanten van het vasteland. Ze dreigen in
Borneo uit te sterven omdat ontbossing hun leefomgeving,
voedselvoorzieningen en trekroutes vernietigt. In 1985 was 74% van Borneo met bos bedekt, in 2010
was hier nog slechts 44% van over. Belangrijkste oorzaak van de massale ontbossing is de aanleg
van palmolieplantages.
Met lokale partners (Hutan, Mescot, Danau Girang Field Centre en het Sabah Wildlife Department)
werken we aan meer leefruimte voor een bijzondere en een met uitsterven bedreigde pygmee-olifant.
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Daar waar hun trekroutes in de knel zijn gekomen door houtkap of door de aanleg van
palmolieplantages, planten we groene corridors aan en herstellen we de biodiversiteit. Het
onderzoekstation Danau Girang Field Centre onderzoekt sinds 2008 welke eisen dit dier stelt aan zijn
leefomgeving. Bring the Elephant Home vertaalt hun onderzoekdata in actie om ervoor te zorgen dat
uitsterven voorkomen wordt. Naast het uitbreiden van biodiversiteit en voedselvoorraad voor de
olifanten, richt het project zich ook op het versterken van lokale economie.
In januari 2013 ging het project van start. Met de onderzoekers van DGFC (Danau Girang Field
Centre) en de rangers van het Sabah Wildlife Department werkten we aan de vertaling van hun
onderzoeksgegevens naar een actieplan voor 2013. Zo planden we de locaties waar corridors –
veilige doorgangsgebieden met voldoende voedsel – aangelegd of uitgebreid moeten worden, waar
we het beste de juiste boomsoorten kunnen planten en waar bijvoorbeeld open grasland nodig is. Met
lokale herbebossingsorganisaties zijn de praktische details van het project besproken: het kweken van
de boomsoorten, zadenverzamelroutes, het organiseren van boomplantevenementen.
In mei 2013 heeft Bring the Elephant Home een aantal workshops op Borneo gegeven en werd het
herbebossingsproject gelanceerd. De eerste bomen zijn geplant! Van 26 tot 29 juni 2013 heeft BTEH
in samenwerking met FORRU (Forest Restoration Research Unit) van de universiteit van Chiang Mai
een workshop herbebossing georganiseerd voor onze partnerorganisaties Hutan en Mescot uit
Borneo. Vier intensieve cursusdagen, waaronder training in boomverzorging, onderzoek en
herbebossingstechnieken om het huidige herbebossingsprogramma te verbeteren. Een
paneldiscussie over de bescherming van de pygmee-olifant en het herstel van het turf moerasbos op
de biologie afdeling van de universiteit van Chiang Mai was onderdeel van het programma. Aan het
einde van de workshop was er een speciale sessie gepland om een effectief ecosysteem
herstelprogramma gericht op de Borneose olifanten te plannen en uit te voeren. De workshop heeft vijf
deelnemers van de met ons samenwerkende organisaties Hutan en Mescot samengebracht, plus
medewerkers van BTEH en FORRU.
In oktober 2013 waren alle 25.000 bomen binnen de doelstellingen van het project geplant. Hierna
kregen de jonge bomen intense verzorging en werden ze gemeten voor het monitoringsprogramma.
De gegevens uit deze analyses worden gebruikt om het herbebossingsprogramma elk jaar te kunnen
verbeteren. Het project heeft als doel het creëren van een groene corridor langs de rivier
Kinabatangan om de migratieroutes van olifanten veilig te stellen en mens-olifant conflicten te
verminderen.

3.3

Bescherming olifanten in gevangenschap Thailand
De meeste olifanten in Thailand leven in
gevangenschap. Maar hun leven hoeft niet zo treurig te
zijn als meestal het geval is. We zijn ervan overtuigd
dat het diervriendelijker, natuurlijker en duurzamer kan:
alle olifanten in gevangenschap hebben recht op een
respectvol bestaan. In 2013 is er een mijlpaal bereikt
voor de olifanten die de toeristische branche dienen.
Na een aantal jaar overleg tussen TUI en BTEH,
voerde TUI samen met WSPA een landelijke
campagne om reisorganisaties en toeristen te vragen
van de olifant af te stappen. De meeste Nederlandse
reisorganisaties hebben hier nu gehoor aangegeven.
Nederland is hiermee het eerste land dat duidelijk kiest
voor diervriendelijk en duurzaam toerisme en dat deze
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vorm van toerisme uit de tijd is. We blijven projecten steunen die het natuurlijke gedrag van de
olifanten niet onderdrukken maar juist bevorderen. We zorgen voor meer bewustzijn onder toeristen,
zodat ze een duurzame en diervriendelijke keuze kunnen maken om olifanten te zien.

3.4

Adoptie programma

Op 6 april 2013 kregen we verassend nieuws: de door BTEH geredde
olifant Dok Ngeon is bevallen van een gezonde dochter! Bij geboorte
weegt de baby al 114.2 Kg, en is ze 95 cm groot. Ze wordt Dok Mai
genoemd, wat 'Koningin van alle bloemen' betekent.
Hiermee bestaat het adoptieprogramma van Bring the Elephant Home
nu uit zeven olifanten. De twee jongste leden, Navann en Dok Mai,
hebben nu hun eigen Facebook pagina’s. Het adoptieprogramma is en
blijft een fantastische en aansprekende manier om mensen te
betrekken bij het Elephant Nature Park en bij de ontwikkeling van
olifanten die er, dankzij Bring the Elephant Home, leven.

3.5

Bike for Elephants

Op 19 januari 2013 ging ons jaarlijkse evenement Bike for Elephants weer van start. Twee dagen
actief fietsen om geld in te zamelen voor ons goede doel: uitbreiding van het natuurlijke leefgebied
van olifanten en meer aandacht voor het lot van de Thaise olifanten. Tijdens dit weekend fietsten 26
sportievelingen zo’n 140 km om olifanten aan een betere toekomst te helpen. We hebben met dit
evenement 4.500 euro ingezameld om de habitat van wilde olifanten in Kanchanaburi te verbeteren.
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3.6

Vrijwilligersevenementen en -reizen
Op aanvraag organiseren we vrijwilligersreizen,
vrijwilligersweekenden of –evenementen, zowel voor
internationale groepen als voor Thaise groepen. We werken
al jaren samen met de Nederlandse vrijwilligersorganisatie
Commundo die al vele studenten vrijwilligersreizen met ons
georganiseerd hebben. In Thailand werken we samen met
een aantal internationale scholen (KIS, ISB, NIST, Regent’s)
die regelmatig educatieve vrijwilligersevenementen met ons
organiseren. Ook weten bedrijven in Thailand ons te vinden
voor CSR-activiteiten (corporate social responsablity). In
2013 hebben we de steun ontvangen van IBM, Mitsubishi,
Tesco Lotus, Original Tours en LF Logistics.

3.7

Educatieve programma’s

Voor scholen, universiteiten, bedrijven, vrijwilligersgroepen
organiseren we educatieve programma’s om meer
bewustzijn te creëren omtrent het lot van de Thaise olifant
en de bossen waar zij veilig horen te kunnen leven. De
educatieve programma’s worden op maat samengesteld
en zijn altijd in combinatie met een praktisch onderdeel,
zoals het potten van stekjes, het planten van een bomen,
het verzorgen van olifanten. In 2013 hebben we
programma’s georganiseerd voor de internationale
scholen ISB, KIS, Nist en Regents. De lokale school Ta
Manao School, op de rand van het bos, bezoeken we met
de studenten van de Groene Campus voor een kort educatief programma. De universiteiten Kasetart
en Chulalongkorn hebben hun outdoor educatieve programma’s in 2013 bij ons georganiseerd.
In Nederland en België brengen we Bring the Elephant Home onder de aandacht van een breed
publiek met onze stand die door vele enthousiaste vrijwilligers wordt bemand. De problematiek van
wilde en gevangen olifanten wordt zo onder de aandacht gebracht, waardoor de reiziger een meer
bewuste keuze kan maken. Het standwerk is ook belangrijk om te netwerken, bv om contacten te
leggen en te verbreden met andere organisaties, de reisbranche, andere standhouders en het Thaise
netwerk in Nederland en België.
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4.

Werving en financiën

2013 was een druk jaar met een groot nieuw project dat van start ging en vele evenementen in het
veld. De activiteiten van BTEH zijn uitgebreid, waarvoor we een investering hebben geleverd.
Hierdoor hebben we voor het eerst een negatief financieel resultaat gehad. Maar dit is goed. Het geld
is op een goede manier gebruikt en BTEH is nu ook op Borneo actief. Ook hebben we een investering
in werving gedaan om nieuwe mensen bij ons werk te betrekken. Hierdoor kunnen we meer
activiteiten ondernemen voor de beschermen van de Aziatische olifanten en heeft BTEH een sterkere
basis dan aan het begin van het jaar.
In 2013 heeft de belastingdienst opnieuw de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) voor
Bring the Elephant Home gecontinueerd. Door de ANBI-status is het mogelijk belastingvrij te schenken
en giften aan Bring the Elephant Home af te trekken van de belasting.
Alhoewel de inkomsten van BTEH per jaar fluctueert, kunnen we de inkomsten over de afgelopen vijf
jaar grofweg in deze categorieën indelen:
Particuliere donaties:

60%

Vrijwilligersevenementen:

20%

Fondsen:

20%

2013 was een uitzonderlijk jaar omdat we een grote bijdrage van Vodafone hebben ontvangen.
Daarom ligt het percentage fondsen in 2013 een stuk hoger. Fondsen zijn vooral belangrijk om nieuwe
projecten op te kunnen starten. We moeten actief naar fondsen blijven zoeken met vernieuwende
projectvoorstellen. Particuliere donaties zijn belangrijk voor de continuïteit van de organisatie. Het is
belangrijk dat we regelmatig in de media blijven verschijnen en met vernieuwende initiatieven blijven
komen om nieuwe groepen donateurs te benaderen. Wanneer er een jaar minder inkomsten zouden
zijn uit fondsen, dan kunnen we dat indien nodig overbruggen met een deel van het eigen vermogen.

4.1

Particuliere donaties

We verdelen onze donateurs in eenmalige giftgevers (ongeveer 1.200 donateurs), donateurs met een
doorlopende machtiging (300), en adoptieouders (150).
Jaarlijks ontvangen de donateurs minimaal 2x een verslag per email met een donatieverzoek. En één
keer per jaar sturen we een mailing per post. Vaak met iets extra’s zoals een fotoverslag of een
persoonlijke brief. Sociale media zoals Facebook wordt een steeds belangrijkere communicatievorm.
Dit vergroot de betrokkenheid van onze achterban en zorgt voor minder verlies van donateurs.
In 2013 hebben we geïnvesteerd in het werven van nieuwe donateurs. Een brochure met een
antwoord bon over ons project op Borneo werd als insert meegezonden met een zes verschillende
bladen. Helaas was de respons lager dan we hoopten maar we hopen dat de nieuwe donateurs lang
bij ons zullen blijven.
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4.2

Fondsen

In 2013 hebben we de volgende fondsen ontvangen:
Vodafone Grahame Maher Award

Maart, 2013

23.190 euro

ASN Foundation

Juli, 2013

5.000 euro

Kootje Fundatien

Juli, 2013

3.000 euro

De projecten van Bring the Elephant Home worden regelmatig gesteund door prijzen, subsidies en
fondsen. Deze inkomsten kunnen erg fluctueren, dus we mogen hier niet afhankelijk van worden.
2013 was een uitzonderlijk goed jaar wat fondsen betreft waardoor we meer in projecten hebben
kunnen investeren. In Thailand krijgen we meer en meer support nu we hier ook geregistreerd zijn.
Steeds meer Thaise bedrijven weten ons al te vinden voor CSR (Corporate Social Responsability)
activiteiten. Om aan hun groene CSR-doelstellingen te voordoen is het planten van bomen voor veel
Thaise bedrijven een favoriete activiteit. Nadat bedrijven met onze activiteiten mee hebben gedaan,
zullen we ook hen benaderen voor andere vormen van steun en betrokkenheid.

4.3

Evenementen

Inkomsten uit verschillende evenementen, reizen en festivals die we organiseren, zorgen voor een
stabiele inkomstenbron. Sinds een aantal jaar organiseren we jaarlijks Bike for Elephants, een
vrijwilligersreis in samenwerking met Commundo en bezoeken we met de Bring the Elephant Home
stand verschillende festivals in Nederland en België.
In 2013 had de stand van Bring the Elephant Home een druk schema en was veel onderweg in
Nederland en België. Een enthousiaste groep stand-vrijwilligers hebben zo honderden mensen
kunnen informeren en motiveren om ook actief te worden voor de Aziatische olifant. Door de verkoop
van merchandising, het adoptieprogramma en losse donaties hebben we via de stand ook inkomsten
kunnen genereren om onze projecten in Thailand en Borneo kunnen uitvoeren.
Op 22 jun 2013 stonden we op het Logger Festival in Vlaardingen. Op 29 juni deden we mee aan het
Groetjes uit Thailand Festival in Almere. Onze vrijwilligers in België stonden op het folk festival Na Fir
Bolg in Vosselaar van 5 tot 7 juli. Het weekend van 17 augustus hadden we een stand op de Thaise
markt in Bredene (België). En van 11 tot 13 oktober was BTEH aanwezig op de Aziatische markt in
Nieuw-Vennep.
Ook gingen we een samenwerking aan met de biologische zeepwinkel Lush. Deze zomer begonnen
ze een campagne om aandacht te vragen voor het lot van olifanten in de toeristische industrie. In de
winkels was informatie verkrijgbaar. En in de maanden juli en augustus verkocht Lush een speciale
body lotion, waarvan al de winst naar Bring the Elephant Home ging. De opbrengsten van deze
speciale actie ging naar ons nieuwe project op Borneo.
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BALANS PER EIND DATUM
2012

2013

ACTIVA
Inventaris
Lening U/G
Liquide middelen
Voorraden
Overlopende activa

€
€
€
€
€
€

75.324,44
3.016,14
1.678,12
80.018,70

€
€
€
€
€
€

79.817,26
3.016,14
12.037,2670.796,14

€
€
€
€

80.018,70
80.018,70

€
€
€
€

70.796,14
70.796,14

PASSIVA
Algemene reserve
Belastingen
Overlopende passiva
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Staat van Baten en lasten
2012

2013

Ontvangen donaties
Ontvangen legaten/schenkingen
Ontvangen subsiedies/fondsen
Opbrengst adoptiefonds
Opbrengst jungle project
Opbrengst Borneo project
Opbrengst tbv diverse ENP projecten
Opbrengst olifanten noodfonds
Opbrengst trees for elephants
Opbrengst boeken/merchandising
Opbrengst bike for elephants
Opbrengst vrijwilligersreis
Opbrengst dance/drinks for elephants
Opbrengst rente spaartegoed

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

28.442,16
4.000,00
14.152,90
1.496,68
1.625,00
13.307,00
1.605,65
3.852,14
3.558,55
9.759,00
1.205,00
1.566,95

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

29.080,60
13.995,65
36.195,33
21.182,12
2.505,67
4.282,83
13.950,00
1.417,50
1.069,39

Totaal opbrengsten

€

84.571,03

€

123.679,09

Kosten adoptiefonds
Kosten jungle project
Kosten Borneo Project
Kosten Diverse ENP projecten
Kosten olifanten noodfonds
Kosten trees for elephants
Kosten boeken/merchandising
Kosten bike for elephants
Kosten vrijwilligersreis
Kosten dance/drinks for elephants

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

177,23
1.659,86
1.659,86
114,27
3.378,83
2.501,50
1.059,37
5.923,53
57,22

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

163,39
30.139,60
19.608,14
1.600,36
1.328,51
11.483,69
-

Totaal kosten

€

14.871,82

€

64.323,68

ENP steun - Adoptie
ENP steun - Bike for Elephants
ENP steun - Diverse

€
€
€

9.930,79
4.400,00
6.127,00

€
€
€

10.000,00
2.880,46
-

Totaal ENP steun

€

20.457,79

€

12.880,46

Bruto resultaat

€

49.241,42

€

46.474,95

Personeelskosten
Kantoorkosten
Vervoers-verblijfskosten
Verwervingskosten
Financieringskosten
Algemene kosten
Afschrijvingen

€
€
€
€
€
€
€
€

31.722,62
1.737,72
2.947,65
178,05
540,32
6.627,81
43.754,18

€
€
€
€
€
€
€
€

35.206,98
5.816,52
2.222,54
11.372,47
616,12
439,31
55.673,95

Resultaat
Diverse baten/lasten
Koers verschillen THB

€
€
€

5.487,24
-1.763,00
-903,85

€
€
€

Netto resultaat

€

2.820,39

€

9.199,00-23,56
-9.222,56
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ACTIVA
Inventaris
Boekwaarde computerapparatuur per 31 december 2010
volledig afgeschreven

Auto leningen Avd Water
Uitgegeven lening
af: aflossing 2013
Saldo leningen per 2013

Liquide middelen
Postbank 1675200
Postbank rentemeerrekening
ASN spaarrekening
ING bank Belgie 363-03333573-30
Thaise Bank rekening

Voorraad
Voorraad boeken vlgs. opgave
Voorraad merchandising vlgs. Opgave

Overlopende activa
Te ontvangen donaties Geef Gratis module
voorschot AvdWater
Voorschot Tik
Voorschot Carol
Kruisposten
Te ontvangen intrest

THB 485.293,92

€
€
€

-

€
€
€

12.000,00
12.000,00
-

€
€
€
€
€
€

2.339,20
60.624,45
5.373,99
11.479,62
79.817,26

€
€
€

2.005,05
1.011,09
3.016,14

€
€
€
€
€
€
€

855,00
-2.191,77
564,50
-11.265,00
12.037,26-
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PASSIVA
Algemene reserve
Reserve per 1 januari 2013
bij: resultaat 2013

€
€

80.018,70
9.222,56-

Reserve per 31 December 2013

€

70.796,14

Loonheffingen
Afdracht december

Overlopende passiva
Vooruit ontvangen Bike for Elephants
Vooruit ontvangen Subsidies

€

-

€
€
€

-

