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Ter attentie van het bestuur van
Stichting Amsterdamse Zwerfkatten
Amsterdam

Alkmaar, 26 augustus 2020 

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2019 van Stichting Amsterdamse
Zwerfkatten te Amsterdam.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Amsterdamse Zwerfkatten te Amsterdam is door ons samengesteld
op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2019 en de  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 Amsterdamse Zwerfkatten..

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.



Algemeen

Oprichting stichting

Stichting Amsterdamse Zwerfkatten is opgericht per 19 oktober 1994 in de vorm van een stichting
en is gevestigd te Amsterdam. 

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder
dossiernummer 41214304.

Activiteiten

De stichting stelt zich ten doel het bestrijden van het zwerfkattenprobleem op zo diervriendelijk
mogelijke wijze. 

De stichting is een kleine organisatie zonder winststreven.

Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Mevrouw M.A.J. van de Laar-Suurmeijer
Secretaris: Mevrouw M. van Leeuwen 

m.i.v. 21 februari 2020 Mevrouw W.A. Eggelmeijer
Penningmeester: De heer E.M. van den Wildenberg

Vergelijkende cijfers

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven
ten opzichte van het voorgaande jaar. 

4



Resultaten 

2019
Begroting

2019 2018
€ € €

Baten 176.705 121.632 300.363

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Bestrijden van het zwerfkattenprobleem 179.501 151.931 166.866

Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving 3.936 3.870 11.239
Kosten verkrijging subsidies 3.630 3.630 3.630

7.566 7.500 14.869

Beheer en administratie

Kosten van beheer en administratie 5.057 4.500 4.446

Som der lasten 
192.124 163.931 186.181

Bijzondere lasten 46.364 - -

- - -

Saldo van baten en lasten -61.783 -42.299 114.182
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Financiële positie

Financiële structuur

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de
navolgende overzichten. Deze is gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna
een opstelling van de balans per 31 december 2019 in verkorte vorm.  

31-12-2019 31-12-2018
€ % € %

Activa

Materiële vaste activa 3.585 1,8 5.702 2,2
Vorderingen 10.142 5,2 11.640 4,6
Liquide middelen 181.235 93,0 236.926 93,2

194.962 100,0 254.268 100,0

Passiva

Reserves 182.087 93,4 243.870 95,9
Kortlopende schulden 12.875 6,6 10.398 4,1

194.962 100,0 254.268 100,0
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Analyse van de financiële positie

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 10.142 11.640
Liquide middelen 181.235 236.926

191.377 248.566

Kortlopende schulden -12.875 -10.398

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal
178.502 238.168

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa 3.585 5.702

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 182.087 243.870

Financiering

Reserves 182.087 243.870

Blijkens voorstaande opstelling is het liquiditeitssaldo per 31 december 2019 ten opzichte van 31
december 2018 met € 59.666 gedaald te weten van € 238.168 ultimo boekjaar 2018 tot 
€ 178.502 ultimo boekjaar 2019.
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Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

BG accountants

J.S. Baarda AA
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Bestuursverslag

Amsterdam, 26 augustus 2020

Het Jaarverslag over 2019 van Stichting Amsterdamse Zwerfkatten Amsterdam is opgenomen in
de bijlage van deze jaarrekening.
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Jaarrekening
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Stichting Amsterdamse Zwerfkatten, Amsterdam 

Balans per 31 december 2019 
(na resultaatverdeling)

31-12-2019 31-12-2018
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 3.585 5.702

Vlottende activa

Vorderingen 10.142 11.640

Liquide middelen 181.235 236.926

Totaal activazijde 194.962 254.268

PASSIVA

Reserves

Bestemmingsreserve - 50.000
Algemene reserve 182.087 193.870

182.087 243.870

Kortlopende schulden
12.875 10.398

Totaal passivazijde 194.962 254.268

Samenstellingsverklaring afgegeven 11



Stichting Amsterdamse Zwerfkatten, Amsterdam 

Staat van baten en lasten over 2019

2019
Begroting

2019 2018
€ € €

Baten

Subsidies van overheden 87.139 75.282 95.247
Baten uit eigen fondsenwerving 42.041 31.200 176.279
Baten uit acties van derden 28.370 15.000 13.997
Doorberekende kosten diversen 19.155 - 14.730
Rentebaten - 150 110

Som der baten 176.705 121.632 300.363

Lasten

Besteed aan doelstellingen 

Bestrijden van het zwerfkattenprobleem 179.501 151.931 166.866
179.501 151.931 166.866

Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving 3.936 3.870 11.239
Kosten verkrijging subsidies 3.630 3.630 3.630

7.566 7.500 14.869

Beheer en administratie

Kosten van beheer en administratie 5.057 4.500 4.446

Som der lasten 192.124 163.931 186.181

- -
Bijzondere last verbouwingskosten 46.364 - -

- - -

Saldo van baten en lasten -61.783 -42.299 114.182

Bestemming van saldo 2019

Bestemmingsreserve -46.364 - -
Algemene reserve -15.419 -42.299 114.182

-61.783 -42.299 114.182

- - -

Kengetallen - - -

Kostenpercentage eigen fondsenwerving %3,9 %5,1 %6,4
Bestedingspercentage doelstelling t.o.v. totale baten %101,6 %124,9 %55,6
Bestedingspercentage doelstelling t.o.v. totale lasten %93,4 %92,7 %89,6
Kostenpercentage beheer en administratie %2,6 %2,7 %2,4

Samenstellingsverklaring afgegeven 12



Stichting Amsterdamse Zwerfkatten, Amsterdam 

Lastenverdeelstaat 2019

Bestrijding
zwerfkatten

probleem

Eigen
fondsen-

werving

Subsidies en
CBF

Keurmerk 

Beheer en
admini-

stratie
Totaal

2019

Personeelskosten 87.656 - - - 87.656
Huisvestingskosten 16.420 - - - 16.420
Uitbesteed werk 54.890 - - - 54.890
Kantoor- en algemene
kosten

18.418 3.936 3.630 5.057 31.041

Afschrijving en rente 2.117 - - - 2.117
Totaal 179.501 3.936 3.630 5.057 192.124

Totaal
2019

Begroot
2019

Totaal
2018

Personeelskosten 87.656 85.681 74.101
Huisvestingskosten 16.420 23.550 10.920
Uitbesteed werk 54.890 23.000 60.118
Kantoor- en algemene
kosten

31.041 29.950 40.397

Afschrijving en rente 2.117 1.750 645
Totaal 192.124 163.931 186.181

Samenstellingsverklaring afgegeven 13



Stichting Amsterdamse Zwerfkatten, Amsterdam 

Kasstroomoverzicht over 2019 

2019 2018
€ €

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

Som der baten en lasten -15.419 114.182

Aanpassingen voor
Afschrijvingen 2.117 645

Verandering in werkkapitaal
Afname (toename) van debiteuren -2.234 1.783
Overige vorderingen en overlopende activa 3.732 -1.822
Toename (afname) van overige schulden 2.477 -32.469

3.975 -32.508

Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties
-9.327 82.319

Verbouwingskosten bedrijfspand -46.364 -

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten
-55.691 82.319

Totaal  van kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa - -3.047

Totaal van toename (afname) van geldmiddelen
-55.691 79.272

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen

Geldmiddelen aan het begin van de periode 236.926 157.654
Toename (afname) van geldmiddelen -55.691 79.272

Geldmiddelen aan het einde van de periode 181.235 236.926

Samenstellingsverklaring afgegeven 14



Stichting Amsterdamse Zwerfkatten, Amsterdam 

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene toelichting

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
verslagggevingsregels alsmede met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende
instellingen, rekening houdend met regelgeving van CBF.

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere
waarderingsgrondslag is vermeld.

Grondslagen

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde en inbrengwaarde
verminderd met lineaire afschrijvingen, welke zijn gebaseerd op de geschatte economische
levensduur, rekening houdend met eventuele restwaarden.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen voor oninbaarheid.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten en lasten zijn, voorzover zij er betrekking op hebben, toegerekend aan het boekjaar waarop
deze betrekking hebben.

Baten

De baten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

Lasten

De lasten bestaan uit personeels-, huisvestings-, uitbesteed werk, en kantoor- en algemene
kosten. Deze kosten worden toegerekend aan de doelstelling, de werving van baten en
aan beheer en administratie. De kosten van beheer en administratie zijn die kosten
die de organisatie maakt in het kader van de interne beheersing en administratievoering en die
niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving baten.

Samenstellingsverklaring afgegeven 15



Stichting Amsterdamse Zwerfkatten, Amsterdam 

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Samenstellingsverklaring afgegeven 16



Stichting Amsterdamse Zwerfkatten, Amsterdam 

Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris-
sen

Vervoer-
middelen

Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2019

Aanschafwaarde 15.590 28.360 43.950
Cumulatieve afschrijvingen -12.723 -25.525 -38.248

Boekwaarde per 1 januari 2019 2.867 2.835 5.702

Mutaties 

Afschrijvingen -2.117 - -2.117

Saldo mutaties -2.117 - -2.117

Stand per 31 december 2019

Aanschafwaarde 4.049 28.360 32.409
Cumulatieve afschrijvingen -3.299 -25.525 -28.824

Boekwaarde per
31 december 2019 750 2.835 3.585

Afschrijvingspercentages 20 20

Oude inventaris ad € 11.541 die niet meer in gebruik is, is in 2019 volledig afgeschreven. De
waarde zit aldus niet meer in de aanschafwaarde en cumulatieve afschrijvingen per 31 december
2019.

De vervoermiddelen worden met ingang van 2017 niet verder afgeschreven. De waarde per
balansdatum betreft de restwaarde van de vervoermiddelen.

Samenstellingsverklaring afgegeven 17



Stichting Amsterdamse Zwerfkatten, Amsterdam 

Vlottende activa

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Vorderingen

Debiteuren 4.173 1.939
Overige vorderingen en overlopende activa 5.969 9.701

10.142 11.640

Debiteuren

Vorderingen op debiteuren 6.873 3.504
Voorziening dubieuze vorderingen op debiteuren -2.700 -1.565

4.173 1.939

Uit voorzichtingheidsprincipe wordt voor de openstaande debiteuren per balansdatum, welke
vermoedelijk niet meer ontvangen gaan worden, een voorziening voor dubieuze debiteuren
opgenomen.

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen betreffen nog te ontvangen donaties en diverse vergoedingen.

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Liquide middelen

Triodos Bank N.V., Zakelijke Spaarrekening 173.000 124.000
ING Bank N.V., Zakelijke Spaarrekening 244 106.134
Triodos Bank N.V., Betaalrekening 990 3.118
ING Bank N.V., Betaalrekening 4.935 2.416
Kas 2.066 1.258

181.235 236.926

De liquide middelen staan geheel ter vrij beschikking van de stichting en worden aangehouden
voor directe aanwending in het kader van de doelstelling.

Samenstellingsverklaring afgegeven 18



Stichting Amsterdamse Zwerfkatten, Amsterdam 

Passiva 

Reserves

Bestem-
mings-
reserve

Algemene
reserve

Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2019
50.000 193.870 243.870

Resultaatbestemming -46.364 -15.419 -61.783
Vrijval restant
bestemmingsreserve -3.636 3.636 -

Stand per 31 december 2019 - 182.087 182.087

Het bestuur heeft in het boekjaar 2017 een bestemmingsreserve ad € 50.000 gevormd ten
behoeve van toekomstige, nieuwe, huisvesting. In 2019 is de nieuwe locatie verbouwd en
heringericht. Eind 2019 is de nieuwe locatie in gebruik genomen. De kosten van de verbouwing en
de herinrichting van de nieuwe locatie zijn direct ten laste van het resultaat gebracht, aangezien er
geen meerjarig huurcontract is en er geen recht op vergoeding bij vertrek bestaat. De verbouwing
is afgerond en zodoende valt het restant van de Bestemmingsreserve vrij ten gunste van de
Algemene Reserve.

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Kortlopende schulden

Loonheffing 1.633 3.298
Overige schulden en overlopende passiva 11.242 7.100

12.875 10.398

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen overige kosten 8.266 3.833
Reservering vakantiegeld en -dagen 2.504 2.802
Reiskostenvergoeding personeel en vrijwilligers 347 310
Vooruit ontvangen bedragen 125 155

11.242 7.100

Samenstellingsverklaring afgegeven 19



Stichting Amsterdamse Zwerfkatten, Amsterdam 

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen

en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen
verplichtingen

Bezoldiging bestuurders

Het bestuur van Stichting Amsterdamse Zwerfkatten bestaat uit vrijwilligers en ontvangt geen
bezoldiging of enige onkostenvergoeding.

Belastingplicht

Stichting Amsterdamse Zwerfkatten is niet omzetbelastingplichtig, derhalve zijn de baten en
lasten inclusief omzetbelasting. Tevens is de stichting niet vennootschapsbelastingplichtig. Het
resultaat 2018 zou op basis van artikel 6 lid 1 Wet op de vennootschapsbelasting aanleiding
kunnen geven tot een belastingplicht voor de vennootschapsbelasting, echter wordt het resultaat
voornamelijk veroorzaakt door een eenmalige nalatenschap uit gulheid ad € 125.000. Giften uit
vrijgevigheid vormen geen onderdeel van het resultaat bij het bepalen van de belastingplicht,
derhalve voldoet het genormaliseerde resultaat aan de voorwaarden van artikel 6 lid 1 Wet op de
vennootschapsbelasting en is de stichting niet vennootschapsbelastingplichtig. 

De aard van niet uit de balans blijkende verplichtingen

De huurverplichting voor het pand aan de Vrije Geer 2 te Amsterdam bedraagt € 1.500 per maand
met een wederzijdse opzegtermijn van 3 maanden. Er is geen sprake van een getekend
huurcontract met vooraf afgesproken looptijd. 

Per balansdatum bestaat het recht op een tegemoetkoming loondomein Lage-inkomensvoordeel
groot € 4.888. 

Informatieverschaffing over operationele leases

Vanaf 20 april 2013 is er een auto Opel Combo met kenteken VD-288-G (ingericht als
dierenambulance) in bruikleen ter beschikking gesteld door Stichting DierenLot. De overeenkomst
was voor 5 jaar en loopt met wederzijds goedvinden door. De gebruikskosten zijn voor rekening
van de stichting.

Vanaf 21 juni 2016 is er een auto Opel Vivaro met kenteken VX-816-B (ingericht als
dierenambulance) in bruikleen ter beschikking gesteld door Stichting DierenLot. De overeenkomst
is voor 5 jaar welke stilzwijgend met één jaar verlengd wordt. De gebruikskosten zijn voor rekening
van de stichting.

Samenstellingsverklaring afgegeven 20



Stichting Amsterdamse Zwerfkatten, Amsterdam 

Toelichting op de staat van baten en lasten

2019
Begroting

2019 2018
€ € €

Baten

Subsidies van overheden 87.139 75.282 95.247
Baten uit eigen fondsenwerving 42.041 31.200 176.279
Baten uit acties van derden 28.370 15.000 13.997
Doorberekende kosten diversen 19.155 - 14.730
Rentebaten - 150 110

176.705 121.632 300.363

2019
Begroting

2019 2018
€ € €

Subsidies van overheden 

Subsidie Gemeente Amsterdam - DRO 75.282 75.282 73.732
Extra bijdrage Gemeente Amsterdam 11.857 - -
Subsidie zorggerichte actie Minima - - 21.515

87.139 75.282 95.247

Door de gemeente Amsterdam is op basis van de Bijzondere Subsidieverordering Dierenwelzijn
2018 een subsidie toegekend ten behoeve van het vangen, neutraliseren, chippen en
terugplaatsen van wilde en verwilderde zwerfkatten uit Amsterdam.

In 2019 is een extra bijdrage ontvangen van de Gemeente Amsterdam. Dit is besteed aan
studiekosten, dierkosten en kleding.

In overleg met de gemeente is in 2017 een incidentele zorggerichte actie georganiseerd voor het
chippen en onvruchtbaar maken van katten voor mensen in Amsterdam met een minimaal
inkomen. Hiervoor is in 2017 een subsidie groot € 50.000 ter beschikking gesteld waarvan tot 31
december 2017 € 28.485 was besteed. Het resterende deel van de subsidie ad € 21.515 is in 2018
besteed en ten laste van het resultaat gebracht. In 2019 is deze actie niet georganiseerd. 

Samenstellingsverklaring afgegeven 21



Stichting Amsterdamse Zwerfkatten, Amsterdam 

2019
Begroting

2019 2018
€ € €

Baten uit eigen fondsenwerving

Donaties 39.178 30.000 171.420
Verkoop 2.161 - 3.784
Collectebussen 702 1.200 1.075

42.041 31.200 176.279

Het saldo baten uit eigen fondsenwerving is in 2019 lager dan in 2018. Dit is met name te
verklaren door de in 2018 ontvangen nalatenschappen. Nalatenschappen worden niet begroot.

Onder post Verkoop zijn de verkoop van diverse aan katten gerelateerde artikelen verantwoord.
Deze worden niet ingekocht, maar aan de stichting gedoneerd door particulieren.

2019
Begroting

2019 2018
€ € €

Baten uit acties van derden

Bijdragen Dierenbescherming Amsterdam 12.233 6.000 1.282
Bijdragen Stichting Dierenlot 9.089 7.500 2.250
Kant-en-klaar Stichting Dierenleed 3.932 1.500 1.403
Opbrengst acties sociale media 2.613 - 4.196
Kant-en-klaar Poezenboot 288 - 1.337
Overige 215 - 3.529

28.370 15.000 13.997

In 2019 zijn een aantal met betrekking tot het verleden ingediende declaraties alsnog toegekend.
Hier was in de begroting geen rekening mee gehouden. Mede hierdoor vallen de ontvangen
bijdragen in 2019 hoger uit dan begroot en zijn de bijdragen in 2019 tevens hoger dan in 2018. 

Samenstellingsverklaring afgegeven 22



Stichting Amsterdamse Zwerfkatten, Amsterdam 

Besteed aan de doelstelling

De stichting heeft de doelstelling: het bestrijden van zwerfkatten. Alle lasten, te weten de
hieronder genoemde personeels- en overige kosten, worden gemaakt ten behoeve van de
doelstelling. Alle activiteiten van de stichting zijn gericht op het behalen van haar doelstelling. 

2019
Begroting

2019 2018
€ € €

Lasten

Personeelskosten 87.656 85.681 74.101
Huisvestingskosten 16.420 23.550 10.920
Uitbesteed werk 54.890 23.000 60.118
Kantoor- en algemene kosten 31.041 29.950 40.397
Afschrijving en rente 2.117 1.750 645

Totaal 192.124 163.931 186.181

Samenstellingsverklaring afgegeven 23



Stichting Amsterdamse Zwerfkatten, Amsterdam 

2019
Begroting

2019 2018
€ € €

Lonen

Salarissen en sociale lasten 75.627 75.000 72.335
Inhuur ondersteuning 4.207 2.100 1.573
Studiekosten vrijwilligers 3.050 - -
Reiskostenvergoedingen vrijwilligers 2.992 2.200 2.238
Reiskostenvergoedingen personeel - overig 1.938 2.200 2.324
Studiekosten personeel 1.525 - 50
Premie ziekteverzuimverzekering 1.222 1.100 1.109
Salarisverwerking 800 800 762
Werkkostenregeling - overig 787 700 1.962
Kosten Arbo-dienst 668 700 747
Kantinekosten 211 200 311
Mutatie voorziening vakantiedagen -133 - -703
Overige kosten personeel/vrijwilligers 1.484 681 3.718

94.378 85.681 86.426
Loonsubsidie UWV - - -5.585
Loonsubsidie LIV - - -6.740
Zwangerschapsuitkering UWV -6.722 - -

87.656 85.681 74.101

De studiekosten zijn in 2019 hoger dan in 2018, aangezien hiervoor een extra bijdrage van de
gemeente Amsterdam is ontvangen. 

Onder de werkkostenregeling is opgenomen de nog af te dragen eindheffing over de
verstrekkingen buiten de vrije ruimte en bestaan uit de vaste onkostenvergoedingen en overige
verstrekkingen aan personeel. 

De overige personeelskosten zijn in 2019 lager dan in 2018, aangezien in 2018 extra werkkleding
was aangeschaft. 

Gedurende het jaar 2019 waren er gemiddeld 2,9 werknemers in dienst op basis van een volledig
dienstverband (2018: 2,8). Hierdoor zijn de kosten salarissen en sociale gestegen ten opzichte van
vorig jaar. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers en ontvangt geen bezoldiging. 

Samenstellingsverklaring afgegeven 24



Stichting Amsterdamse Zwerfkatten, Amsterdam 

2019
Begroting

2019 2018
€ € €

Salarissen en sociale lasten

Salarissen 57.096 60.000 53.942
Sociale lasten 11.679 12.000 10.945
Mutatie voorziening vakantiegeld 4.337 - 4.269
Reiskosten -en werkkostenvergoeding 2.515 3.000 3.179

Totaal 75.627 75.000 72.335

2019
Begroting

2019 2018
€ € €

Huisvestingskosten

Huur onroerend goed 10.260 15.000 3.350
Gas, water en elektra 4.151 4.500 4.700
Schoonmaak 1.058 600 620
Overige huisvestingslasten 951 3.450 2.250

16.420 23.550 10.920

Gedurende 2019 is de locatie die gehuurd wordt geheel verbouwd en heringericht. De kosten voor
de verbouwing en herinrichting zijn, voor zover deze voor rekening van de Stichting Amsterdamse
Zwerfkatten komen, in 2019 verantwoord als bijzondere lasten. 
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Stichting Amsterdamse Zwerfkatten, Amsterdam 

2019
Begroting

2019 2018
€ € €

Uitbesteed werk

Medische kosten 46.207 20.000 57.580
Voer 1.006 2.000 2.123
Overige dierkosten 7.677 1.000 415

54.890 23.000 60.118

In overleg met de gemeente is in 2017 een extra zorggerichte actie georganiseerd voor het
chippen en onvruchtbaar maken van katten voor mensen in Amsterdam met een minimaal
inkomen. Hiervoor is in 2017 een subsidie groot € 50.000 ter beschikking gesteld waarvan tot 31
december 2017 € 28.485 was besteed. Het resterende deel van de subsidie ad € 21.515 is in 2018
besteed. Dit is een belangrijke reden dat de medische kosten in 2019 lager zijn dan in 2018. In de
medische kosten zijn tevens kosten opgenomen die zijn doorberekend. Dergelijke kosten worden
niet begroot. 

In overige dierkosten zijn uitgaven opgenomen waarvoor van de Gemeente Amsterdam een
vergoeding is ontvangen ad  € 5.808 ten behoeve van vangkooien, chipreaders en een nachtkijker.

2019
Begroting

2019 2018
€ € €

Kantoor- en algemene kosten

Vervoerskosten katten 9.324 7.900 11.195
Kantoorbenodigdheden 4.656 5.000 3.941
Kosten eigen fondsenwerving 3.936 3.870 11.239
Accountantskosten, beoordelingsverklaring 3.630 3.630 3.630
Accountantskosten, samenstellen jaarrekening 3.859 3.300 3.241
Accountantskosten, overige werkzaamheden 1.198 1.200 1.205
Bank- en rentelasten 1.158 1.200 1.206
Telefoon- en internet 964 1.000 827
Automatisering 862 1.000 1.190
Verzekeringen 843 750 750
Advieskosten - - 924
Overige algemene lasten 611 1.100 1.049

31.041 29.950 40.397

Onder de kosten eigen fondswerving zijn opgenomen de kosten voor diverse promotieacties, zoals
advertenties en promo's.
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Stichting Amsterdamse Zwerfkatten, Amsterdam 

2019
Begroting

2019 2018
€ € €

Afschrijving en rente

Afschrijvingen 2.117 1.750 645

2019
Begroting

2019 2018
€ € €

Bijzondere lasten 

Verbouwingskosten bedrijfspand 46.364 - -

In 2019 is de gehuurde locatie verbouwd en heringericht. Voor deze kosten is in het verleden een
bestemmingsreserve opgebouwd. Deze is aangewend ter financiering van de kosten van de
verbouwing en de herinrichting voor zover deze voor rekening van de Stichting Amsterdamse
Zwerfkatten komen. Tevens werd in 2019 van de Stichting Abri voor Dieren een gift ad € 5.000
ontvangen ten behoeve van nieuwe kattenkennels. 
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Stichting Amsterdamse Zwerfkatten, Amsterdam 

Amsterdam, 26 augustus 2020

Opgesteld namens het Bestuur van Stichting Amsterdamse Zwerfkatten.

M.A.J. van de Laar-Suurmeijer W.A. Eggelmeijer E.M. van den Wildenberg
Voorzitter Secretaris

m.i.v. 12 februari 2020
Penningmeester
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BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur van Stichting Amsterdamse Zwerfkatten  

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Amsterdamse 
Zwerfkatten te Amsterdam beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 
2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een 
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het 
resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverlaggeving 
(RJ) 650 Fondsenwervende Instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige 
interne beheersing als het bestuur 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 conclusie over de jaarrekening op basis van onze 
beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 
waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële 
overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij 
onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is 
gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat. 
 
Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een 
beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in 
hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de 
stichting, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het 
evalueren van de verkregen informatie. 
 
De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk 
beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming 
met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot 
uitdrukking. 

Conclusie 
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten 
concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van 
het vermogen van Stichting Amsterdamse Zwerfkatten per 31 december 2019 en van het resultaat 
over 2019 in overeenstemming met (RJ) 650 Fondsenwervende Instellingen. 

Haarlem, 26 augustus 2020 

 
Spaarne Audit B.V. 
 
 
w.g. drs. D. Bruin RA 
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1 Voorwoord
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Hartelijk dank voor uw interesse in ons jaarverslag. 
Dit is ons verslag waarin wij u op beknopte wijze met 
feiten en cijfers vertellen wat wij het afgelopen jaar 
allemaal hebben gedaan om het welzijn van katten te 
verbeteren. 

Het vangen en verzorgen van zwerfkatten behoort 
nog steeds tot onze dagelijkse werkzaamheden. Om 
de populatie zwerfkatten verder te verkleinen, hebben 
we ook in 2019 stevig ingezet op het chippen en het 
steriliseren van de katten met en zonder eigenaar. Met 
name door het betaalbaar maken en het soms ook gra-
tis verrichten van deze simpele ingrepen, zorgen we er 
voor dat er steeds minder katten als zwerfkatten in de 
asiels belanden. We hebben het afgelopen jaar dan ook 
gelukkig weer een dalend aantal zwerfkatmeldingen 
waargenomen. 

Belangrijk hierbij waren natuurlijk weer de mensen 
met wie we het samen hebben gedaan. Naast de inzet 
van onze vaste medewerkers, hebben wij ook in 2019 
weer hulp gekregen van enorm veel vrijwilligers die 
zich met hart en ziel hebben ingezet om onze doelen 
te realiseren. 

2019 was voor ons een extra bijzonder jaar omdat 
onze nieuwe huisvesting werd opgeleverd. 19 oktober 
2019 was daarnaast de officiële dag van ons 25-jarig 
jubileum. Deze dag was precies een week nadat wij 
de sleutel van ons nieuwe pand in ontvangst hadden 
genomen. We hebben deze beide mooie momenten 
gevierd met een gezellige borrel, waarbij naast veel 
vrijwilligers ook ketenpartners en andere stakeholders 
aanwezig waren. 

In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af aan onze 
donateurs, sympathisanten en een ieder die graag wil 
weten hoe en waarom wij ons belangrijke werk verrich-
ten. Wilt u meer weten over onze werkzaamheden dan 
nodig ik u graag uit voor een rondleiding binnen onze 
fonkelnieuwe opvang en een kennismaking met onze 
gepassioneerde medewerkers en vrijwilligers.

Graag tot ziens!

Hartelijke groet, 

Namens het bestuur Stichting Amsterdamse Zwerf-
katten, Myrna van de Laar, voorzitter.
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Op zoek naar tijdelijke huisvesting in verband met 
de verbouwing van ons pand aan de Vrije Geer in 
Amsterdam.

Een eerder ontwikkeld plan waarin onze huidige huis-
vesting aan de Vrije Geer in twee etappen zou worden 
verbouwd zodat we hier zouden kunnen blijven, bleek 
uiteindelijk niet mogelijk. Een onverwachte tegenval-
ler waardoor we binnen enkele maanden weer, maar 
hopelijk wel voor de laatste keer, een tijdelijke accom-
modatie moesten zien te vinden. 

Hoopvol struinden we het internet af en deden aan-
vragen bij verschillende instanties, en ofschoon we 
slechts voor korte tijd een ruimte zochten en daarom 
zónder bijzondere wensen, leek zelfs dit niet te gaan 
lukken. Een onterechte angst voor vlooien en luchtjes 
bleek een enorm obstakel te zijn bij het vinden van 
een geschikte tijdelijke opvangruimte. 

Vanwege het woord ‘zwerfkatten’ leverde het zoe-
ken naar geschikte huurobjecten bij gerenommeerde 
makelaars, niets op. Op het aanbod van sterk uitge-

leefde panden zonder nuts-aansluitingen of geldige 
huurovereenkomst na, leek er geen ruimte te zijn voor 
onze katten en vrijwilligers.

Het waren stressvolle tijden waarbij we hadden beslo-
ten de werkzaamheden noodgedwongen vanuit huis 
voort te zetten. Maar twee dagen voor vertrek ont-
vingen we alsnog een verlossend bericht. Dankzij de 
inzet van trouwe SAZ-volgers kregen we op de valreep 
beschikking over een bijzonder fijne noodvoorziening 
waar we het werk tijdens de verbouwingen goed kon-
den voortzetten.

Het vrij gelegen pand lag op een afgeschermd ter-
rein in Hoofddorp en leek ondanks de afstand tot 
ons werkgebied uitermate geschikt. Het enige nadeel 
was dat voor sommige vrijwilligers in Amsterdam de 
reisafstand te groot was geworden. Speciaal voor hen 
hadden we een pendeldienst. Ook meldden zich al 
snel de eerste vrijwilligers uit Hoofddorp. We hebben 
onze werkzaamheden daar ruim een half jaar prima 
kunnen voortzetten.

2 De verhuizingen 

In onze beginjaren hadden we jaarlijks beduidend 
meer TNR-katten om uit te zetten. Er werden buiten 
meer katten geboren waarvoor herplaatsing bij de 
mensen thuis vaak niet meer tot de mogelijkheden 
behoorde. Het stelselmatig steriliseren van deze kat-
ten en het monitoren van mogelijk nieuwe populaties 
heeft door de jaren heen duidelijk zijn vruchten afge-
worpen. 

Ook gaan mensen tegenwoordig bewuster met hun 
dieren om en wordt een kat zonder aanwijsbare eige-
naar in Amsterdam gelukkig niet meer als normaal 
beschouwd. Hierdoor kunnen we mogelijk verdwaalde 
katten sneller helpen voordat zij verwilderen.

Hebben we tegenwoordig te maken met katten die 
we als TNR-katten kunnen terugplaatsen, dan is dit 
meestal in de buitenwijken, zoals op tuincomplexen, 
rond de havengebieden of net buiten de stadsgrenzen 
waar vaak minder bebouwing is en minder dieren-
hulporganisaties actief zijn.

Wij zien uiteraard liever katten met een eigenaar 
dan een zwerfkat zonder. TNR zien wij daarom in 
veel gevallen als het laatste redmiddel. En met een 
voor onze begrippen laag aantal van 66 uitgeplaatste 
TNR-katten, kijken wij daarom tevreden terug op de 
behaalde resultaten voor 2019.

In 2019 hebben we 807 katten binnengekregen waar-
van we er 570 na vooronderzoek hebben gevangen. 
257 katten waren langer dan een week zoek en hebben 
wij met de eigenaar kunnen herenigen.

Uiteraard zijn in de tellingen niet meegenomen de 
katten die direct aan hun eigenaar in de naaste omge-
ving zijn overgedragen.
                                       

3 TNR

4 Overleden
In 2019 hebben we 53 katten moeten laten euthana-
seren. Dat lijkt natuurlijk enorm veel, maar dat is het 
niet omdat hier ook de katten uit de zorg zijn meege-
teld. Dit betrof katten wier eigenaren op advies van 
dierenarts besloten hadden om deze in verband met 
een ongeneeslijke of terminale ziekte te euthanase-

ren. Gezonde wilde katten zullen we bij de SAZ nooit 
euthanaseren. Die worden altijd teruggeplaatst of zo 
nodig ergens anders ondergebracht. 
In 2019 hebben we van 11 zwerfkatten afscheid moe-
ten nemen.
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Ook voor onze voedselbank voor dieren was 2019 een 
succesvol jaar. Het aantal aanvragen voor deze bijzon-
dere vorm van ondersteuning was net als in voorgaan-
de jaren flink toegenomen. Een ruwe schatting zegt 
ons dat wij alleen in 2019 al mogelijk zo’n 40.000 kilo 
aan voer gedoneerd hebben gekregen en vervolgens 
verdeeld hebben onder mensen wier dieren het goed 
konden gebruiken. 

Het spreekt bijna voor zich dat veel mensen uit deze 
minder bedeelde doelgroep meestal niet over eigen 
vervoer beschikken. Om er zeker van te zijn dat zij 
tijdens ons verblijf in Hoofddorp toch altijd over voer 
voor hun dieren zouden beschikken, hebben wij een 
bezorgdienst verzorgd waarbij onze medewerkers het 
voer aan huis hebben gebracht.

De voedselbank voor dieren is mede mogelijk gemaakt 
door:
• Stichting Dierenlot,
• Ranzijn, 
• Stichting Huisdieren Welzijn, 
• Almo Nature.

5 Voedselbank voor dieren

6 Hulp en opvang voor dieren van minima
De voedselbank brengt ons met zeer veel mensen in 
contact. Buiten de vraag naar voedselondersteuning 
voor hun dieren, is er vanuit dezelfde doelgroep op-
vallend vaak beroep gedaan op onze andere diensten. 

                       

Soms waren de dieren ziek of was er hulp nodig bij 
revalidatie en/of wondverzorging. We gaven vaker 
hulp en advies bij ernstige gedragsproblemen. Soms 
was het nodig om medicatie te verstrekken en zo-
nodig konden de katten tijdelijk bij ons in de opvang 
terecht waar ze dan verzorgd werden door onze erva-
ren mensen.

Ook hadden we een aantal gevallen waarbij de eige-
naren er zelf tijdelijk niet voor hun dieren konden 
zijn. De redenen hiervoor waren uiteenlopend. Soms 
was er sprake van ziekte of ziekenhuisopname, in 
een ander geval het kwijtraken van woonruimte, 
detentie of andere privéomstandigheden. Ook hierbij 
konden de eigenaren rekenen op onze gratis dienst-
verleningen.

7 Nieuwe huisvesting 
Op 11 oktober 2019 stond de oplevering van onze 
nieuwe huisvesting op de agenda. Bijna 10 jaar na de 
verwoestende brand waarvoor dit pand als vervangend 
alternatief moest dienen. Onze nieuwe huisvesting, 
die betaald is uit de nalatenschap van Dirk de Waard, 
is verbouwd tot een ware droomlocatie voor katten. 

Het geheel is vanaf de grond tot aan het dak compleet 
verbouwd en voldoet daarmee aan de strengste eisen 
voor het opvangen van onze katten.
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8 De perfecte opvangruimte  
Geheel naar eigen wens hebben we samen met de 
architect en de aannemer onze nieuwe huisvesting 
aan de Vrije Geer kunnen ontwerpen en inrichten tot 
wat het uiteindelijk is geworden. 

Met een groot vloeroppervlakte van bijna 600 m2 
beschikken we over de ruimte die in al onze behoeften 
kan voorzien. Dat is belangrijk want door het jaarlijks 
terugkerend gevaar van uitbraken van verschillende 
vaak seizoensgebonden kattenziektes, is het kun-
nen beschikken over goed gescheiden opvangruimtes 
essentieel. Met zeven ruime kennels, waaronder een 
quarantaineruimte en een ziekenboeg die alle zijn 
voorzien van een gescheiden luchtverversingssysteem, 
zijn we op een gezonde toekomst voorbereid. De ople-
vering vond plaats op 11 oktober.

Verhuizen was op de dag van de oplevering nog geen 
optie omdat de inrichting binnen nog moest plaatsvin-
den. Niet eerder hadden we de beschikking over zoveel 
ruimte. Hierdoor hebben we extra kosten moeten 
maken voor het meubilair voor kantoor, opslag, garage, 
behandelruimte, wasruimte, de kennels, enzovoort. 
Bijna al het werk dat hierbij kwam kijken, hebben we 
zelf verricht om de kosten zo laag mogelijk te houden. 

Desondanks heeft de volledige inrichting ons een 
bedrag van € 46.364,- gekost. We hadden hiervoor al 
een post gereserveerd, aangezien deze verbouwing al 
meerdere jaren op de planning stond. Bij de herinrich-
ting hebben we zoveel mogelijk voor duurzame materi-
alen gekozen, uiteraard zo betaalbaar mogelijk.

Op 29 en 30 november vond de officiële opening 
plaats. De eerste dag nodigden we onze collega’s 
ketenpartners en de gemeente uit; de tweede dag was 
een vrije inloop voor onze donateurs, buurtbewoners 
en eigenlijk iedereen die geïnteresseerd was in ons 
werk en onze nieuwe huisvesting.
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9 Kattenappartementen
Dat onze medewerkers en vrijwilligers er na de verbou-
wing qua huisvesting enorm op vooruit zijn gegaan, 
is duidelijk en meer dan verdiend. Maar natuurlijk 
moest de verbetering vooral ten goede komen aan 
onze katten. Buiten de nieuwe ruime kennels, waar de 
katten nu fijn kunnen loslopen en op sociale wijze met 
elkaar kunnen optrekken, hebben ze de beschikking 
gekregen over eigen appartementen met extra veel 
ruimte en gescheiden sanitair en slaapgelegenheid. 

Deze moderne katten-condo’s, zoals ze wereldwijd ook 
wel worden genoemd, worden met name bewoond 
door de katten die nog even tijd nodig hebben om aan 
de nieuwe situatie te wennen. Maar ook voor zogende 
moeders met hun kroost of voor de katten die tijdelijk 
speciale verzorging nodig hebben, blijken ze ideaal. 
Het concept is ruimschoots beproefd en behoort nu 
tot de standaardinrichting van de modernste asiels in 
de Verenigde Staten, Canada en Australië. 

10 Milieu
Natuurlijk speelde duurzaamheid een belangrijke 
rol tijdens onze verbouwingen. Buiten de keuze voor 
duurzame materialen vonden wij het belangrijk een 
CO2-vriendelijke kattenopvang neer te zetten. Met 
hulp van specialisten op het gebied van klimaatbeheer-
sing hebben wij dat kunnen bereiken. 

Een hele uitdaging omdat katten voor een gezonde 
leefomgeving continue luchtverversing nodig hebben 
met frisse buitenlucht. De oplossing hiervoor was een 
luchtbehandelingsysteem voorzien van een warmte-
terugwinning-installatie. Het gebruik van energiebe-
sparende led-verlichting spreekt voor zich.
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Natuurlijk kunnen en mogen wij niet stil blijven zit-
ten bij de ontwikkelingen binnen de dierenzorg. Zo 
vinden wij de kwaliteit van goede opvang belangrijk 
en beschouwen het continu kunnen verbeteren van de 
geleverde zorg als een grote uitdaging. 
In 2019 hebben wij op kosten van de Gemeente 
Amsterdam aan drie medewerkers de uitgebreide 
opleiding tot dierenasiel/pensionhouder mogen aan-
bieden. Zij hebben de opleiding inmiddels succesvol 
afgerond.
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11 Veterinaire behandelruimte
Onze nieuwe inpandige veterinaire behandelruimte 
is prachtig en functioneel geworden. Deze ruimte 
die wij mede dankzij investeringen van de Gemeente 
Amsterdam hebben kunnen voorzien van belangrijke 
medische apparatuur, zal door onze dierenarts worden 
gebruikt bij het steriliseren van de katten en voor het 
bieden van speciale medische zorg.

12 Blikken van waardering 
Eindelijk beschikken we over een huisvesting waar 
onze katten direct contact kunnen zoeken met de bui-
tenwereld. Iedere kennel is namelijk voorzien van een 
groot raam aan de straatkant wat plezierig is voor de 
katten die van nature graag naar buiten kijken en de 
voorbijgangers zo in de gaten kunnen houden. Maar 
natuurlijk is het ook voor de voorbijgangers zelf een 

groot plezier om even stil te staan bij onze nieuws-
gierige katten. Niet alleen stellen deze ramen de voor-
bijgangers in staat te zien wat er binnen gebeurt, het 
zal naar verwachting straks mogelijk meer waardering 
opleveren voor onze bijzondere manier van opvangen 
in de gezellige huiskamersfeer. Gebleken is nu al dat 
dit voor meer aanmeldingen van vrijwilligers zorgt. 

13 Chippen & registreren
Ook in 2019 hebben wij weer veel katten kunnen 
chippen. Het betaalbaar maken en zelfs het aanbie-
den van de mogelijkheid om de katten gratis te laten 
chippen, heeft veel meer eigenaren doen besluiten 
om hun katten te laten voorzien van deze belangrijke 
identificatie.

Dankzij de chipregistratie hebben we in 2019 enorm 
veel katten met hun eigenaren kunnen herenigen. In 
sommige gevallen was de kat al jaren zoek. Zo waren 
er bijzondere reüniemomenten van katten die vijf en 
zelfs al bijna tien jaar van huis waren. Helaas komt het 
nog steeds te vaak voor dat de chipregistratiegegevens 
niet op orde zijn. Dankzij het speurwerk van onze vrij-
willigers wisten we ook van deze katten de eigenaren 
alsnog te achterhalen.

Chipregistratie levert bijzonder grote voordelen op in 
de strijd om het aantal zwerfkatten te verminderen en 
daarom gaan we op zoek naar middelen om het gratis 
chippen van de katten uit minima-huishoudens ook in 
2020 te kunnen voortzetten.
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14 Bijscholing medewerkers en vrijwilligers 

15 Stagemedewerkers 

De SAZ is een favoriete stagewerkplaats. Dagelijks 
werken bij ons toekomstige dierenverzorgers en die-
renartsassistenten. Natuurlijk weten we hoe belang-
rijk het is voor onze stagiaires om ook direct met de 
dieren te kunnen en mogen werken en natuurlijk 
proberen we daar rekening mee te houden. Werken 
en leren op de SAZ is dus erg leuk, maar... het bestaat 
ook voor een groot deel uit schoonmaken.
Hoe je de verschillen ziet tussen een wilde, verwil-
derde of een bange huiskat? Na een stageperiode bij de 
SAZ kunnen onze stagiaires u dat haarfijn uitleggen.
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U hebt ze mogelijk wel eens zien staan, de collecte-
bussen van de SAZ waarin u uw wisselgeld voor de 
zwerfkatten kunt doneren. Helaas lijkt de kans dat 
u ze straks nog tegenkomt steeds minder groot te 
worden. Steeds meer fondsenwervende instellingen 
hebben de winkelbalies ook ontdekt. Hierdoor heb-
ben we vooral de afgelopen jaren te maken gehad 
met een groeiende concurrentie. De opbrengst van 
de collectebussen kwam hierdoor steeds iets lager 
uit te vallen. Ook in 2019 viel de opbrengst van onze 
collectebussen zo’n 30 % lager uit ten opzichte van 
2018. De opbrengst van de resterende collectebussen 
bedroeg in 2019 € 702,-
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16 Vrijwilligers
De SAZ heeft vaste krachten en stagiaires, maar 
heeft daarmee nog lang niet genoeg mensen om al 
onze dagelijkse werkzaamheden naar tevredenheid 
te verrichten en daarom zijn we ontzettend blij met 
de dagelijkse steun van vrijwilligers. De SAZ is een 
échte vrijwilligersorganisatie waardoor de financiële 
steun van onze donateurs maximaal aan onze katten 
kan worden besteed. Inclusief het bestuur beschik-
ken wij nu over een selectieve maar vooral gezellige 
ploeg van 44 vaste vrijwilligers.

Waarschijnlijk denkt u, als wij het over vrijwilligers 
hebben, direct aan kattenvangers, kennelverzorgers 
of kantoormedewerkers. Maar ook daarbuiten kun-
nen we vaak een beroep doen op vrijwilligers zoals 
IT-specialisten, DTP-ers, schrijvers of andere speci-
alisten die geheel belangeloos ad-hoc hun diensten 
verlenen. 
Onze opvanglocatie is ruimer en behaaglijker dan de 
voorgaande locatie en daarom rekenen we voor 2020 
op een flinke stijging van het aantal vrijwilligers.

19 Digitaliseringen binnen de SAZ

De SAZ bestaat 25 jaar en beschikt hiermee over een 
enorm informatiebestand over katten met en zonder 
eigenaar. Daar is in het tijdperk van pen en papier 
mee begonnen en werd ook lang zo volgehouden. 
Inmiddels is de administratie uitgegroeid tot een paar 
honderd kilo papier. De overgang naar digitaal heeft 
lang geduurd omdat er simpelweg geen geschikt admi-
nistratiesysteem bestond dat aan al onze behoeften 
voldeed. In 2017 hebben we hulp gekregen van de beste 
specialisten uit dit vakgebied en sindsdien zijn we druk 
bezig met het doorontwikkelen van een voor ons perfect 
administratiesysteem; een systeem dat wél geheel aan-
sluit op onze behoeften. 

Het systeem is nu naar schatting voor 85 % klaar en 
verschillende medewerkers zitten nog steeds dagelijks 
lang op kantoor om de informatie handmatig over te 
zetten naar dit nieuwe systeem. 

We hebben er al veel profijt van en met een simpele 
klik weten we nu wie de kat is, waar hij hoort en wat 
hij nodig heeft.

17 CBF... niet omdat het moet, maar omdat het kan 
Alweer voor het 5de jaar gaat de SAZ voor een admini-
stratieve verantwoording volgens de strengste RJ650-
norm. Al is het keurmerk van het CBF er natuurlijk op 
de eerste plaats om onze donateurs de garantie te geven 
dat het gedoneerde geld daadwerkelijk goed wordt 
besteed, we zien het als een uitdaging een degelijke 
administratie te voeren. Met een strenge toezichthou-
der als het CBF is het een leerzaam en toekomstgericht 
proces.

18 Collectebussen
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20 Samenwerking met ketenpartners
De kwaliteit van goede zorg voor dierenwelzijn valt of 
staat bij een goede samenwerking met onze collega 
ketenpartners. We mogen geen concurrenten worden 
en niet bezig zijn met scoren door bijvoorbeeld dieren 
onnodig van de straat te halen dat ten koste zou gaan 
van de dieren en hun eigenaren. Dieren horen daarbij 
altijd de zorg te krijgen die het beste past bij hun situ-
atie. Dus op de plek waar ze het beste af zijn. Slechts 
het welzijn van het dier en niets anders, komt bij ons 
altijd op de eerste plaats. 

In 2019 hebben we zo een groot aantal dieren van 
collega’s van binnen en buiten de regio Amsterdam 
opgenomen en onze hulp geboden. Veelal betrof dit 

verzwakte of verwilderde katten die speciale, en vaak 
intensieve, zorg nodig hadden bij hun verzorging. Fijn 
vonden wij het dat we onze katten snel konden laten 
doorstromen naar de asiels zoals DOA en Stichting 
Dierenleed en verschillende malen naar Hoofddorp 
en Amstelveen op zoek naar een nieuwe eigenaar. 
Daarvandaan kregen wij dan vaak weer katten terug 
om te resocialiseren. 

Ook hebben we verschillende keren gebruik mogen 
maken van de pleeggezinnen van Loes voor Dieren en 
Dierenvangnet; zeer gewaardeerde adressen als het 
gaat om verzorging van onze bewerkelijke maar vooral 
kwetsbare flessenkittens.

21 Crisisgevallen
We kregen in 2019 ook verschillende keren te maken 
met crisisgevallen waarbij de eigenaar zelf tijdelijk 
niet in staat was zijn dier te verzorgen. Vaak betreft 
het terugkerende cliënten die wij al voor langere tijd 
hebben ondersteund bij de verzorging van hun dieren. 

De opgebouwde vertrouwensband en de zekerheid dat 
ze hun dieren altijd kunnen bezoeken én weer mogen 
ophalen in betere tijden, is hierin enorm belangrijk.

22 Van knuffelsessies tot supermatch
Vaak hebben we vrijwilligers die tijdens het werk een 
speciale band krijgen met een van onze katten. Dit 
betreft meestal katten die een lang traject van resociali-
satie achter de rug hebben. Dit leidt vaak tot bijzondere 
relaties tussen de kat en zijn verzorger. Vaak zijn katten 
eenkennig en houden zich daardoor vaak vast aan een 

persoon in het bijzonder. In enkele gevallen groeide dit 
uit tot iets moois en werd besloten om tot adoptie over 
te gaan zodat de kat mee naar huis mocht. 
Misschien daarom maar goed dat we niets met gorilla’s 
doen…

23 Printen voor zwerfkatten
Om te voorkomen dat wij tamme katten uit hun eigen 
omgeving halen, stellen wij - als het om gezonde kat-
ten gaat - de mensen in de directe omgeving eerst op 
de hoogte voordat wij tot vangen overgaan. Dit doen wij 
door het verspreiden van flyers met daarop een foto van 
de kat waar we graag informatie over ontvangen. 
In ruim 70 % van de gevallen meldde zich een eigenaar 
naar aanleiding van de flyer. In 2019 hebben we ruim 
77.000 flyers verspreid wat een stijging is in vergelijking 
met het jaar daarvoor. De kostenpost voor het printen 
alleen al bedroeg hierdoor soms bijna € 4000,- per jaar. 

Omdat we dit geld graag anders besteden, zijn we 
enorm blij met de firma Kyocera uit Hoofddorp die ons 
een zeer speciaal servicecontract heeft aangeboden. De 
prints die voorheen te wensen over lieten, zijn vanaf nu 
spatzuiver en zeer betaalbaar. De prachtige printer staat 
mooi in ons nieuwe kantoor en we zijn er enorm blij 
mee. Dus, bedankt Kyocera! 

lOES VOOr DiErENStichting Dierenleed
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24 Mensen ongeduldig, katten en eigenaren steeds vaker de dupe
Dagelijks ontvangen we meldingen over zwerfkatten. 
Uit ervaring weten we dat veel van deze meldingen uit 
Amsterdam loze meldingen betreft. Er zijn dan wel 
degelijk katten gezien, maar dan gaat het meestal over 
huiskatten die gewoon even aan het buurten zijn. 

Het handelen volgens strenge protocollen - waarbij 
vooronderzoek dient uit te wijzen of de kat wel of geen 
zwerfkat is - is daarom van groot belang. Helaas zijn 
melders vaak ongeduldig of te overbezorgd en willen 
dit onderzoek daarom niet afwachten. Men benadert 
dan andere alternatieve organisaties. Daardoor worden 
vooral juist de tamme katten, die zich gemakkelijk uit 
hun eigen omgeving laten vangen, weggepakt. En dat 
vaak al voordat we gearriveerd zijn. De katten onder-
gaan zodoende veel stress en belanden vaak onnodig 

in het asiel en de eigenaren worden vaak onnodig met 
rekeningen opgezadeld. Een belangrijk aandachtspunt 
dus voor 2020.

25 Personeel

De werkzaamheden worden voornamelijk verricht door 
vrijwilligers. Voor de coördinatie en de continuïteit van 
de werkzaamheden waren er gemiddeld 2,9 werkne-

mers in dienst op basis van een volledig dienstverband. 
De kosten voor ons personeel, inclusief de extra onkos-
tenvergoedingen, bedroegen totaal € 87.656,-

26 Stichting Dierenlot 
Net als in de voorgaande jaren heeft Stichting Dierenlot 
ons ook in 2019 weer ruimhartig gesteund bij het uit-
voeren van onze werkzaamheden. Zo heeft de stichting 
een belangrijk deel van ons wagenpark verzorgd en ons 

bijzonder veel voer geleverd voor de voedselbank voor 
dieren. Ook kregen wij tijdens de opening een mooie 
cheque van € 2500,- die we mochten besteden bij de 
inrichting.

27 Kledingactie Stichting Dierenlot
Ondanks onze slechtere bereikbaarheid in Hoofddorp, 
hebben wij voor Stichting Dierenlot in 2019 een flinke 
hoeveelheid kleding kunnen inzamelen: 5960 kilo. 
Dit heeft ons een mooi extra bedrag opgeleverd van 
€ 1793,- 
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