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Ter attentie van het bestuur van
Stichting Amsterdamse Zwerfkatten
Amsterdam
Alkmaar, 21 maart 2018
Geacht bestuur,
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2017 van Stichting Amsterdamse
Zwerfkatten te Amsterdam.

Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting Amsterdamse Zwerfkatten is door ons samengesteld op basis van
de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 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. Wij hebben geen controle- of
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een
conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
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 vanuit gaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA
verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

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
Gedurende het boekjaar bestaat het bestuur uit de volgende functies en personen:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

De heer E.M. van den Wildenberg
Mevrouw M. van Leeuwen
Mevrouw S.J. Molenaar

Vanaf 21 maart 2018 bestaat het bestuur uit de volgende functies en personen:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Mevrouw M. van de Laar
Mevrouw M. van Leeuwen
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. De cijfers voor 2016 zijn, waar nodig, geherrubriceerd
teneinde vergelijkbaarheid met 2017 mogelijk te maken.
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Resultaten
Bespreking van de resultaten
31-12-2017
€

Begroting
2017
€

31-12-2016
€

Baten

207.348

108.950

188.491

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Bestrijden van het zwerfkattenprobleem

180.295

113.850

171.882

9.985
3.630
13.615

7.000
3.630
10.630

3.750
3.630
7.380

4.338

4.338

4.338

198.248

128.818

183.600

9.100

-19.868

4.891

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten verktijging subsidies
Beheer en administratie
Kosten van beheer en administratie
Som der lasten
Saldo van baten en lasten
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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 ovezichten. Deze is gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna
een opstelling van de balans per 31 december 2017 in verkorte vorm.
31-12-2017
€
%

31-12-2016
€
%

Activa
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

3.300
11.601
157.654

1,9
6,7
91,4

3.887
10.559
117.572

2,9
8,0
89,1

172.555

100,0

132.018

100,0

129.688
42.867

75,2
24,8

120.588
11.430

91,3
8,7

172.555

100,0

132.018

100,0

Passiva
Reserves
Kortlopende schulden
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Analyse van de financiële positie
31-12-2017
€

31-12-2016
€

11.601
157.654

10.559
117.572

169.255

128.131

-42.867

-11.430

126.388

116.701

3.300

3.887

129.688

120.588

129.688

120.588

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen
Liquide middelen

Kortlopende schulden
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal

Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen

Financiering
Reserves

Blijkens voorstaande opstelling is het liquiditeitssaldo per 31 december 2017 ten opzichte van 31
december 2016 met € 9.687 gestegen te weten van € 116.701 ultimo boekjaar 2016 tot
€ 126.388 ultimo boekjaar 2017.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.
Hoogachtend,

BG accountants
J.S. Baarda AA
Het jaarverslag over 2017 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 2017
(na saldoverdeling)

€

31-12-2017
€

€

31-12-2016
€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

3.300

3.887

11.601

10.559

Liquide middelen

157.654

117.572

Totaal activazijde

172.555

132.018

Vlottende activa
Vorderingen

PASSIVA
Reserves
Bestemmingsreserve
Algemene reserve

50.000
79.688

Kortlopende schulden
Totaal passivazijde

Samenstellingsverklaring afgegeven
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40.000
80.588
129.688

120.588

42.867

11.430

172.555

132.018

Stichting Amsterdamse Zwerfkatten, Amsterdam

Staat van baten en lasten over 2017
2017
€

Begroting
2017
€

2016
€

63.931
101.085
16.104
153
26.075
207.348

25.000
72.600
10.600
750
108.950

60.458
72.600
16.030
554
38.849
188.491

180.295
180.295

113.850
113.850

171.882
171.882

9.985
3.630
13.615

7.000
3.630
10.630

3.750
3.630
7.380

4.338

4.338

4.338

198.248

128.818

183.600

9.100

-19.868

4.891

10.000
-900
9.100

-19.868
-19.868

4.891
4.891

15,6%
87,0%
90,9%
2,2%

28,0%
104,5%
88,4%
3,4%

6,2%
91,2%
93,6%
2,4%

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Subsidies van overheden
Baten uit acties van derden
Rentebaten
Doorberekende kosten diversen
Som der baten

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Bestrijden van het zwerfkattenprobleem

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten verkrijging subsidies

Beheer en administartie
Kosten van beheer en administratie

Som der lasten
Saldo van baten en lasten

Bestemming van saldo 2017
Continuiteitsreserve
Bestemmingsreserve
Herwaarderingsreserve
Algemene reserve

Kengetallen
Kostenpercentage eigen fondsenwerving
Bestedingsprecentage doelstelling t.o.v. totale baten
Bestedingsprecentage doelstelling t.o.v. totale lasten
Kostenpercentage beheer en administratie

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Lastenverdeelstaat 2017
Controle
Verschil

9.100
9.100
Bestrijding
zwerfkatten
probleem

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Uitbesteed werk
Kantoor- en algemene
kosten
Afschrijving en rente
Totaal

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Uitbesteed werk
Kantoor- en algemene
kosten
Afschrijving en rente
Totaal

4.891
4.891

Eigen Subsidies en
fondsenCBF
werving
Keurmerk

Beheer en
administratie

Totaal
2017

64.128
24.796
73.024

-

-

-

64.128
24.796
73.024

17.760

9.985

3.630

4.338

35.713

587
180.295

9.985

3.630

4.338

587
198.248

Totaal
2017

Begroot
2017

Totaal
2016

64.128
24.796
73.024

50.568
23.550
20.000

49.246
22.694
78.422

35.713

32.950

31.772

587
198.248

1.750
128.818

1.466
183.600

Samenstellingsverklaring afgegeven

10

Stichting Amsterdamse Zwerfkatten, Amsterdam

2017
€

2016
€

9.100

4.891

587
20.308

1.466
-

-705
-337
31.437
30.395

-567
55.852
2.701
57.986

60.390

64.343

-20.308

-

40.082

64.343

117.572
40.082
157.654

53.229
64.343
117.572

Kasstroomoverzicht over 2017
Kasstroom uit operationele activiteiten
Som der baten en lasten
Aanpassingen voor
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Ontvangen subsidie
Verandering in werkkapitaal
Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa
Kortlopende schulden
Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Mutatie geldmiddelen

Verloop mutatie geldmiddelen
Stand per begin boekjaar
Mutaties in boekjaar
Stand per eind boekjaar

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
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.

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

Lasten
De kosten bestaan uit personeels-, huisvestings-, uitbesteed werk, en kantoor- en algemene
kosten. Het totaal van deze kosten bepaalt voor een groot deel het percentage kosten van beheer
en administratie. Deze kosten worden toegerekend aan de doelstelling, de werving van baten en
aan beheer en administratie. De kosten van 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
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Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Samenstellingsverklaring afgegeven

14

Stichting Amsterdamse Zwerfkatten, Amsterdam

Toelichting op de balans
Vaste activa
Materiële vaste activa
Verbouw- Inventarisingen
sen
€
€

Vervoermiddelen
€

Totaal
€

Stand per 1 januari 2017
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

-

12.543
-11.491

28.360
-25.525

40.903
-37.016

Boekwaarde per
1 januari 2017

-

1.052

2.835

3.887

20.308
-20.308

-587
-

-

-587
20.308
-20.308

-

-587

-

-587

20.308
-20.308

12.543
-12.078
-

28.360
-25.525
-

61.211
-37.603
-20.308

-

465

2.835

3.300

20

20

Mutaties
Afschrijvingen
Investeringen
Ontvangen subsidie
Saldo mutaties
Stand per 31 december 2017
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Ontvangen subsidie
Boekwaarde per
31 december 2017
Afschrijvingspercentages

De vervoermiddelen worden in 2017 niet verder afgeschreven. De waarde per balansdatum
betreft de restwaarde van de vervoermiddelen.
Door de gemeente Amsterdam is op basis van de Bijzondere Subsidieverordering Dierenwelzijn
2017 een subsidie toegekend ad € 20.308 ten behoeve van het inrichten van een operatiekamer.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Vlottende activa
31-12-2017
€

31-12-2016
€

3.722
7.879

3.017
7.542

11.601

10.559

8.519
-4.797

8.517
-5.500

3.722

3.017

Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

Debiteuren
Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

Uit voorzichtingheidsprincipe wordt voor de openstaande debiteuren per balansdatum, welke 90
dagen of langer openstaan, een voorziening voor dubieuze debiteuren opgenomen.
31-12-2017
€

31-12-2016
€

4.776
1.500
1.450
153

4.038
1.500
1.450
554

7.879

7.542

Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde huur
Waarborg huur
Nog te ontvangen rente

De nog te ontvangen bedragen zijn de in 2018 ontvangen donaties, subsidies, vergoedingen en
bijdragen, betrekking hebbende op 2017.
31-12-2017
€

31-12-2016
€

153.980
2.279
1.395

114.834
1.699
1.039

157.654

117.572

Liquide middelen
ING Bank N.V., Zakelijke Spaarrekening
ING Bank N.V., Betaalrekening
Kas

De liquide middelen staan geheel ter vrij beschikking van de stichting en worden aangehouden
voor directe aanwending in het kader van de doelstelling.
Onder de liquide middelen is € 21.515 van de subsidie zorggerichte actie Minima opgenomen,
welke in 2018 zal worden besteed.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Passiva
Reserves

Stand per 1 januari 2017
Resultaatbestemming
Dotatie
Stand per 31 december 2017

Bestemmingsreserve
€
40.000

Algemene
reserve

Totaal

€
80.588

€
120.588

10.000

-900
-

-900
10.000

50.000

79.688

129.688

Het bestuur heeft in het boekjaar 2013 een bestemmingreserve ad € 40.000 gevormd voor nieuwe
huisvesting. De reservering wordt per balansdatum gedoteerd met € 10.000. De verwachting was
om in 2016 te verhuizen naar een nieuwe locatie. Echter is dit proces, mede door vertraging bij de
eigenaar van het pand, vertraagd en heeft de verhuizing in 2018 plaatsgevonden.
31-12-2017
€

31-12-2016
€

2.897
39.970

804
10.626

42.867

11.430

21.515
7.676
3.630
342
6.807

4.150
410
6.066

39.970

10.626

Kortlopende schulden
Loonheffing
Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden en overlopende passiva
Nog te besteden subsidie
Vooruitontvangen bedragen
Reservering vakantiegeld en -dagen
Reiskostenvergoeding personeel en vrijwilligers
Nog te betalen overige kosten

In overleg met de gemeente is in 2017 een extra zorggerichte actie opgestart voor het chippen en
onvruchtbaar maken van katten voor mensen in Amsterdam met een minimaal inkomen.
Hiervoor is een subsidie groot € 50.000 ter beschikking gesteld waarvan tot 31 december 2017
€ 28.485 is besteed. Het resterende deel van de subsidie zal in 2018 worden besteed en is in de
balans verantwoord als 'nog te besteden subsidie' ad € 21.515.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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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.

De aard van niet uit de balans blijkende verplichtingen
De stichting is per 1 april 2011 een huurovereenkomst aangegaan voor een periode van twee jaar
met opzegtermijn van twee maanden. Deze is per 1 april 2013 stilzwijgend verlengd voor twee
jaren tot en met 31 maart 2015. Per deze datum is er een huurperiode van 6 maanden
overeengekomen welke vervolgens telkens stilzwijgend met 6 maanden kan worden verlengd.
De huurovereenkomst eindigt per 1 februari 2018.
De huurverplichting voor het nieuwe pand (Vrije Geer 2 te Amsterdam) bedraagt nihil tot de
verbouwing van het pand gereed is. Na deze verbouwing bedraagt de huurverplichting € 1.500 per
maand.

Informatieverschaffing over operationele leases
Vanaf 20 april 2013 is er een auto Opel Combo met kenteken VD-288-G (ingericht als ambulance)
in bruikleen ter beschikking gesteld door Stichting DierenLot. De overeenkomst is voor 5 jaar. 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 ambulance) 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
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Toelichting op de staat van baten en lasten
2017

Begroting
2017
€

2016

€

€

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden
Rentebaten
Doorberekende kosten diversen

63.931
16.104
101.085
153
26.075

25.000
10.600
72.600
750
-

60.458
16.030
72.600
554
38.849

207.348

108.950

188.491

59.093
3.675
1.163

22.500
2.500

54.930
2.673
2.855

63.931

25.000

60.458

Baten uit eigen fondsenwerving
Donaties
Verkoop
Collectebus

Het saldo baten uit eigen fondsenwerving is hoger dan in het voorgaande boekjaar. Dit is met
name te verklaren door de toename in donaties ad € 7.986 onder andere veroorzaakt door een
reclame spotje op TV. De totale opbrengsten uit nalatenschappen zijn in 2017 € 3.579 lager dan in
2016.
Nalatenschappen worden niet begroot. Dit is een belangrijke reden waarom de gerealiseerde
donaties afwijken van de begroting.
Onder post Verkoop zijn de verkoop van diverse aan katten gerelateerde artikelen verantwoord.
Dit wordt niet ingekocht, maar wordt aan de stichting gedoneerd door particulieren.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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2017

Begroting
2017
€

2016

€

€

Baten uit acties van derden
Kant-en-klaar Stichting Dierenleed
Bijdrage Stichting Dierenlot
Bijdrage Stichting Waardig Dier
Bijdrage Dierenbescherming Amsterdam
Kant-en-klaar Poezenboot
Overige

5.147
4.131
2.711
1.515
601
1.999

2.000
3.000
2.000
2.000
500
1.100

2.314
4.002
3.598
4.247
977
892

16.104

10.600

16.030

72.600
50.000
-21.515

72.600
-

72.600
-

101.085

72.600

72.600

Subsidies van overheden
Subsidie Gemeente Amsterdam - DRO
Subsidie zorggerichte actie Minima
Nog te besteden subsidie Minima

Door de gemeente Amsterdam is op basis van de Bijzondere Subsidieverordering Dierenwelzijn
2017 een subsidie toegekend ten behoeve van het vangen, neutraliseren, chippen en
terugplaatsen van wilde en verwilderde zwerfkatten uit Amsterdam.
In overleg met de gemeente is in 2017 een extra zorggerichte actie opgestart voor het chippen en
onvruchtbaar maken van katten voor mensen in Amsterdam met een minimaal inkomen.
Hiervoor is een subsidie groot € 50.000 ter beschikking gesteld waarvan tot 31 december 2017
€ 28.485 is besteed. Het resterende deel van de subsidie zal in 2018 worden besteed en is in de
balans verantwoord als 'nog te besteden subsidie' ad € 21.515.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Besteed aan de doelstelling
De stichting heeft de doelstelling: het bestrijden van het zwefkattenprobleem. 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.

2017
€

Begroting
2017
€

2016
€

64.128
24.796
73.024
35.713
587
198.248

50.568
23.550
20.000
32.950
1.750
128.818

49.246
22.694
78.422
31.772
1.466
183.600

Lasten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Uitbesteed werk
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving en rente
Totaal

Samenstellingsverklaring afgegeven
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2017

Begroting
2017
€

2016

€

€

Personeelskosten
Salarissen en sociale lasten
Reiskostenvergoedingen vrijwilligers
Inhuur ondersteuning
Reiskostenvergoedingen personeel
Eindheffing werkkostenregeling
Salarisverwerking
Premie ziekteverzuimverzekering
Kosten Arbo-dienst
Kantinekosten
Mutatie voorziening vakantiedagen
Overige personeelskosten
Loonsubsisdie UWV
Loonsubsidie Gemeente Amsterdam Wet W&I

61.785
2.896
2.692
2.284
1.733
806
566
548
404
-1.128
1.895
74.481
-10.353
-

48.568
2.000
2.000
1.000
500
500
500
55.068
-4.500

47.777
1.794
3.012
851
417
-78
324
70
606
54.773
-1.130
-4.397

64.128

50.568

49.246

Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers en ontvangt geen bezoldiging. Er zijn vier
personeelsleden welke op de loonlijst van de stichting staan.
De hogere personeelslasten wordt veroorzaakt doordat er sinds 1 mei 2017 een extra
personeelslid (parttime) is aangetrokken.
Onder 'inhuur onderstening' zijn vanaf januari 2017 de kosten voor een ingehuurde
administratrice verantwoord.
Onder de werkkostenregeling is opgenomen de uitgekeerde bonussen en de nog af te dragen
eindheffing over de verstrekkingen buiten de vrije ruimte.
Gedurende het jaar 2017 waren er gemiddeld 2,4 werknemers in dienst op basis van een volledig
dienstverband (2016: 2,0).

2017
€

Begroting
2017
€

2016
€

46.340
8.924
3.707
2.760
54
61.785

48.568
48.568

36.683
7.628
3.006
460
47.777

Salarissen en sociale lasten
Salarissen
Sociale lasten
Mutatie voorziening vakantiegeld
Onkostenvergoeding WKR
Reiskostenvergoeding
Totaal
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2017

Begroting
2017
€

2016

€

€

Huisvestingskosten
Huur onroerend goed
Gas, water en elektra
Huur naverrekening april 2013 - november 2015
Schoonmaak
Onderhoud gebouwen
Beveiliging
Overige huisvestingslasten

18.000
2.506
1.650
479
249
42
1.870

18.000
4.000
300
250
850
150

18.000
3.378
249
635
432

24.796

23.550

22.694

Onder de huisvestingskosten is opgenomen een naverrekening huurkosten over de periode april
2013 tot en met november 2015 totaal 33 termijnen a € 50.

2017

Begroting
2017
€

€

2016
€

Uitbesteed werk
Kosten dierenarts
Chips en lab-testen
Voer
Overige

65.661
3.488
3.311
564

15.000
2.500
2.000
500

63.196
12.219
2.326
681

73.024

20.000

78.422

In overleg met de gemeente is in 2017 een extra zorggerichte actie opgestart voor het chippen en
onvruchtbaar maken van katten voor mensen in Amsterdam met een minimaal inkomen.
Hiervoor is een subsidie groot € 50.000 ter beschikking gesteld waarvan tot 31 december 2017
€ 28.485 is besteed. Het resterende deel van de subsidie zal in 2018 worden besteed en is in de
balans verantwoord als 'nog te besteden subsidie' ad € 21.515. Dit is een belangrijke reden dat de
werkelijke kosten hoger zijn dan begroot.
De kosten voor chips en lab-testen zijn in 2017 gedaald t.o.v. 2016. De hoeveelheid gekochte
chips in 2016 was tevens voldoende voor 2017. In 2017 zijn alleen kosten gemaakt voor het
registreren van deze chips. Verder was er met de registratie van een groot aantal chips (ongeveer
2.000 stuks) een probleem in 2016, waardoor deze opnieuw geregistreerd moesten worden. Dit
veroorzaakte extra hoge chipkosten in 2016.
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2017

Begroting
2017
€

2016

€

€

Kantoor- en algemene kosten
Kosten eigen fondsenwerving
Vervoerskosten
Accountantskosten, beoordelingsverklaring
Accountantskosten, samenstellen jaarrekening
Accountantskosten, overige werkzaamheden
Kantoorbenodigdheden
Bank- en rentelasten
Telefoon- en internet
Automatisering
Advieskosten
Verzekeringen
Overige algemene lasten

9.985
9.062
3.630
3.162
1.176
2.927
1.159
1.157
1.031
160
748
1.516

7.000
7.900
3.750
3.500
1.300
950
2.000
1.000
2.700
1.750
1.100

3.750
8.587
3.630
3.162
1.176
1.707
1.148
1.785
621
4.025
1.514
667

35.713

32.950

31.772

Onder de advieskosten zijn in 2016 de diensten van een externe adviseur opgenomen voor het
werven van nieuwe fondsen. Deze adviseur is in de zomer 2016 gestopt met zijn
werkzaamheden, derhalve in 2017 niet meer aanwezig.
Onder de kosten eigen fondswerving zijn opgenomen de kosten voor het uitbrengen van een TV
spotje, alsmede het uitbrengen van een tweetal nieuwsbrieven. In 2016 is deze nieuwsbrief één
maal uitgegeven en zijn er geen kosten voor een TV spotje gemaakt.

2017

Begroting
2017
€

€

2016
€

Afschrijving en rente
Afschrijvingen
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2017

Begroting
2017
€

2016

€

€

Kantoor- en algemene kosten
Kosten eigen fondsenwerving
Vervoerskosten
Accountantskosten, beoordelingsverklaring
Accountantskosten, samenstellen jaarrekening
Accountantskosten, overige werkzaamheden
Kantoorbenodigdheden
Bank- en rentelasten
Telefoon- en internet
Automatisering
Advieskosten
Verzekeringen
Overige algemene lasten

9.985
9.062
3.630
3.162
1.176
2.927
1.159
1.157
1.031
160
748
1.516

7.000
7.900
3.750
3.500
1.300
950
2.000
1.000
2.700
1.750
1.100

3.750
8.587
3.630
3.162
1.176
1.707
1.148
1.785
621
4.025
1.514
667

35.713

32.950

31.772

Onder de advieskosten zijn in 2016 de diensten van een externe adviseur opgenomen voor het
werven van nieuwe fondsen. Deze adviseur is in de zomer 2016 gestopt met zijn
werkzaamheden, derhalve in 2017 niet meer aanwezig.
Onder de kosten eigen fondswerving zijn opgenomen de kosten voor het uitbrengen van een TV
spotje, alsmede het uitbrengen van een tweetal nieuwsbrieven. In 2016 is deze nieuwsbrief één
maal uitgegeven en zijn er geen kosten voor een TV spotje gemaakt.

2017

Begroting
2017
€

€

2016
€

Afschrijving en rente
Afschrijvingen
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Amsterdam, 21 maart 2018
Opgesteld namens het Bestuur van Stichting Amsterdamse Zwerfkatten.

E. van den Wildenberg
Voorzitter

M. van Leeuwen
Secretaris
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S.J. Molenaar
Penningmeester

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Stichting Amsterdamse Zwerfkatten
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Amsterdamse
Zwerfkatten te Amsterdam beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2017 en de staat van baten en lasten over 2017 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 2017 en van het resultaat
over 2017 in overeenstemming met (RJ) 650 Fondsenwervende Instellingen.
Haarlem, 21 maart 2018
Spaarne Audit B.V.

drs. D. Bruin RA
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:
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Opnieuw een klein aantal zwerfkatten

Net als vorige jaren kunnen we weer spreken van een
klein aantal meldingen van zwerfkatten. Onze gezamenlijke inspanningen en gehanteerde werkwijze
gedurende de afgelopen decennia hebben duidelijk
hun vruchten afgeworpen. Deze positieve ontwikkeling hebben wij ook in 2017 kunnen realiseren dankzij
de enorme inzet van onze vaste krachten en vrijwilligers. Maar ook vooral dankzij eigenaren die duidelijk
verantwoordelijker omgaan met hun dieren dan vroeger het geval was. De bewustwording over het nut /

2

belang van chippen en steriliseren neemt toe bij een
groeiend aantal mensen. Dit heeft ook gevolgen voor
de dierenasiels in en rond Amsterdam die te maken
krijgen met leegstaande kennels. Dat klinkt natuurlijk
erg goed allemaal. Maar toch, ondanks al deze mooie
ontwikkelingen, hebben we er ook in 2017 toch echt
weer onze handen vol aan gehad, omdat goede zorg
meer inhoudt dan het vangen en opvangen alleen.
In 2017 hebben we 728 zwerfkatten gevangen.

Crisisdieren leiden vaak tot volle kennels

Bij een bezoek aan onze opvang trekken de volle kennels al gauw de aandacht. Hoewel een deel van onze
kennels nog steeds bestaat uit zwerfkatten, hebben we
vaak katten bij ons zitten die wèl een eigenaar hebben.
Het betreft hier dan de crisisopvang. Soms zijn dit katten die bij ons zitten om te revalideren na een trauma
of operatie, of katten die om uiteenlopende redenen
gedragsproblemen zijn gaan vertonen waardoor speciale zorg nodig bleek te zijn. Ook kan het in bepaalde gevallen zo zijn dat de eigenaar zelf even niet in
staat is de benodigde zorg te bieden, in verband met
huisvestingsproblemen of andere situaties waarbij de
eigenaar zelf misschien wel even hulp kan gebruiken.

In vrijwel alle gevallen hebben deze mensen geen geld
voor een pension of andere hulpverlening voor hun
dieren. Hun katten zijn hierdoor dus vaak dieren met
een verhoogd risico om op straat te belanden.
In 2017 hebben we aan 110 katten uit crisissituaties
onderdak geboden.
Het betrof in alle gevallen katten van doelgroepen
aan wie we redelijkerwijze geen kosten in rekening
konden brengen. Om deze kosten toch te kunnen
dragen, proberen wij in 2018 de juiste fondsen te gaan
werven.

4
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Sterilisatie, omdat voorkomen beter is dan genezen

De werkzaamheden van de SAZ zijn door de jaren
heen veranderd. Dat was geen bewuste koerswijziging, maar vooral zo ontstaan omdat we altijd op
zoek waren en zijn naar de beste en diervriendelijkste
oplossingen om onze doelstellingen te realiseren. Zo
hebben wij ons buiten de vangwerkzaamheden en de
neutralisatie van de buitenkatten, de laatste jaren nog
sterker weten te maken voor de neutralisatie van katten mét een eigenaar. Dat hebben we onder andere
gedaan door het aanbieden van betaalbare behandelingen en het aanbieden van betalingsregelingen
aan eigenaren met een minimuminkomen. Daarbij
hebben we de mensen vooral bewust gemaakt van het
belang én de voordelen van de sterilisatie van katten.
Deze werkwijze heeft ons een samenwerkingsverband voor langere tijd opgeleverd met vele duizenden
Amsterdammers. Door het algemeen vertrouwen in
onze organisatie is ons werkterrein door de jaren heen
enorm in omvang toegenomen. En met een klinkend
resultaat. Mede dankzij de steun van de Gemeente

4

Amsterdam, waarbij een extra budget van 50.000
euro beschikbaar is gesteld om de katten van mensen
met een minimum inkomen te laten helpen, hebben
we in 2017, buiten de zwerfkatten om, al 375 katten
kunnen laten helpen.

Zwerfkat of huiskat?

Zwerfkatten hebben vaak een zwaar bestaan en dienen
daarom zo snel mogelijk te worden gevangen. Dit
doen we aan de hand van meldingen en verkregen
informatie afkomstig van buurtbewoners. Zien oplettende buurtbewoners vreemde katten waarvan ze niet
geheel zeker zijn of die dieren een huis hebben en dus
mogelijk hulp kunnen gebruiken, dan doen ze daarvan
melding. We zijn enorm blij met al de meldingen en
zouden zonder deze meldingen niet kunnen functioneren. Een deel van deze katten blijkt inderdaad een
zwerfkat te zijn. Het merendeel echter betreft katten
die gewoon een eigenaar hebben. Om te voorkomen
dat wij deze katten uit hun eigen omgeving wegvangen, gaan wij uiterst nauwkeurig te werk. Zo zal er
voor gezonde katten altijd eerst een buurtonderzoek
plaatsvinden door middel van verspreiding van flyers
met daarop informatie van de kat. Daarnaast zal iedere
kat altijd op chipregistratie worden gecontroleerd voor
hij wordt meegenomen.
In 35 % van de gevallen wisten we dankzij chipregi-

stratie direct een eigenaar te traceren; van de gevangen
katten zonder chipregistratie hebben we 53 katten
alsnog met behulp van verschillende databanken met
hun eigenaar kunnen herenigen.
Enkele cijfers en feiten
In 2017
• hebben wij aan de hand van meldingen meer dan
30.000 flyers verspreid;
• reageerde er in 70 % van de gevallen een eigenaar
op de flyer;
• kon 35 % van de gevangen katten direct zonder tussenkomst van het asiel met de eigenaar worden herenigd dankzij chipregistratie;
• is bij 16 % van de gevangen katten zonder chip achteraf alsnog een eigenaar getraceerd;
• betrof de gemiddelde duur van vermissing 2 maanden (extremen zijn hier niet in opgenomen);
• betrof de langste vermissing bijna 6 jaar, waarna een
emotionele hereniging volgde.
5
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TNR (VNT)

Trap, Neuter and Return, ofwel Vangen, Neutraliseren
en Terugplaatsen. Dat zijn de belangrijkste werkzaamheden waar de SAZ ooit voor in het leven is
geroepen. We doen dit nog steeds en dat heeft geleid
tot beduidend minder zwerfkatten op straat. Maar
ondanks deze eerder behaalde positieve resultaten,
plaatsen wij toch bij voorkeur zo min mogelijk katten
terug. Dit heeft verschillende redenen. Zo zijn wij van
mening dat zwerfkatten uit de grote stad vaak niet
te vergelijken zijn met de zwerfkatten van het platteland. Bij deze laatste groep behoort TNR meestal wél
tot de beste en diervriendelijkste methoden om een
toename van zwerfkatten te voorkomen. De ‘wilde’
Amsterdamse zwerfkatten daarentegen zijn meestal
voormalige huiskatten geweest of stammen daar vaak

6

direct vanaf. Hierdoor heeft (re)socialisatie en herplaatsing bij een nieuwe eigenaar in deze gevallen
meer resultaat dan TNR. Wij hebben hier veel positieve ervaringen mee gehad.
In 2017 hebben wij 113 katten door middel van de
TNR methode kunnen terugplaatsen in hun eigen vertrouwde omgeving waar nazorg kon worden geboden.
Hierbij betrof het in 55 gevallen katten voornamelijk
binnen de stadsgrenzen van Amsterdam en 58 buiten
de stad. Daarnaast hebben we voor 206 geresocialiseerde katten - met of zonder tussenkomst van een
asiel - een plekje bij een nieuwe eigenaar kunnen
verzorgen.

Herplaatsen

Het herplaatsen van de zwerfkatten verloopt via de
asiels, waarbij we uitzonderingen maken voor geresocialiseerde katten die voor langere tijd bij ons in de
opvang hebben gezeten. Omdat verhuizingen vooral
voor dit soort katten vaak als stressvol wordt ervaren, proberen wij geresocialiseerde katten voor zover
mogelijk rechtstreeks bij hun nieuwe verzorger onder
te brengen. Vaak gaan ze mee naar huis met de vrijwillige verzorgers waar ze ondertussen een band mee
hebben opgebouwd.
Aantal katten herplaatst: 601.

7

Overleden

Vooral als katten ziek of verzwakt ogen, wordt al snel
onze hulp ingeroepen. Indien nodig belanden ze dan
na een vangactie bij ons in de opvang, waar ze dan de
zorg krijgen die ze nodig hebben. Maar helaas lukt dat
niet altijd en soms komt hulp te laat. Bijvoorbeeld omdat
de katten te oud of te ziek zijn. We moeten in zulke
gevallen moeilijke en definitieve beslissingen nemen.

Ook via onze minimaregeling waarbij wij vaak met de
katten van eigenaren naar de dierenarts gingen, bleek
hulp soms te laat en in een aantal gevallen werd ons
zelfs gevraagd de laatste zorg op ons te nemen.
In 2017 zijn er tot ons grote verdriet zo 54 katten
doodgegaan.
6
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Hulp aan de eigenaar

Onze werkzaamheden zijn divers. Vooral wat betreft
de werkzaamheden die we bij de katteneigenaren
thuis uitvoeren. Zo weten ze ons dagelijks te bereiken
voor advies bij verzorging, hulp bij het toedienen van
medicijnen, het geven van vlooienbehandelingen,
hulp bij nagel- en vachtverzorging, het stellen van
snelle diagnoses, wondverzorging en het vangen en
transporteren van zieke dieren naar en van de dierenarts.
In 2017 kregen wij een heleboel bijzondere hulpaanvragen. De hulpaanvragen vinden op vrijwillige basis
plaats en worden daarom afzonderlijk beoordeeld.
Ook om deze kosten te kunnen dragen, proberen wij
in 2018 de juiste fondsen te werven.

9

Recordaantal chipregistraties

In 2017 hebben wij een recordaantal katten geregistreerd. Buiten de toename van het aantal nieuwe
chipregistraties was dit noodzakelijk omdat een van
onze externe databanken in 2016 makke begon te
vertonen, waardoor een gedeelte van onze gegevens
tijdelijk of zelfs helemaal niet meer op te vragen was.
Gelukkig beschikten wij over een back-up in een eigen

databank, maar het vergde enorm veel werkuren, waaraan we al een flink tekort hadden, om de zaken weer
correct te actualiseren. De gegevens van de eigenaren
zijn nu weer allemaal actueel. De klus nam maar liefst
vier maanden in beslag.
Aantal registraties hierdoor in 2017: 2896.
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Intensive care via onze pleegadressen

Ook in 2017 hebben onze pleegadressen hun diensten
weer bewezen. Pleegadressen zijn de adressen waar
de katten van zogenoemde pleegouders intensive care
krijgen als dat 24 uur per dag nodig is. Goede voorbeelden waarbij pleegadressen van groot belang zijn,
zijn de gevallen van opvang van besmettelijk zieke

11

CBF

Het Centraal Bureau Fondsenwerving is een onafhankelijke stichting die toezicht houdt op de inzameling
van geld voor goede doelen en belangrijker, aan de
bestedingen daarvan. Een CBF-certificatie kan voor
fondsen en donateurs van doorslaggevend belang
zijn en wordt zeer begeerd door veel organisaties.
Het verkrijgen en in stand houden vergt een heldere
verantwoording van de uitgaven en vraagt om extra
verslaglegging daarover. Ook in 2017 hebben wij onze
CBF-erkenning weer behouden.

12

katten. Die moeten wij gescheiden houden van de
opvang, of van de opvang van de zogenoemde ‘fleskittens’ (kittens zonder pleegmoeder). Deze fleskittens
kunnen alleen in leven worden gehouden door ze om
de twee uur, gedurende de dag én nacht, met de fles
van voedsel te voorzien.

Voor u, maar ook voor ons, dé bevestiging dat we al
onze zaken goed op orde hebben.

Samenwerking met GGD

Helaas komt het nog steeds vaak voor dat de hulp van
de GGD moet worden ingeroepen in gevallen waarbij
diereigenaren om uiteenlopende redenen het over-

zicht zijn kwijt geraakt. Vaak zijn ze hierdoor vervuild
geraakt en moet er worden ingegrepen om ze uit hun
penibele situatie te redden. Meestal behoren de huisdieren tot hun laatste dierbare bezittingen.
Door een goede samenwerking tussen GGD en SAZ,
hebben veel van deze aan lager wal geraakte eigenaren hun dieren, die soms tot de overlast leidden,
met ondersteuning van de SAZ kunnen behouden. Dit
scheelt zowel dieren- als mensenleed. Eenzaamheid
leek meestal de oorzaak van de problematiek, maar met
een regelmatig bezoek aan huis wordt de verzorging en
de gezondheid van de dieren onder controle gebracht
en lijkt het risico op herhaling geminimaliseerd.
Het spreekt voor zich dat hierbij doorgaans geen kosten in rekening kunnen worden gebracht. Om deze
kosten te kunnen dragen, proberen wij in 2018 de
juiste fondsen te gaan werven.
8
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Lancering voedselbank voor dieren in 2017

Tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden zijn
wij veel diereigenaren tegengekomen die in financiële nood verkeerden. Deze hebben we vaak kunnen
ondersteunen door het aanbieden van betaalbare en
zelfs soms gratis behandelingen, én met het verschaffen van voedsel voor hun dieren. De vraag naar voedselondersteuning nam toe en werd zelfs groter dan ons
aanbod, waardoor we steeds vaker aanspraak moesten
maken op onze eigen reserves. Door het hanteren
van een beter gestructureerde werkwijze konden we
meer aandacht schenken aan ons voedselbank-project,
Hierdoor wisten we al snel meer voer in te zamelen,
en niet onbelangrijk, wisten nog meer mensen in
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financiële nood de SAZ te bereiken. Dit voedsel werd
vaak beschikbaar gesteld door verschillende organisaties als bijvoorbeeld DierenLot, maar soms ook door
fabrikanten van diervoeders en groothandels.
Zo hebben we in 2017 zo’n 3500 kilo aan voer mogen
verdelen. Op deze manier kwam de voedselbank voor
dieren bijna vanzelf tot stand en maken vele eigenaren in nood nu dagelijks dankbaar gebruik van deze
dienst. Dit verzekert ons ervan dat veel dieren geen
honger meer hebben en diereigenaren in financiële
nood van een belangrijke zorg zijn verlost.

ADAM-regeling – Sterilisatieactie

Voor de Amsterdammers is er de ADAM-regeling
(Amsterdamse Dierenhulp Aan Minima) in het leven
geroepen. Deze regeling biedt Amsterdammers met
een minimuminkomen de mogelijkheid om op kosten van de gemeente met hun dier naar de dierenarts
te gaan voor een gratis consult en voor het verkrijgen
van kortingen op behandelkosten bij een dierenarts.
Vaak kiezen huisdiereigenaren ervoor om een van
hun dieren via deze regeling te laten steriliseren.
Helaas was niet bij iedereen bekend dat recht op
noodhulp via deze zelfde regeling in zo’n geval kwam
te vervallen. Hierdoor kwam het vaker voor dat wij
hulp moesten verschaffen aan diereigenaren met
gewonde dieren waarvoor betalingsregelingen moesten worden getroffen omdat ze geen aanspraak meer
konden maken op de ADAM-regeling.
Dit was de aanleiding voor de gemeente om in 2017
budget beschikbaar te stellen van waaruit wij een
sterilisatieactie als aanvulling op de ADAM-regeling
mochten opzetten. We spreken hierbij over een zorggerichte actie voor het chippen en steriliseren. Door
deze actie kunnen zorgbehoevende mensen, mits
zij een bewijs van financieel onvermogen kunnen
overleggen of op andere wijze kunnen aantonen dat
er geen middelen zijn, meerdere katten via ons laten
steriliseren en behouden zij het recht op noodhulp

via de ADAM-regeling. Maar ook in het belang van
de sterilisatie van de katten in het algemeen, geldt
in tegenstelling tot de ADAM-regeling, dat ook de
mensen met een inkomen lager dan het minimuminkomen en zonder vaste woon- of verblijfplaats, of
zonder Stadspas met groene stip, aanspraak kunnen
maken op deze actie.
Voor het uitvoeren van deze actie hebben onze medewerkers in 2017 vele overuren gemaakt waarin de
katten thuis bij de eigenaren zijn opgehaald en na
behandeling weer zijn terug zijn gebracht. Dit omdat
we zo een breder publiek wisten te bereiken en
omdat we tijdens de huisbezoeken speciale aandacht
konden laten uitgaan naar de gezondheid en de verzorging van eventuele andere daar aanwezige dieren.
In sommige gevallen bleek inderdaad extra medische
zorg vereist en verbleven katten daarna voor langere
tijd bij ons voor dagelijkse verzorging. Mede daardoor spreken wij over een succesvolle actie. De actie
loopt door zolang er budget is. De verwachting is dat
we rond mei 2018 de laatste behandelingen op kosten van de gemeente kunnen uitvoeren.
Alleen al via de actie die later in het jaar van start
ging, hebben wij in 2017 375 katten laten steriliseren.
9
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Huisvesting

In afwachting van verbouwingen konden we onze
nieuwe locatie aan de Vrije Geer - ons toegezegd door
Stichting Het Waardige Dier - in 2017 nog steeds niet
betrekken.
Daarom hebben we in 2017 nog gebruik moeten
maken van onze locatie aan het Keurenplein.
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Aan de hand van toezeggingen van SHWD zijn de
vooruitzichten tijdens dit schrijven zó, dat de verbouwingen elk moment van start kunnen gaan en dat we
voor de zomer van 2018 in het nieuwe pand kunnen.

Website en media

Om ons werk naar tevredenheid te kunnen blijven uitvoeren, is veel geld nodig. De subsidie dekt slechts een
personele onderbezetting en het overgrote deel van
onze inkomsten is afkomstig uit donaties. Belangrijk
is daarom meer naamsbekendheid te genereren en
ervoor te zorgen dat veel mensen, ook buiten onze
doelgroep van de Amsterdamse minima, kennis kunnen maken met de SAZ en het werk.

Wat al deze inspanningen ons hebben opgeleverd,
blijft natuurlijk moeilijk meetbaar, maar de resultaten
over het algemeen zijn hoopgevend en inmiddels
wordt er gewerkt aan een vervolg voor 2018.

Belangrijk daarvoor is onder andere de ontwikkeling
van onze website en de vindbaarheid daarvan. Door
gebruik te maken van speciale programma’s en regelingen voor non-profit instellingen hebben wij in 2017
meer bezoekers naar onze website kunnen leiden en
ze bekend kunnen maken met onze werkzaamheden.
Ook hebben we tegen een speciaal tarief een filmpje
op AT5 kunnen laten uitzenden en hadden wij in vele
wachtruimtes de edities liggen van ons eigen blad
‘Swieber’, waarin wij onze dagelijkse werkzaamheden
toelichten.
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Extra inkomsten uit nalatenschap

In 2017 hebben we 29.204 euro aan nalatenschappen
ontvangen. Helaas zijn inkomsten uit nalatenschappen nog steeds van groot belang voor het voortbestaan
van onze organisatie. Mede daarom waren wij extra
verheugd met het nieuws in 2018 een mooi legaat
te mogen ontvangen ter waarde van 125.000 euro.

Met het vooruitzicht op onze nieuwe huisvesting en
de plannen voor onze toekomstige minimakliniek,
is dat een zeer welkome aanvulling op ons budget.
De uitbetaling van het legaat zal in 2018 in de baten
opgenomen worden.
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Fondsen, personeel & toekomst

Het hebben van de CBF-certificatie zou de SAZ
natuurlijk veel voordelen moeten bieden bij het werven van fondsen. Het hebben van een dergelijke certificatie behoort voor veel fondsen zelfs tot de vereisten
om middelen ter beschikking te mogen stellen. Maar
helaas heeft de SAZ, net als in voorgaande jaren, ook
in 2017 geen fondsen weten te werven. Personele
onderbezetting, waar de SAZ al vele jaren mee te kampen heeft, is daar de belangrijkste reden van.
De werkzaamheden van de SAZ zijn allerminst commercieel te noemen en zijn de laatste jaren enorm
in omvang toegenomen. Dat ging gepaard met extra
werkdruk voor het personeel en een stijging van de
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lasten. Het succes van de organisatie lijkt hierdoor
contra productief te worden. Investeren in personeel
is een kostbare aangelegenheid en als het de laatste
middelen betreft niet zonder risico’s. Een extra financiële meevaller, zoals een legaat, biedt geen zekerheid
op de toekomst.
Dit alles stelt ons op korte termijn voor de keuze:
óf commerciëler gaan werken, wat ons in bereik zal
beperken, óf financiële risico’s nemen door het aanstellen van extra personeel dat zich kan richten op de
verwerving van fondsen.
Vooralsnog zien wij dit als het belangrijkste knelpunt
en vraagstuk voor 2018.

Evenement

Zoals bij elke organisatie vinden de medewerkers
het leuk om een open dag te organiseren om zo een
praatje te kunnen aanknopen met onze trouwe volgers, bewonderaars en donateurs. Helaas biedt de
huisvesting aan het Keurenplein ons niet de ruimte
om gasten te ontvangen.

ligers Ad en Egbertine Coerse om een leuke dag te
organiseren in het Stadspark van Osdorp. Ze hebben
er hun ziel en zaligheid ingelegd en het werd een
evenement waar iedereen van harte welkom was. Er
waren kraampjes, muziek, hapjes en drankjes en zelfs
demonstraties met honden.

Dat was voor ons de reden om enthousiast in te stemmen met het plan van twee van onze trouwe vrijwil-

Als klap op de vuurpijl werd er die dag een mooi
bedrag van 750 euro voor de katten opgehaald.
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Opnamestop zwerfkatten in Amsterdams asiel

Aan het opvangen van zwerfkatten zitten bepaalde
risico’s. Zo is het altijd mogelijk dat een kat bij binnenkomst een besmettelijke ziekte bij zich draagt.
Om uitbraken van besmettelijke ziektes te voorkomen
hanteren wij strenge protocollen. Zo worden katten bij
binnenkomst altijd direct gecontroleerd op schimmel,
oormijt, luizen en andere besmettelijke aandoeningen.
En zelfs al lijkt een kat schoon, dan zal deze alsnog de
eerste tijd in een quarantaine-afdeling verblijven.

Poezenboot, het Dierenasiel Amsterdam en de SAZ.
Het belang van het hebben van meerdere gescheiden
opvanglocaties is hiermee weer duidelijk aangetoond.

Helaas lukt het niet altijd om met deze handelwijze
uitbraken van ziekten te voorkomen. Zo kreeg het
dierenasiel Amsterdam, nota bene tijdens de verbouwingen van de kattenverblijven, te maken met een
schimmelziekte waardoor de toegang tot deze afdelingen voor nieuwe zwerfkatten voor enkele maanden
gesloten bleef. Geluk bij een ongeluk was dat 2017
een goed en dus stil jaar was voor wat betreft het aantal op te vangen zwerfkatten. Daarom konden wij de
katten opvangen die tijdelijk niet bij het asiel werden
aangenomen.
Toen het asiel in Amsterdam-Noord daarop ook de
deuren sloot in verband met een uitbraak van niesziekte, werd het alsnog een drukke boel op de SAZ.
Niesziekte is net als schimmel een overkomelijke
aandoening, maar de niesziekte breidde zich enorm
snel uit. Zelfs zo dat ook wij te maken kregen met de
verschijnselen ervan. Door adequaat handelen kregen
we de uitbraak binnen enkele weken weer geheel
onder controle.
Amsterdam kent vier belangrijke opvangadressen
voor katten: het kattenasiel in Amsterdam-Noord, de
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Nieuwe systematiek vergoedingen Gemeente Amsterdam

Al enige tijd bestaat binnen de gemeente de wens
voor vernieuwingen binnen het systeem betreffende
de vergoedingen. Omdat het plan nog uitwerking
vergde is er voor 2017 ingestemd met een proefjaar.
Hierbij zijn de subsidieaanvragen in tegenstelling tot
voorgaande jaren als een gebundeld bedrag aangevraagd door een penvoerder. Dierenasiel Amsterdam
zal tijdens het proefjaar de rol als penvoerder op zich

nemen. Dit alles met als bijkomend voordeel dat hierdoor 43.000 euro extra budget vrij zou komen en dat
wij als samenwerkende organisaties gezamenlijk geld
zouden kunnen besteden aan mooie nieuwe projecten
die ten goede komen aan dierenwelzijn.
De subsidie voor de SAZ bedroeg in 2017 net als in
voorgaande jaren 72.600 euro
12
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Extra vergoedingen fysieke knelpunten

In 2017 heeft de gemeente Amsterdam extra budget
vrijgemaakt om fysieke knelpunten bij de organisaties
weg te nemen. Investeren in onze tijdelijke noodopvang vonden wij geen goed plan. Daarom hebben wij
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een aanvraag ingediend voor medische apparatuur om
straks - na de verbouwingen - te gaan gebruiken op
onze nieuwe locatie. Het betreft een welkome investering van 20.308 euro.

Kledinginzameling DierenLot

Al verschillende jaren neemt de SAZ deel aan een
kledinginzamelingsactie van Stichting Dierenlot. Een
mooie actie, vooral omdat ons daardoor weer opvalt
hoeveel mensen ons en de dieren een warm hart toedragen. Dagelijks komen mensen langs om hun oude
kleding te doneren voor het goede doel. Ook in 2017
hebben wij een flinke toename gezien in de hoeveelheid aangeboden kleding.

In 2017 was de opbrengst van onze donateurs goed
voor zo’n gezamenlijke 4500 kilo.
Een immense hoeveelheid als je bedenkt dat dit
gelijk staat aan bijvoorbeeld: 67.500 T-shirts, 30.000
pantalons, 600.000 negligés of maar liefst 480.000
(schone) onderbroeken.
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