Huizen/Laren 19 mei 2021

Betreft: Continuïteit Vereniging Dierenasiel Almere

Geacht Bestuur,
Het is inmiddels 19 mei 2021 en wij hebben nog geen financiële verantwoording over 2020 mogen
ontvangen. Als leden van de Kas Commissie maken we ons grote zorgen over de continuïteit van de
VDA.
VDA begon het jaar 2020 met een negatief Eigen Vermogen van – € 133.021 (bron: Jaarrekening
2019). De Balans per 31/12/2019 roept daarnaast nog vragen op over allerlei zaken uit het verleden
zoals de Overige vordering (€ 108.386) waaronder RC Steunstichting Crailo en Almere, de opbouw
Overige Voorzieningen (€ 140.503) en de hoge post Overlopende Passiva (€ 184.911). We merken op
dat de Jaarrekening 2019 niet/beperkt gecontroleerd lijkt door een administratie kantoor.
De ontvangen voorlopige cijfers over 2020 laten een verlies zien van € 91.928. Onduidelijk is nog wat
de effecten zijn op dit resultaat van ontvangen NOW bedragen en terug te betalen NOW. Het beeld
dat wij krijgen is dat de kosten van VDA op hetzelfde niveau zijn gebleven als 2020, terwijl door
Corona de opbrengsten vanaf maart 2020 enorm zijn teruggelopen (van € 445.703 in 2019 naar €
282.797 in 2020). Er lijken geen maatregelen genomen te zijn om de kosten waar mogelijk te
verlagen in relatie tot de daling in opbrengsten. Het VDA lijkt niet “In Control” en wij als Kas cie
kunnen op deze basis geen decharge verlenen aan het Bestuur.
De slechte uitgangspositie per 1 januari 2020, tezamen met de zeer slechte resultaten over 2020 en
de bestuurswijzigingen maken dat de continuïteit van de VDA ons ernstig zorgen baart. De
maatschappelijke taken van de VDA en de werkgelegenheid van haar werknemers komen dan
mogelijk op het spel te staan.
Wij adviseren het Bestuur om:
1. De jaarstukken 2020 op korte termijn definitief te maken en, gegeven de omstandigheden,
deze te laten verifiëren en vaststellen door een externe accountant.
2. Met een duidelijke visie te komen voor de toekomst: zowel voor de hele korte termijn (rest
2021) als de langere termijn (2022 en verder)
3. Te onderzoeken of er overbruggings financierings mogelijkheden zijn om de nijpende
liquiditeitspositie op korte termijn te helpen lenigen.
4. Te onderzoeken of surseance van betaling en/of een doorstart een oplossing kan bieden.
In afwachting van een reactie.
Met vriendelijke groet,

Leden Kascommissie Vereniging Dieren Asiel Almere
Emile Peters
Albert Hagedoorn

