Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Familie Bofkont

Nummer Kamer van
Koophandel

3 4 2 1 4 1 9 8

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Bovenkerkerweg 132

Telefoonnummer

0 6 5 3 7 3 3 2 6 7

E-mailadres

mail@familiebofkont.nl

Website (*)

https://familiebofkont.nl

RSIN (**)

8 1 4 7 9 1 0 8 6

Actief in sector (*)

Dieren en planten - Dierenrechten en -welzijn
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0 , 3 3
1 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dafne Westerhof

Secretaris

Dennis Kennedy

Penningmeester

Paul Pronk

Algemeen bestuurslid

Merel Ligtelijn

Algemeen bestuurslid

Jaro Camphuijsen

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het op een constructieve en positieve manier geven van voorlichting over het wezen
en de natuurlijke aard van landbouwhuisdieren middels het gedrag, de gewoontes en
leefwijze van de leden van de Familie Bofkont, een aanzienlijke groep varkens, koeien
en kippen die sinds 1995 zijn vrijgekocht / gered / opgevangen door
communicatieadviseur Dafne Westerhof, de oprichter van Familie Bofkont / Het
Beloofde Varkensland.
Het werven van fondsen om de langlevende en oud wordende leden van Familie
Bofkont in hun levensonderhoud en veterinaire zorg te kunnen blijven voorzien, tot ze
‘omvallen van ouderdom’.
Het ontvangen van bijzondere doelgroepen zoals verstandelijk en/of lichamelijk
gehandicapte kinderen/ouderen en terminale patiënten die troost ontlenen aan het
geluk van Familie Bofkont.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Het geven van workshops aan burgers, boeren en zakenlui ter bewustwording van het
welzijn van landbouwhuisdieren, ter lering en vermaak.
Het trainen van dierenpolitie, dierenartsen en andere professionals t.a.v. de
problematiek rond ‘hobbyvarkens’.
Het ontvangen van scholieren en studenten bij Familie Bofkont en het geven van
gastcolleges op locatie.
Het ontvangen van scholieren en studenten bij Familie Bofkont en het geven van
gastcolleges op locatie.
Het initiëren en vormgeven van PR activiteiten ter bevordering van het imago van
landbouwhuisdieren.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Stichting Familie Bofkont houdt haar eigen broek op d.m.v. de Familie Bofkont
Workshop op zondagen met open inschrijvingen voor jong & oud. Op zaterdag en door
de week ontvangen we groepen (familie-bijeenkomsten, vrijgezellen, teamuitjes,
teambuilding) voor besloten workshops. In deze workshops worden mensen op een
positieve manier bewust van het wezen en welzijn van boerderijdieren. Hoe leeft een
varken van nature? Hoe richt een koe haar eigen leven in als ze de vrijheid heeft? Hoe
groeit een ramlam op zonder dat de slacht er op volgt? En wat wil de kip? Bezoekers
maken kennis met hun schoonheid, gedrag en persoonlijkheden. Middels de dagelijkse
posts op weblog, facebook, twitter en via free publicity werven we de bezoekers voor
de Familie Bofkont workshops.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Uit de opbrengsten van de workshops, donaties, legaten, etc. wordt voer, huisvesting,
verzorging, dierenarts en alle andere kosten van Familie Bofkont betaald.

https://familiebofkont.nl/anbi

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het bestuur en de directie van Stichting Familie Bofkont ontvangen geen salaris. Onze
bofkontboerinnen en bofkontboeren betalen hun eigen reiskosten en nemen hun eigen
brood mee. Elke cent die binnenkomt via de workshops, verkoop van boeken of giften
gaat voor 100% naar het eten, drinken en gelukkig zijn van Familie Bofkont.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Dagelijke posts op weblog, facebook en twitter, ter lering en vermaak. Iedere zondag
gedurende het hele jaar; Familie Bofkont Workshop met open inschrijvingen. Zaterdag
gedurende het hele jaar, op aanvraag ; besloten bijeenkomsten. Doordeweeks
gedurende het hele jaar, op aanvraag; teamuitjes voor bedrijven en instellingen.
Doordeweeks gedurende het hele jaar, op aanvraag; ontvangst schoolklassen,
docenten, studenten. Op speciale afspraak; bijzondere doelgroepen. Mediaoptredens
t.b.v. voorlichting over het welzijn van boerderijdieren (tv, radio, krant). Advieswerk
t.b.v. hobbyboeren en particulieren; adviseren over verzorging van hun boerderijdieren.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://familiebofkont.nl en https://facebook.com/familiebofkont

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 1 9

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2019

31-12-2018 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

37.420

11.421

€

+

€

37.420

+
11.421

€

14.090

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
186.337

€

+

198.405

+
€

200.427

€

237.847

31-12-2018 (*)

€

50.510

37.420

€

+

40.179

11.421

+

€

87.930

€

51.600

Bestemmingsfondsen

€

146.500

€

162.500

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

3.417

Totaal

€

237.847

6.194

204.599

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2019

€

€

Totaal

Passiva

+
€

216.020

€

1.920

€

216.020

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2019

2018 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

27.887

+

€
€

0

33.591

+
0

€
€

96.691

+

€
€

96.691

81.588

+
81.588

+

+

€

124.578

€

115.179

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

4.787

€

7.134

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

1.672

€

Personeelskosten

€

6.403

€

Huisvestingskosten

€

30.877

€

33.817

Afschrijvingen

€

4.475

€

2.894

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

55.483

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€
€

63.535

103.697

€

107.380

20.881

€

7.799

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

