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Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake dejaarstukken over 2020 van Stichting de Rhedense
Schaapskudde te Rheden.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting de Rhedense Schaapskudde te Rheden is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat
van baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij

hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting de Rhedense

Schaapskudde.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,

vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.

Meer! Arnhem B.V.; E-mail: info@ditismeer.nl; HR 72193735 ! Becomiiunmer 304797
Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden zoals opgesteld door het SRA van toepassing. Deze zijn op te vragen via onze website invw.ditismeer.nl

1.2 Algemeen
Vergelijkende cijfers
De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2019 zijn ontleend aan het rapport van
Stichting de Rhedense Schaapskudde, zoals opgesteld 6 mei 2020.

Activiteiten
De activiteiten van Stichting de Rhedense Schaapskudde, statutair gevestigd te Rheden bestaan uit het
beheer over de Rhedense Schaapskudde.

De stichting beschikt over een ANBI-verklaring.

1.3 Resultaten

Bespreking van de resultaten

€

2020

%

€

2019

%

72.267

100,0

87.847

100,0

-26.531

-36,7

-27.503

-31,3

Brutowinst

45.736

63,3

60.344

68,7

Personeelskosten

28.254
2.239

39,1
3,1

62,4

2,2

54.828
3.236
1.133
1.481

0,8

-3.438

-3,9

Baten
Inkoopwaarde van de omzet

Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Exploitatie- en machinekosten

801

1.597

1,1

3,7

1,3
1,7

Verkoopkosten

551

Kantoorkosten

1.740
3.081

A3

2,4

2.636
3.085

A5

38.263

53,0

62.961

71,7

7.473

10,3

-2.617

-3,0

-434

-0,6

-536

-0,6

7.039

AZ

-3.153

-3,6

Algemene kosten
Totaal van som der kosten

Totaal van bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Totaal van netto resultaat
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1.4 Fiscale positie
Algemeen
Stichting de Rhedense Schaapskudde is niet belastingplichtig volgens artikel 2 lid 1-ejo. artikel 4 wet op
de VPB. De stichting voldoet namelijk niet aan de eisen die worden gesteld in het kader van het drijven
van een onderneming.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,
Meer!
accountants + adviseurs

ir. H.E. Nijmeijer AA
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2. Bestuursverslag
2.1.Bestuursverslag 2020
Algemeen

Dit verslag van het bestuur betreft:
Statutaire naam Stichting de Rhedense Schaapskudde
Vestigingsplaats Rheden
Rechtsvorm Stichting
KvK-nummer 41047265
Stichting De Rhedense Schaapskudde heeft als doel:
a. de vorming en instandhouding van een kudde Veluws heideschapen, die onder leiding van een
herder worden geweid op de heidevelden, gelegen in de gemeentes Rheden en Rozendaal.
Voor zover de schapen niet op de heide verblijven, worden deze ondergebracht in een

schaapskooi met aangrenzende weiden als ook (tijdelijk) op afgerasterde terreinen. Een en
ander volgens een met de terreinbeheerder afgestemd begrazingsplan;
b. het verrichten van alle werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
c. het uitkeringsbeleid van de stichting dient zodanig te zijn dat de stichting kan worden
aangemerkt als een instelling bedoeld in art. 32 lid 1 sub 3 van de Successiewet 1956 juncto
art. 6.33 sub b van de Wet inkomstenbelasting 2001 .
Bestuur

De samenstelling van het bestuur is ten tijde van het vaststellen van de jaarrekening 2020 als volgt:
Voorzitter de heer G.H.F.M. Wehkamp
Secretaris de heer H.C. van Baaien
Penningmeester de heer M.B. Rohaan

Bestuurslid de heer A.W.G. Damen (Partnerships)
Bestuurslid mevrouw A.M.T. van Gemert-Gerritsen (Evenementen & PR/Communicatie)

Bestuurslid de heer R.C. de Kruijff (Webmaster)
Verslag van de activiteiten
In 2020 zijn, naast de heidebegrazing met de schapen, de volgende activiteiten georganiseerd:
Adoptie eerste lam door een Bekende Nederlander, Fenna Ramos, op 19 februari 2020.
Voorlichtingsactiviteiten aan scholen, clubs en verzorgingstehuizen.

Activiteiten bij de schaapskooi zoals financiële adopties van een lammetje (tot en met
15 maart).
Voorlichtingsactiviteiten aan bezoekers Nationaal Park Veluwezoom i.s.m.
Natuurmonumenten.
Dagje of ochtend met de herder mee de hei op i.s.m. VeluweActief (vanaf eind mei).
Deelname aan het project Heideboerderij Veluwezoom.
Lammetjesdag en het Schaapscheerdersfeest zijn in 2020 niet doorgegaan i.v.m. de geldende
coronamaatregelen.

Publiciteit
Ook in 2020 waren wij volop te vinden in de regionale en landelijke media en social media, waaronder:
Meerdere items op Omroep Gelderland over de geboorte van het eerste lammetje, het
adopteren van lammetjes.
Meerdere publicatie in de krant De Gelderlander zoals over de geboorte van het eerste
lammetje op februari 2020 en de adoptie van het eerste lam door Fenna Ramos.
Natuurlijk waren wij ook meerdere keren terug te vinden op RhedenNieuws.nl en in de
Regiobode.

Op Facebook hebben we bijna 4.000 volgers. Onze digitale nieuwsbrief wordt verstuurd aan
meer dan 3.500 e-mailadressen. Het is fijn om te merken dat we ook vele volgers hebben van
buiten de provincie Gelderland.
Ook via Twitter en Instagram zijn we actief.
Veel aandacht voor de schaapskudde in toeristische bladen zoals Visit Veluwe, Dagje uit etc.

Beleidsplan
In juli 2020 heeft het bestuur een nieuw beleidsplan vastgesteld met daarin onze strategische doelen.
In het beleidsplan zijn maatregelen en projecten beschreven om deze strategische doelen te
realiseren. Wij willen bijvoorbeeld onze interne organisatie versterken, onze zichtbaarheid vergroten,
strategische partnerships aangaan en ons evenementenbeleid herijken.

Heideboerderij
In 2017 heeft de stichting besloten zich aan te sluiten bij het 'heideboerderij initiatief'. De
heideboerderij stimuleert inclusieve landbouw- en natuurontwikkeling. Met behulp van begrazing door
schapen wordt het heidegebied in zijn natuurlijke staat hersteld. Door het gebruik van mest voor
landbouwgronden kan voorzien worden in de teelt van bijzondere gewassen. Vanuit dit concept is er
een stuurgroep voor de Veluwezoom ingesteld. Samen met deze partners wordt onderzocht hoe dit
concept op de Veluwezoom kan worden gerealiseerd. Er is inmiddels een haalbaarheidsstudie

uitgevoerd en in 2020 zijn vervolgstappen gezet. Voor onze stichting biedt dit concept een
aantrekkelijk perspectief voor het in stand houden en uitbreiding van het Veluwse heideschaap.
Overige ontwikkelingen
Sinds 2019 werken wij nog maar met één herder in loondienst, voorheen waren dit twee herders voor

1,5 fte. Twee of drie dagen per week gaat de schaapskudde met een vrijwillige herder met zijn of haar
eigen herdershond de heide op. Om het begrazingsrooster volledig in te kunnen vullen, huren wij
zzp'ers in. Ook tijdens de vakantie van de vaste herder maken wij gebruik van deze zzp'ers. De

gezamenlijk inzet van de herder in loondienst en zzp'ers is in tijd en geld minder dan de twee herders
die we voorheen in loondienst hadden.
Daarnaast hebben wij een grote inzet van vrijwilligers voor verschillende andere werkzaamheden. Wij
hebben ook veel vrijwilligers die verzorgende werkzaamheden kunnen uitvoeren. Ook voor facilitaire
en onderhoudswerkzaamheden kunnen wij bouwen op de inzet van vrijwilligers. Tot slot zouden het
adopteren van lammetjes en onze evenementen Lammetjesdag en Schaapscheerdersfeest zonder

vrijwillige inzet absoluut niet kunnen plaatsvinden. Het werven en behouden van vrijwilligers blijft
echter een belangrijk aandachtspunt.

Vanaf half september 2019 is onze vaste herder langdurig ziek geworden. Vanaf oktober 2020 is de
vaste herder weer volledig aan het werk. De stichting was voor de ziekte verzekerd. De uitval hebben
we kunnen opvangen met extra inhuur van de zzp'ers en ook onze vrijwilligers waren bereid om

tijdelijk extra uren in te zetten. De ziekte is voor ons aanleiding om in 2020 maatregelen te treffen om
de continuïteit te waarborgen. Daarbij denken wij vooral aan het vastleggen van bedrijfsprocessen.

Financiën
Het jaar 2020 laat een positief resultaat zien van ongeveer € 7.000,00. Ondanks de Corona-pandemie

hebben wij daarmee voor het eerst sinds 2015 een positief resultaat gerealiseerd. Wij verwachten
tevens dat wij hiermee na meerdere jaren met een tekort op een punt van een sluitende structurele

exploitatie gekomen zijn. Om ook op termijn het positieve perspectief te behouden, is in 2020 het
volgende gedaan:

Voortzetting deelname aan het project Heideboerderij Veluwezoom (zie hiervoor). Hoewel wij
niet verwachten dat als dit project op termijn daadwerkelijk geïmplementeerd wordt, dit een
substantieel financieel voordeel voor De Kudde zal opleveren (doel is een sluitende
projectexploitatie), kan de heideboerderij wel zorgen voor een stabiele basis. Met de
heideboerderij gaan we namelijk een (nauwere) samenwerking aan met regionale partners en
versterken we ons draagvlak in de maatschappij.

Fondsenwerving en partnerships krijgen vanaf 2021 alsnog onze extra aandacht. Wij hadden
hier al in 2020 op willen inzetten, maar door de Corona-pandemie hebben wij dit moeten
uitstellen.

Toelichting op het financiële resultaat
De Rhedense Schaapskudde heeft een positief resultaat behaald van ongeveer € 7.000,00 (in 2019:
€ 3.500,00 verlies). De voornaamste reden voor de resultaatverbetering van € 10.500,00 ten opzichte

van 2019 zijn:
In 2020 waren onze personele lasten € 14.500,00 lager dan in 2019. De oorzaak daarvan is
voornamelijk een langdurige ziekte van onze vaste herder. Een groot deel van het

ziekteverzuim hebben wij met vrijwillige uren kunnen opvangen en voor het overige deel door
de inhuur van zzp'ers. Het voordeel ontstaat door een uitkering van de verzuimverzekering die
wij hebben ontvangen en die hoger is geweest dan de extra kosten voor de inhuur van de
zzp'ers en de onkostenvergoedingen aan vrijwilligers.
Door de corona-pandemie zijn wij vroegtijdig gesloten voor het adopteren van lammetjes, een

belangrijke inkomstenbron voor ons. Daarnaast is onze jaarlijkse lammetjesdag op de laatste
zondag van maart ook niet doorgegaan. Tot slot is ook het Schaapscheerdersfeest medio juni
niet doorgegaan. De gederfde inkomsten (t.o.v. 2019) als gevolg hiervan bedroegen ongeveer

€ 13.000,00. Onze dagjes met de herder konden gelukkig wel grotendeels doorgaan omdat wij
deze altijd tussen mei en september organiseren en dit precies tussen de eerste en tweede
coronagolfinviel.
Wij kwamen in aanmerking voor een uitkering uit de NOW-regeling voor een bedrag van
ongeveer € 9.000,00. Verder kwamen wij niet aanmerking voor andere
compensatiemaatregelen zoals de TVL, een provinciale of gemeentelijke regeling.
Onze opbrengsten aan giften van rechtspersonen waren ongeveer € 2.000,00 lager dan in
2019 door het aflopen van een meerjarige sponsorovereenkomst Daartegenover staat dat
we in 2020 een legaat hebben ontvangen van € 2.000,00.
Onze inschatting is dat het behaalde resultaat voor ongeveer € 5.000,00 negatief structureel van aard
is. Dit is een kleine verbetering ten opzichte van de € 7.500,00 - €10.000,00 ten opzichte van het
structurele resultaat dat wij in de jaarrekening 2019 hebben vastgesteld. Na balansdatum, maar voor
het vaststellen van deze jaarrekening, hebben wij de overeenkomst met Natuurmonumenten voor de

begrazing en het behoud van onze traditionele schaapskudde verlengd tot en met 2025. In de
overeenkomst is een hogere financiële bijdrage afgesproken omdat de hieraan ten grondslag liggende
SNL-subsidie van de Provincie Gelderland ook verhoogd is. Met deze hogere bijdrage verwachten wij
in ieder geval ook in de jaren 2021 tot en met 2025 een sluitende exploitatie te kunnen realiseren en
tevens onze algemene reserve weer wat te kunnen aanvullen na onttrekkingen als gevolg van de

tekorten in de jaren 201 6 tot en met 201 9.

Dit financiële perspectief geeft ons de komende jaren de ruimte om de exploitatie, los van de bijdrage
van Natuurmonumenten (Provincie Gelderland), structureel de benodigde verbetering te geven. Zoals
hierboven reeds beschreven, gaan wij ons vanaf 2021 met een nieuw fondsenwervingsplan op
bestaande en nieuwe doelgroepen richten. Met name het bedrijfsleven zien wij als een nieuwe
doelgroep.

Stichting de Rhedense Schaapskudde te Rheden

3.1 Balans per 31 december 2020
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2020

31 december 2019

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

7.485
1.379

Machines en installaties
Inventaris

8.880
2.223
8.864

11.103

4.493

4.118

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Voorraden

2

Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren

3

Belastingen en premies sociale

4

verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende

765

366

771

4.918

5

activa

Liquide middelen

2.518

6

Totaal activazijde
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4.054

5.284

212.228

175.012

229.639

195.517

Stichting de Rhedense Schaapskudde te Rheden

31 december 2020 3 l december 2019

€

€

€

€

PASSIVA
STICHTINGSVERMOGEN 7
Stichtingskapitaal 193.455 186.415
KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan banken

s

Schulden aan leveranciers en handels-

9

kredieten
Schulden ter zake van belastingen en

passiva

244

2.546

1.695

1.704

34.245

4.851

10

premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende

l

//

36.184 9.102

Totaal passivazijde 229.639 195.517
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3.2 Staat van baten en lasten over 2020
2019

2020
€

€

€

Baten

12

72.267

87.847

Inkoopwaarde van de omzet

13

-26.531

-27.503

60.344

45.736

Brutowinst

€

Lasten
Personeelskosten

14

Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten

15
16

54.828
3.236
4.897

28.254
2.239
7.770

Totaal van som der kosten
Totaal van bedrijfsresultaat

38.263

62.961

7.473

-2.617

Andere rentebaten en soortgelijke n
opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

18

12

17

-446

-553

Financiële baten en lasten

-434

-536

Totaal van netto resultaat

7.039

-3.153
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2020 2019
3.3 Kasstroomoverzicht over 2020
Totaal van kasstroom uit operationeIe activiteiten
Bedrijfsresultaat

7.473

-2.617

Aanpassingen voor

Afschrijvingen

2.239

15

3.236

Verandering in werkkapitaal
Afname (toename) van voorraden
Afname (toename) van handelsdebiteuren

Afname (toename) van overige vorde-

-375

1.240

-2.518

27.104

3.748

-3.423

3
5

ringen
Toename (afname) van overige schul-

27.083

den

-4.991

27.938

19.930

37.650

20.549

Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest

17

12

17

Betaalde interest

18

-446

-553
-434

-536

Totaal van kasstroom uit operatione-

Ie

activiteiten

37.216

20.013

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten
Verwerving van materiële vaste activa / _- _-930
Totaal van toename (afname) van

geldmiddelen

37.216

19.083

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen

Geldmiddelen aan het begin van de periode 175.012 155.929
Toename (afname) van geldmiddelen 37.216 19.083
Geldmiddelen aan het einde van de periode 212.228 175.012
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3.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting de Rhedense Schaapskudde is feitelijk en statutair gevestigd op Heuvenseweg l la, 6991 JE te
Rheden en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41047265.

Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting de Rhedense Schaapskudde, statutair gevestigd te Rheden bestaan uit het
beheer over de Rhedense Schaapskudde. De stichting beschikt over een ANBI-verklaring.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en
de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor dejaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad
voor de Jaarverslaggeving.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- ofvervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering
plaats tegen de nominale waarde. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Grondslagen
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen
gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- ofvervaardigingsprijs
van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.
Voorraden
De dieren zijn gewaardeerd tegen vaste waarden per dier; deze waarden zijn gebaseerd op de gemiddelde
marktprijzen.
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een
voorziening voor het risico van oninbaarheid. Deze voorziening wordt bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen.
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De bepaling van liet resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het j aar
waarin zij zijn gerealiseerd.
Onn.etveruntwoording
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
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3.5 Toelichting op de balans per 31 december 2020

ACTIVA
VASTE ACTWA
l IVIateriële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:
Machines en Inventaris Totaal

installaties
Stand per l januari 2020
Verkrijgings- ofvervaardigingsprijs

12.447

11.687

24.134

Cumulatieve afschrijvingen

-3.567

-9.464

-13.031

8.880

2.223

11.103

Afschrijvingen

-1.395

-844

-2.239

Saldo mutaties

-1.395

-844

-2.239

prijs

12.447

11.686

24.133

Cumulatieve afschrijvingen

-4.962

-10.307

-15.269

7.485

1.379

8.864

20%

20%

Boekwaarde per l januari 2020
Mutaties

Stand per 31 december 2020
Verkrijgings- of vervaardigings-

Boekwaarde per

31 december 2020
Afschrij vingspercentages
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VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden

31-12-2020

31-12-2019

€

€

3.160

2.980

1.173

180
958

4.493

4.118

2 Voorraden

Schapen: 158 stuks a € 20 (2019: 149)

160

Geiten: 8 stuks a €20 (2019: 9)

Winkel

3 Vorderingen op handelsdebiteuren
Vorderingen op handelsdebiteuren 2.518
Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.
4 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting

765

366

5 Overige vorderingen en overlopende activa

NOW2.0
Te ontvangen rente

759
12

17
3.653
1.248

Te ontvangen baten
Vooruitbetaalde bedragen

771

4.918

524

329

518

518

l .065

1.065

6 Liquide middelen
Kas kooi
Kas winkeltje
Kas wisselgeld lammetjesdag
Kas Wolplein
Multi Safepay
Rabobank rekening-courant
Rabobank spaarrekening

85

25
5 .011
205 .000

7.100
166.000

212 .228

175.012
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PASSIVA
7 Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Stichtings-

kapitaal

€
186.415

Stand per l januari 2020
Resultaat

verslagjaar

7.040

Mutaties

Stand per 31 december 2020 193.455

KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2020 31-12-2019

€

€

8 Schulden aan banken
Schulden

aan

banken

-

l

Schulden aan banken

Multisafepay
9 Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren

244

2.546

10 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonhefïïng
Pensioenen

879
816

929
775

1.695

1.704

562

3.074
1.777

11 Overige schulden en overlopende passiva
Overige schulden
Reservering vakantiegeld
Vooruitontvangen subsidie

NOW1.0

1.770
30.845
1.068
34.245

4.851
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3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

2020 2019

12 Baten
Subsidies
Donaties en giften
Adopties
Opbrengsten dagje met de herder
Opbrengsten schapenhouderij
Legaten en nalatenschappen

Opbrengsten lammetjesdag
Opbrengsten Wolplein
Winkelopbrengsten

30.786
15.321
10.059
5.991
5.750
2.000
1.908

403
49

Overige opbrengsten

29.241
17.124
16.837
5.358
6.999
8.995
1.789

4
1.500

Opbrengsten schaapscheerdersfeest

72.267

87.847

13.415
5.538
1.986
1.912
1.527
1.200

12.197
4.276
2.003
3.854
1.231
1.432

13 Directe lasten
Voerkosten

Gezondheidszorg
Kosten mestaankoop en -afvoer

Kosten lammetjesdag
Kosten dagje met de herder

Overige kosten kudde
Kosten Wolplein
Kosten schaapscheerdersfeest
Kosten winkel

450

419

719

84

1.791

26.531

27.503

24.552
12.137
-8.435

35.561
12.574
6.693

28.254

54.828

14 Personeelskosten
Lonen
Sociale lasten en pensioenlasten
Overige personeelsbeloningen
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2020 2019

Lonen
Brutoloon en vakantiegeld
Kosten stagiares

Uitkering NOW l.O
Uitkering NOW 2.0

32.874

607

35 .111
450

33.481

35 .561

-2.358
-6.571

24.552

35 .561

8.394
3.743

8.550
4.024

12.137

12.574

15.194
2.113
1.790

9.304
2.643
1.150
1.585

Sociale lasten en pensioenlasten
Sociale lasten
Pensioenlasten

Overige personeelsbeloningen
Inhuur derden

Reiskosten vrijwilligers
Vrijwilligersvergoedingen
Overige kostenvergoedingen

924

Kantinekosten

555

Reiskosten

196

Vergoeding kosten honden

Subsidie praktij kleren
Ziekengelduitkeringen
Overige personeelskosten

657

1.063

450

-3.555

-25.322

-10.460

-330

301

-8.435

6.693

15 Afschrijvingen
Afschrijvingen materiële vaste activa 2.239 3.236
Afschrijvingen materiële vaste activa
Machines

Installaties
Inventarissen

l .213

1.213

844

1.837

2 .239

3.236

182

186

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 12 mei 2021 19

Stichting de Rhedense Schaapskudde te Rheden

2020 2019

16 Overige bedrijfskosten

801
1.597

1.133
1.481

Verkoopkosten

551

-3.438

Kantoorkosten

1.740
3.081

2.636
3.085

7.770

4.897

463

783

Huisvestingskosten
Exploitatie- en machinekosten

Algemene kosten

Huisvestingskosten
Gas, water en elektra
Onroerende zaakbelasting
Onderhoud gebouwen

182

156

177
173

801

1.133

1.017

1.339

Exploitatie- en machinekosten
Kleine aanschaf machines
Reparatie en onderhoud inventaris

580

142

1.597

1.481

220
331

563

Verkoopkosten
Representatiekosten
Reclame- en advertentiekosten

537
-4.538

Mutatie voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren

551

-3.438

599
437

548
513
876

Kantoorkosten
Kosten automatisering

Porti
Drukwerk
Telefoon- en faxkosten
Beleid- en bestuurkosten

Kantoorbenodigdheden

323

135

189
186
6

527
37

1.740

2.636
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2020

2019

Algemene kosten

1.319 1.443
1.000 1.000

Assurantiepremie
Accountantskosten

709 638
53 4

Abonnementen en contributies
Kasverschillen

3.081

3.085

12

17

446

553

Financiële baten en lasten

17 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente spaarrekening/deposito
18 Rentelasten en soortgelijke kosten
Betaalde bankrente

Rheden, 12 mei 2021
Stichting de Rhedense Schaapskudde

G.H.F.M. Wehkamp

H.C. van Baaien

A.W.G. Damen

A.M.T. van Gemert-Gerritsen R.C. de Kruijff
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