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BESTUURSVERSLAG 2014

I. ALGEMEEN
De Anti Vivisectie Stichting stelt zich tot doel de bevordering van eerbied voor het leven en voor
levende individuen in het bijzonder, alsmede de bestrijding en uiteindelijk het geheel afschaffen
van proeven op mens en dier en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.
Onder proeven op mensen en dieren worden verstaan alle handelingen voor experimentele,
medische, wetenschappelijke en commerciële doeleinden, tenzij het geheel van deze
handelingen tot doel heeft, dan wel geacht kan worden ten doel te hebben, het belang van de
betrokken individuen zelf of als de betrokken mens vrijelijk, onbeïnvloed en na de mogelijkheid
te hebben gehad tot een verantwoorde keuze te komen hiertoe uitdrukkelijk toestemming heeft
gegeven.
De stichting tracht haar doel te bereiken door AVS Proefdiervrij naar vermogen financieel te
ondersteunen ter bereiking van haar doel.
Samenstelling bestuur per 31 december 2014
Naam
P.O.K. Horbach
I. Keller-Quack
M. Zuidgeest

Woonplaats
Riethoven
Den Haag
Den Haag

Inschrijving Kamer van Koophandel
De Vereniging is ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Den Haag onder nummer 41150190.
Boekjaar
a. Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar.
b. Verwerking resultaat
Het saldo over het boekjaar 2014 bedraagt nihil.
II. FINANCIEEL BELEID
Op 1 januari 2000 zijn de Vereniging Proefdiervrij en de Anti Vivisectie Stichting (AVS)
gefuseerd. Vanaf die tijd werden de werkzaamheden van beide organisaties in de nieuwe
Vereniging AVS Proefdiervrij voortgezet.
Op 2 maart 2010 is de rechtsvorm van de Vereniging AVS Proefdiervrij gewijzigd naar Stichting
AVS Proefdiervrij. De AVS blijft bestaan naast de Stichting AVS Proefdiervrij.
Bij de AVS vinden geen activiteiten meer plaats. Derhalve is geen jaarplan en begroting voor
het komende jaar opgesteld. Het resultaat boekjaar wordt uitgekeerd aan AVS Proefdiervrij.
Nalatenschappen
Aangezien lang niet altijd bekend is welke mensen de AVS bedacht hebben in hun testament,
bestaat de AVS voort als ‘slapende’ stichting. Bij opheffing van de stichting zouden de
erfenissen verloren gaan.
De nalatenschappen worden als onderdeel van het resultaat boekjaar overgedragen aan AVS
Proefdiervrij.
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III. VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING 2013.
In de bestuursvergadering die op 17 juli 2014 heeft het bestuur de jaarrekening 2013
vastgesteld conform het rapport van de Anti Vivisectie Stichting, dd. 5 juni 2014.

IV. BESPREKING VAN DE BATEN EN LASTEN
Baten
Donaties
Er is nog steeds een klein aantal ex donateurs van de AVS die regelmatig donaties overmaken
op de bankrekening van de AVS.
Lasten
Uitvoeringskosten eigen organisatie
Behalve kleine algemene uitgaven, zoals bijvoorbeeld de jaarbijdrage van de Kamer van
Koophandel en tarief betalingsverkeer, zijn er geen kosten.
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V. Bespreking van de financiële positie

Beschikbaar op lange termijn
Reserve
Voorzieningen

Beschikbaar op korte termijn
Overige schulden en nog te betalen kosten

Vastgelegd op korte termijn
Vorderingen

Liquide middelen
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2014

2013

9
0
9

9
0
9

99.399

86.069

99.408

86.078

99.000

75.297

408

10.781

JAARREKENING 2014

1. Balans per 31 december 2014
ACTIVA

Vorderingen
~ Nalatenschappen

Liquide middelen

2014

2013

99.000

75.297

408

10.781

99.408

86.078

9

9

99.399

86.069

99.408

86.078

PASSIVA
Reserve

Overige schulden en nog te betalen kosten
~ AVS Proefdiervrij
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014
Realisatie'14

Realisatie'13

Baten eigen fondsenwerving
Giften en schenkingen
Overige baten
Nalatenschappen
Subtotaal

37
0
70.477
70.514

48
0
88.409
88.457

Totaal beschikbaar voor doelstelling

70.514

88.457

70.431
83
70.514

88.402
55
88.457

70.514

88.457

Bestedingen
Besteed aan doelstelling
AVS Proefdiervrij
Uitvoeringskosten eigen organisatie

Totaal besteed aan doelstelling
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3. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Grondslagen voor waardering
Activa en passiva
Activa en passiva zijn opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs onder aftrek van een
eventuele voorziening voor oninbaarheid.
Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Bij het opstellen van de jaarrekening is de richtlijn fondswervende instellingen gevolgd.
Bij de Anti Vivisectie Stichting vindt geen vermogensvorming plaats. Inkomsten worden direct
overgeboekt naar AVS Proefdiervrij. Om die reden is de omvang van de AVS niet van materieel
belang in verhouding tot AVS Proefdiervrij en wordt geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld.
Donaties en overige baten en lasten
Donaties en overige baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking
hebben.
Legaten, erfenissen en giften
Baten uit hoofde van legaten worden opgenomen in de verlies- en winstrekening in het jaar van
ontvangst. Verder worden nalatenschappen verantwoord in het boekjaar waarin de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
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4. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Realisatie'14

Realisatie'13

Uitvoeringskosten eigen organisatie
Bankkosten
Bureaukosten

83
0

55
0

Totaal uitvoeringskosten eigen organisatie

83

55

Waarvan ten behoeve van
Bijdragen aan derden

83

55

70.431

88.402

Bijdragen aan derden
AVS Proefdiervrij
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accountants in
non-profit

Anti Vivisectie Stichting
Groot Hertoginnelaan 201
2517 ES DEN HAAG

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van de Anti Vivisectie Stichting te Den Haag
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 (met een balanstotaal van
€ 99.408) en de staat van baten en lasten over 2014 (met een resultaat van € 0) met de toelichting, waarin zijn
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de Stichting 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, beiden in
overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor
een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
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, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze
controle zodanig plannen en uitvoeren 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 geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met
inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als
gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne
beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze
risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de door
het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, 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 om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen
van de Anti Vivisectie Stichting per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met
Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.
Verklaring betreffende andere voorschiften
Wij melden dat het bestuursverslag voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening
zoals vereist in Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.
Was getekend,
Sliedrecht, 4 juni 2015.
WITh accountants B.V.
P. Alblas RA
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