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Woord vooraf

De Stichting Amsterdamse Zwerfkatten (hierna te 
noemen SAZ) is een instelling die dierenleed in de 
breedste zin van het woord bestrijdt. Is er sprake van 
dierenleed dan wordt er direct gehandeld uit profes-
sionele overwegingen, maar ook uit emotionele over-
wegingen. We streven naar professionaliteit, maar 
het werk van de SAZ is in elke situatie weer anders. 
Intuïtie en ervaring, maar ook betrokkenheid, die 
dan in die gevallen nodig zijn, zijn daarom mede de 
cruciale bestanddelen die onze organisatie succesvol 
maken. 

Ons werk met dieren vergt veel speciale kennis, maar 
de kennis over en van de mensen waar we dagelijks 
mee samenwerken, lijkt steeds belangrijker te wor-
den. Zo krijgen we tijdens onze werkzaamheden in 
toenemende mate te maken met daklozen en ver-
slaafden en met beperkte, wantrouwige, eenzame, 
arme  -  of met andere problemen kampende - mensen. 
De medewerkers van de SAZ delen met deze mensen 
een gezamenlijke passie: dat is de liefde voor dier én 
mens. Onze samenwerking met deze vaak moeilijker 
toegankelijke mensen, levert bevredigende resultaten 
op. Commercie speelt daarbij geen rol. Deze manier 
van werken en denken opent veel deuren. 

De	minima	
De Amsterdamse minima  zijn een belangrijke doel-
groep voor de SAZ. Optimale bereikbaarheid speelt 
daarbij een belangrijke rol. We maken daarom geen 
gebruik van de populaire betaalde, maar vaak kostba-
re, servicenummers. Ook proberen we medewerkers 
op de werkvloer te hebben die met passie onze klanten 
in begrijpelijke taal te woord staan en adviseren. 

De SAZ biedt diverse grootschalige regelingen voor de 
Amsterdamse minima waarbij katten tegen kostprijs 
kunnen worden gesteriliseerd en/of worden voor-
zien van een chipregistratie. Daar wordt steeds meer 
gebruik van gemaakt. Maar ook in geval van nood 
weten onze trouwe klanten ons steeds vaker te vinden. 
De meestal hoge rekeningen van de dierenarts worden 
daarbij vaak door ons voorgeschoten. En al wordt dan  
slechts de kostprijs van de ingreep berekend, het komt 
toch voor dat de eigenaar niet over voldoende financi-
ele middelen beschikt. De SAZ blijft dan uiteindelijk 
met de onbetaalde rekeningen zitten. De SAZ is 

echter onvoldoende commercieel ingesteld om deze 
toenemende kosten te kunnen blijven dragen en het 
staat vast dat er daarom meer aandacht moet komen 
voor het werven van fondsen. 

Fondsenwerving
Er wordt dus steeds vaker een beroep op de SAZ  
gedaan. Om de toekomst en de groei van de SAZ te 
kunnen garanderen, is fondsenwerving daarom nood-
zakelijk. De eerste stappen zijn daartoe gezet met de 
toekenning van een CBF-certificaat en het uitbrengen 
van een eigen blad met adverteerders. 
Met speciaal daarvoor op te zetten werkgroepen, zul-
len we proberen beter inzichtelijk te maken waar de 
meest noodzakelijke behoeften liggen om onze doel-
stellingen te halen. Dit inzichtelijk maken is één van 
de belangrijkste voorwaarden waar we aan zullen moe-
ten voldoen voordat we fondsen kunnen benaderen. 

personeelsbeleid
Onze medewerkers herkennen zich in onze visie en 
missie. Het is vooral die affectieve betrokkenheid 
waardoor zij zich bij de SAZ thuis voelen en waardoor 
ze zich dagelijks volledig en vastberaden inzetten voor 
de strijd tegen dierenleed. 
Om blijvend te kunnen voldoen aan de gestelde eisen 
om onze werkzaamheden naar tevredenheid te kun-
nen en mogen verrichten, kiezen wij ervoor om te 
investeren in bijscholingen van onze medewerkers. 
Dat kan vaak ook uit financieel oogpunt interessanter  
zijn dan het in dienst nemen van speciaal opgeleid 
personeel. Bovendien kan het vergoeden van opleidin-
gen als beloning worden gezien voor de trouwe inzet 
van een vrijwillige of betaalde medewerker. 

Namens het bestuur,
Edwin van den Wildenberg, bestuursvoorzitter
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De missie van de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten 
is om het aantal zwerfkatten in en om Amsterdam 
op een zo diervriendelijk mogelijke manier te ver-
minderen en te beheersen. Door de aanpak van dit 
sociaal maatschappelijke probleem wordt dierenleed 
voorkomen, de natuur beschermd, hygiëne bevorderd 
en kennis van de problematiek verspreid. De SAZ         
signaleert, controleert en beheerst zwerfkatten popu-
laties en overlast in Amsterdam en omgeving.

2.1		Visie
Dieren hebben in een ontwikkelde samenleving recht 
op een respectvolle behandeling. Dierenleed in welke 
vorm dan ook is onnodig, verwerpelijk en moet wor-
den tegengegaan. De SAZ is zich ten volle bewust van 
haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in dezen 
en spant zich tot het uiterste in om dierenleed en in 
het bijzonder kattenleed te bestrijden, zowel preventief 
als curatief. Katten zijn vanuit hun aard sociale dieren 
en door de mens in zijn woonomgeving gehaald om 
persoonlijke redenen en belang. 
De in Amsterdam voorkomende zwerfkatten zijn 
allemaal voortgekomen uit afstammelingen van deze 
‘menselijke’ en ‘tamme’ kattenpopulatie. De katten 
zijn gaan zwerven als gevolg van persoonlijke pro-
blemen en/of onverantwoordelijk gedrag van hun 
(voormalige) eigenaren. Er komen in Amsterdam en 
omgeving weinig van oorsprong ‘wilde’ katten voor. 
De Amsterdamse zwerfkatten vertonen vanwege hun 
hoge adaptieve vermogen ten hoogste een ‘wild’ of 
‘verwilderd’ gedrag.  
 

De SAZ zet diervriendelijke wetenschappelijke metho-
den en middelen in om de zwerfkattenpopulatie van 
Amsterdam e.o. onder controle te krijgen en te hou-
den. 
De SAZ voert haar activiteiten autonoom uit en 
beschouwt zichzelf als een onmisbare schakel in het 
maatschappelijk geheel. Om deze reden werkt de SAZ 
nauw samen met lokale overheden en relevante maat-
schappelijke organisaties en dierenbeschermingsor-
ganisaties. 
De SAZ is hét expertisecentrum met betrekking tot 
de (zwerf)kattenproblematiek in de regio Amsterdam 
en omstreken en wil als zodanig in de Amsterdamse 
samenleving bekend staan.

2.2		Kernwaarden	van	de	saz
•  We zijn betrokken bij het welzijn van de dieren en in 

bijzonder (zwerf)katten.
•  We hebben respect voor de dieren en elkaar en bren-

gen dat over op anderen.
• We hebben liefde voor dieren.
•  We zijn betrouwbaar naar de dieren en de samenle-

ving.
• We pakken oplossingsgericht aan.
• We nemen verantwoordelijkheid tegenover de dieren. 
• We helpen en ondersteunen daar waar mogelijk.
•  We bieden de medewerkers een inspirerende plek om 

te werken.
• We werken samen.
• We groeien en leren.

Missie2
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3.1		Doelstellingen
De SAZ is een dierenwelzijnsorganisatie met een 
sociaal maatschappelijke doelstelling. Uit dit gegeven 
vloeit voort dat in principe de volledige Amsterdamse 
samenleving gebruik kan maken van de diensten 
van de SAZ. De SAZ kent geen winstoogmerk, maar 
streeft wel een gezonde financiële huishouding na (zie 
hoofdstuk 6). Voortvloeiend uit de verantwoordelijk-
heid van de samenleving worden de diensten van de 
SAZ waar mogelijk tegen laagdrempelige, kostendek-
kende en betaalbare tarieven bij eventuele eigenaren 
in rekening gebracht. In veel situaties is de eigenaar 
onbekend en niet te achterhalen. Als gevolg hiervan 
is de SAZ afhankelijk van structurele subsidie vanuit 
lokale overheden. Om de kwaliteit van de dienstver-
lening op hoog niveau te houden en continue te ver-
beteren, voert de SAZ een actief wervingsbeleid voor 
bijdragen vanuit fondsen en vrijwillige donaties. 

Om aantoonbaar verantwoording af te kunnen leggen 
van de besteding van de middelen maakt de SAZ haar 
begroting en bestedingen openbaar.

Voor de herplaatsing van katten maakt de SAZ gebruik 
van de diensten die verleend worden door de dieren-
asiels in, en zonodig buiten, de regio Amsterdam. De 
SAZ onderkent de professionaliteit, de positie en de 
rol van asiels en wil daar in de toekomst graag gebruik 
van blijven maken. 
Omdat niet alle opgevangen dieren her- of terug 
plaatsbaar zijn vanwege ouderdom, verwildering of 
ziekte, is een structurele opvangvoorziening noodza-
kelijk. Daarom zal de SAZ de mogelijkheden bekijken 
om in - of in de omgeving van - Amsterdam een per-
manente opvang te realiseren voor deze katten waar 
geen passende oplossing voor handen is. Dit soort kat-
ten verblijven nu vaak voor langere tijd in onze opvang 
totdat bij reeds bestaande en meestal verder gelegen 
faciliteiten, een plaats beschikbaar komt. Deze situatie 
komt helaas steeds vaker voor. 

3.2		achtergrond
De SAZ heeft in haar bestaan inmiddels een grondige 
kennis opgedaan van de omvang en aard van het zwerf-
kattenprobleem in en om Amsterdam. De oorzaak en 
het gevolg zijn ons bekend. Verschillende middelen, 
methoden en inzichten zijn ingezet en de effecten 
daarvan zijn duidelijk. De SAZ staat echter niet stil en 
blijft haar methoden en middelen verbeteren in het 
belang van de doelgroep. Wie zijn de afgelopen jaren 
de klanten of afnemers geweest van de SAZ?
 •  Iedereen die overlast heeft van zwerfkatten of juist 

zwerfkatten wil helpen:
   - bewoners;
   - bedrijven;
   -  sociaal-maatschappelijke organisaties (zoals wo-

ningbouwverenigingen, hulpverlening zoals ge-
zinshulpverlening e.d., keuringsdienst van waren).

   - gemeentelijke instellingen;
   - winkeliers. 
 •  Sociale minima: mensen die hun kat willen laten 

neutraliseren of hun kat medische hulp willen bie-
den, maar hiervoor niet voldoende financiële mid-
delen hebben om dit volgens de reguliere kanalen 
te doen.

3.3		Ontwikkeling
De hoofdtaak van de SAZ heeft zich in de afgelopen 
jaren ontwikkeld tot een uitgebreid palet van activi-
teiten. Primair staat het welzijn van de dieren voorop. 

Klanten, dienstverlening, partners3
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Missie2
2.3		strategische	prioriteiten
•  Het vangen en neutraliseren van zwerfkatten of 

potentiële zwerfkatten. 
•  Het voorkomen van kattenpopulaties die overlast 

veroorzaken en zich uitbreiden. 
•  Het onderliggende sociale probleem aanpakken.
   -  De katten van sociale minima neutraliseren en 

chippen.
   -  Het geven van voorlichting aan eigenaren van 

katten.
   -  Het adviseren bij beleid van lokale en regionale 

overheden.
•  De tamme katten waarvan we geen eigenaar hebben 

kunnen vinden via de asiels laten herplaatsen en 
wilde katten terugplaatsen.

•  De verwilderde zwerfkatten en in het wild geboren 
kittens (re)socialiseren teneinde die via de asiels te 
kunnen laten herplaatsen bij een nieuwe eigenaar.

•  Langdurige opvang realiseren voor moeilijk terug 
plaatsbare katten.

•  Het signaleren van sociaal maatschappelijke pro-
blemen (w.o. dierenleed) en het inschakelen van 
hulpverlening.

•  De deelname aan maatschappelijke overlegstructu-
ren ten behoeve van dierenwelzijn.

•  Het voorkomen van uitbraak van ziektes die dieren 
dan wel de volksgezondheid kunnen bedreigen.

2.4		Doelstelling
De stichting heeft tot doel het bestrijden van het zwerf-
kattenprobleem binnen het, bij besluit van bestuur te 
bepalen werkgebied en voorts alles wat daarmee in de 
meest uitgebreide zin verband houdt of daartoe bevor-
derlijk kan zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken 
door:
•  het geven van voorlichting;
•  het bevorderen van geboorteregeling;
•  het uitgeven van brochures;
•  het samenwerken met alle daarvoor in aanmerking 

komende (overheids)instellingen;
•  alle andere middelen die het doel van de stichting 

kunnen bevorderen.
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Dierenwelzijn - of beter gezegd dierenleed - staat in 
een samenleving nooit op zichzelf. De medewerkers 
van de SAZ hebben moeten ervaren (en ervaren nog 
bijna dagelijks) dat veel dierenleed voortkomt uit 
sociale problemen waarbij dieren letterlijk en figuur-
lijk ‘het dier van de rekening’ worden.

Overlijden, huisuitzettingen, verhuizingen, echt-
scheiding, maar ook onoplettendheid, onwetendheid 
en ongeïnteresseerdheid, zorgen ervoor dat de dieren 
vaak aan hun lot worden overgelaten. Honden, vogels 
en exoten vinden over het algemeen nog een weg 
naar een asiel, maar katten worden veelal aan hun 
lot overgelaten.

Zwerfkatten gaan meestal een sombere toekomst 
tegemoet. Ze leven van wat de goedwillende dieren-
liefhebber de katten af en toe voert of van wat men-
sen zoal weggooien. In een stad als Amsterdam is 
huisvuil ruimschoots voorhanden, waardoor de die-
ren vanwege hun natuurlijke overlevingsdrang zich 
vaak voor lange tijd in erbarmelijke toestand weten 
te handhaven.

Bij de katten die weten te overleven, is het grote 
probleem de ongebreidelde voortplanting. Veel eige-
naren (en zeker eigenaren met beperkte financiële 
middelen of eigenaren die het vanuit een overtuiging 
nalaten) laten hun katten niet neutraliseren. Een 
zwervende intacte poes en een intacte kater kunnen 
in vijf jaar tijd voor 5000 nakomelingen zorgen, met 
alle sociaal maatschappelijke en dierenwelzijn gevol-
gen van dien. 

Zoals gezegd komen de medewerkers van de SAZ 
regelmatig in situaties waarbij sprake is van een 
persoonlijk, sociaal of maatschappelijk probleem 
naast het dierenleed waar ze in eerste instantie voor 
benaderd zijn. Dierenleed staat nooit op zichzelf. In 
eenvoudige situaties brengen de medewerkers van 
de SAZ de omgeving begrip bij voor de situatie van 
het dier en leren de omgeving hoe er goed en verant-
woord voor de dieren gezorgd kan worden. In com-
plexe situaties worden de relevante maatschappelijke 
organisaties op de hoogte gebracht. Daar waar sprake 
is van dierenmishandeling, wordt aangifte gedaan. 
Dierenmishandeling is onacceptabel. 

Door deze opvatting lijken de activiteiten van de 
medewerkers op de activiteiten van de maatschap-
pelijk werker.

Wat ziet de SAZ als haar dienstenpakket?
•  Het bestrijden en beheersen van het maatschappelijk 

probleem van zwerfkatten in en om Amsterdam.
•  Het diervriendelijk vangen en behandelen van 

(zwerf)katten. 
•  Het zo snel mogelijk vangen, opvangen, verzorgen, 

resocialiseren en door- of terugplaatsen van (zwerf)
katten. 

•  Het voorkomen en bestrijden van dierenleed.
•  Het stimuleren en ondersteunen van chippen, steri-

lisatie en castratie.
•  Het werven van fondsen die besteed zullen wor-

den aan het bieden van hulp aan de katten van de 
Amsterdamse minima.

•  Het vervullen van de gemeentelijke zorgplicht ten 
aanzien van zwerfkatten.

Hoe doet de SAZ dat?
•   Door laagdrempelig te blijven (sociaal & financieel).
•  Door geen wachtlijsten te hebben en snelle actie op 

meldingen;
•  Door signalering van sociaal maatschappelijke pro-

blemen (naast dierverwaarlozing en mishandeling);
•  Door het aanpakken van de bron van het probleem:  

ondersteuning sociale minima, confrontatie en edu-
catie detailhandel en horeca;

Klanten, dienstverlening, partners3
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•  Door direct contact tussen SAZ-medewerkers en 

afnemers;
•  Door geduld en betrokkenheid te tonen;
•  Door proactieve initiatieven.
•  Door voorlichting te geven (ter plekke, en structu-

reel).
•  Door publieke communicatie & voorlichting.
•  Door zo snel mogelijk het maatschappelijke pro-

bleem op te (laten) lossen in samenwerking met 
relevante maatschappelijke organisaties.

•  Door positieve beïnvloeding van het gemeentebeleid.

3.4		De	saz	in	2020
Het dienstenaanbod van de SAZ wordt voor een 
groot deel bepaald door de omvang en aard van de 
sociaal maatschappelijke problemen die zich in de 
Amsterdamse samenleving voordoen. Bezuinigingen 
treffen helaas vaak als eerste de onmondige dieren. 
Naast uitbreiding en verbetering van de probleemaan-
pak, wil de SAZ de oorzaken aanpakken door proac-
tieve preventieve diensten te ontwikkelen. Financiële 
middelen zijn noodzakelijk om dit te kunnen doen.

Wat wil de SAZ in 2020 gerealiseerd zien?
•  Een uitbreiding van de hulpverlening. 
•  De uitbreiding en proactieve ondersteuning van chip-

pen, neutralisatie van katten van sociale minima.
•  Ondernemers met een andere houding ten aanzien 

van dierenwelzijn als die van de SAZ op andere 
gedachten brengen.

•  Eigenaren van katten die zich niet genoeg om hun 
dieren bekommeren aanspreken.

•  De opvangfaciliteit (opvangcentrum / kattendorp) 
realiseren voor 150 verwilderde katten die niet meer 
plaatsbaar zijn of teruggezet kunnen worden.

•  Een nog grotere naamsbekendheid in de regio van 
Amsterdam.

•  Een proactief voorlichtingsprogramma voor katten-
eigenaren en/of potentiële eigenaren.

•  Een gestructureerde en gegarandeerde doorstroom 
van gevangen katten naar een nieuwe huisvesting.

saz  B e l e i D S p l A n  20 1 6
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4.1		Doelstellingen
De SAZ wil meer proactief controle krijgen op de 
procesvoering. Deze verbeteringsslag mag echter niet 
leiden tot een bureaucratische werkwijze. Het moet 
leiden tot een gedegen gestuurde én flexibele organi-
satie waar het inspirerend en leuk is om te werken. De 
creatieve en gepassioneerde inzet van de medewerkers 
wordt hoog gewaardeerd en gestimuleerd, ook buiten 
het ‘eigen’ specialisatiegebied. 

4.2		achtergrond
De SAZ heeft in de afgelopen jaren op organische en 
pragmatische wijze een effectieve werkwijze ontwik-
keld van een kleine, maar betrokken groep mede-
werkers met korte communicatielijnen. Er is beperkt 
sprake van gescheiden processen en functies. Alle 
medewerkers zijn in meer of mindere mate in staat de 
voorkomende werkzaamheden te verrichten. 
Gebleken is dat door het ontbreken van betaalde vaste 
krachten, de werkdruk om de stichting te runnen en 
exploiteren enorm is. En zoals ook in onze eerdere 
beleidsplannen al stond beschreven, bestaat er daarom 
de wens om in de komende jaren het team via een re-
integratietraject met tenminste een extra vaste kracht 
te versterken. Daarbij denken wij dat de werkdruk in 
overeenstemming moet zijn met de financiële waarde-
ring die marktconform zal moeten worden, zodat het 
aantrekkelijker wordt om voor de SAZ te werken en zo 
het plezier in het werk te behouden.

4.3		Ontwikkeling
De volgende processen worden onderkend en in de 
komende jaren geoptimaliseerd:
De kernprocessen (of ‘primaire’ processen). Dit zijn de 
processen waar het binnen de SAZ om draait. Op de 
eerste plaats het vangen, de kortstondige opvang (< 3 
dagen), het verzorgen en doorplaatsen van (zwerf)
katten. Diervriendelijke vangmethoden en middelen, 
hoogwaardige verzorging en kwalitatieve doorplaat-
sing behoren tot de belangrijkste aandachtsgebieden 
De huidige operationele processen worden onder 
de loep genomen en onder de verantwoordelijkheid 
van de bestuursleden aangescherpt en verbeterd. 
Uiteindelijk draait alles primair om het welzijn van 
de katten. De operationele aansturing van het vangen 
en het verzorgen wordt uitgevoerd door professionele 
medewerkers.

De sturende processen zijn nodig om de organisatie 
te besturen. De SAZ realiseert zich het belang van 
een gedegen bestuur om te voldoen aan de doelstel-
lingen van de SAZ en aan wet- en regelgeving. Op dit 
moment kent het bestuur de volgende rollen:
• voorzitter,
• secretaris,
• penningmeester,

Het bestuur is verantwoordelijk voor:
• het strategisch en tactisch leiding geven;
•  het vaststellen van de strategie en de lange termijn 

planning;
•  de financiële positie, de juiste balans vinden van 

inkomsten en uitgaven.

De ondersteunende processen zijn bedoeld om zowel 
het sturende als het primaire proces te ondersteunen. 
Primair is het bestuur hiervoor verantwoordelijk. 
Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van kennis 
van medewerkers en vrijwilligers. 

Voor de SAZ zijn de medewerkers het meest waar-
devolle deel van de organisatie. De SAZ vindt het 
belangrijk om in de medewerkers te investeren en 
staat kernwaarden voor die actief worden uitgedra-
gen (zie par. 2.3). We zijn ervan overtuigd dat dit in 
de komende jaren bij zal dragen om de SAZ één van 
de meest inspirerende en leukste organisaties van 
Amsterdam te laten worden. 

Interne processen4
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4.3		De	saz	in	2020
Hoe ziet het er uit in 2020? 
•  Het bestuur is professioneel, kent volledige rollen-

scheiding en is onafhankelijk.
•  De operationele processen zijn verbeterd en proto-

collair gestuurd. 
•  Er zijn voldoende vrijwilligers voor voorkomende 

werkzaamheden.
•  Er is een definitieve, volwaardige en ruime katten-

opvang locatie.
•  Er zijn voldoende structurele financiële middelen 

voor een gezonde bedrijfsvoering (geen begrotings-
tekort).

• De financiële risico’s zijn evenwichtig gespreid.

Interne processen4
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5.1		Doelstellingen		
De SAZ wil de komende jaren actief investeren in 
haar medewerkers en organisatie. Er bestaat daarbij 
de wens meer kennis van buiten aan te trekken en 
nauwer te samenwerken met relevante organisaties 
waarmee opgedane kennis over en weer kan worden 
gedeeld.

5.2		achtergrond
De SAZ vindt het belangrijk om nauw samen te 
werken met verwante organisaties én tegelijkertijd 
de onafhankelijkheid van haar eigen organisatie te 
waarborgen. 

5.3		Ontwikkelingen	tot	2020
De SAZ mag niet stil blijven staan omdat we als hulp-
verleningsorganisatie een antwoord moeten geven op 
de maatschappelijke ontwikkelingen. Een vastomlijnd 
kader van de gebieden waar we als organisatie of indi-
vidu in willen groeien, is er nog niet, maar vanuit de 
ervaring hebben we wel gebieden geïdentificeerd waar 
we ons in de komende jaren op willen gaan richten.

Wat zijn die gebieden? 
•  Zo mogelijk zullen we meer zwerfkatten vangen, 

opvangen en plaatsen.
•  Er zal meer aandacht uitgaan naar de eigenaren en 

we trachten hun dieren de benodigde zorg te bieden 
als de eigenaren die zelf om uiteenlopende redenen 
niet kunnen bieden.

•  We gaan proberen het onderliggende probleem 
mogelijk beter inzichtelijk maken.

•  We willen duidelijkere voorlichtingsprogramma’s 
voor eigenaren en potentiële kopers.

•  We blijven technische en functionele mogelijkheden, 
middelen en methoden zoeken en ontwikkelen.

•  We streven ernaar om volgens de strengste maatsta-
ven ons werk te kunnen blijven verrichten en willen 
dit naar de buitenwereld zichtbaar onderbouwen via 
certificering en/of keurmerk(en).

•  We hebben aandacht voor onze vrijwilligers en pro-
beren ervoor te zorgen dat er voldoende vrijwilligers 
zijn om de SAZ te ondersteunen;

•  Om de lasten te kunnen blijven dragen, is fondsen-
werving belangrijker dan ooit geworden. Het verkrij-
gen van het CBF-certificaat zien wij als een kroon op 
ons financieel beleid en dit zal ons naar verwachting 
helpen bij het opstarten van een actief fondsenwer-
vingsprogramma.

Leren en Groeien5
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6.1		Doelstellingen
De SAZ heeft zich tot doel gesteld om tot een gezonde 
financiële huishouding te komen met een duurzaam 
karakter. De SAZ realiseert zich dat de huidige inkom-
stenstroom niet toereikend is om deze doelstelling, 
zowel qua investeringen als exploitatie, waar te maken 
en gaat dus actief op zoek naar additionele inkom-
stenbronnen. De verwachtte tekorten zijn inzichtelijk 
gemaakt. 
De in dit beleidsplan beschreven veranderingen heb-
ben consequenties voor de financiën en de huisves-
ting. 

6.1		achtergrond 
Welke veranderingen voorziet de SAZ in de komende 
tijd die een significante impact op de financiën zullen 
hebben?
•  Het aantrekken personeel.
•  Het streven naar een marktconforme salariëring.
•  De armoedegroei als gevolg van de economische cri-

sis en stijging van het aantal sociale minima.
•  De stijgende vervoerkosten.
•  De stijgende opvangkosten.
•  De stijgende dierenartskosten.
•  De vervanging materieel.
•  De realisatie van een ruimere en verbeterde opvang-

mogelijkheid.

6.3		Ontwikkelingen
De begroting is afgestemd op de gewenste beleidsont-
wikkelingen waarbij de volgende uitgangspunten zijn 
gehanteerd:
•  de begroting moet sluitend worden en blijven. Een 

zekere reserve is nodig om onverwachte situaties op 
te kunnen vangen; 

•  de tarieven moeten zo laagdrempelig mogelijk blij-
ven;

•  er is geen winstoogmerk;
•  de prijs/kwaliteit verhouding van de kosten per kat 

moeten in orde zijn; 
•  de overheadkosten moeten in de juiste verhouding 

staan tot de totale exploitatiekosten.

6.4		Huisvesting
De SAZ zal medio 2017 een nieuwe huisvesting 
betrekken. De nieuwe huisvesting is aangekocht door 
Stichting Het Waardige Dier en we streven ernaar 
qua inrichting aan de huidige strenge maatstaven te 
voldoen of liever nog, hierbij een voorbeeldfunctie te 
vervullen.

6.5		De	saz	in	2020
In 2020 heeft de SAZ het voorziene jaarlijkse struc-
turele tekort op de begroting aangevuld met inkom-
sten uit meerdere bronnen. De SAZ vindt het uiterst 
belangrijk dat er financiële risicospreiding plaats vindt 
en streeft dit actief na. Er zal de komende jaren een 
actief beleid gevoerd worden op de volgende vlakken:
•  De fondsen- en legaten werving;
•  De additionele ondersteuning / subsidie vanuit 

gemeenten;
•  De donateurswerving op structurele basis en onder-

houden van een relatie daarmee;
•  De participatie van het bedrijfsleven;
•  De ontwikkeling van commerciële activiteiten;
•  Samenwerkingsverbanden.

Financiën en Huisvesting6
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meerjarenbegroting	in	euro

Baten 2016 2017 2018 2019 2020

	

Reguliere	subsidie 72.600 72.600 72.600 72.600 72.600

Donaties	en	giften

Donaties particulieren 17.200 20.000 28.000 28.000 28.000

Bijdrage Stichting Dierenlot 2.700 3.000 3.250 3.250 3.250

Collectebus 2.300 2.500 2.600 2.700 2.800

Nalatenschappen 32.800 0 0 0 0

55.000 25.500 33.850 33.950 34.050

	

Rentebaten 500 750 750 750 750

Overige	baten

Doorbelaste dierenartskosten minima 47.500 50.000 52.000 54.000 56.000

Doorbelaste brandstofkosten minima 500 550 600 650 700

Bijdrage Dierenbescherming Amsterdam 2.500 2.000 2.250 2.250 2.250

Adoptie op afstand 2.200 2.500 2.600 2.700 2.800

St. Het Waardige Dier, bijdrage kosten dierenarts 3.500 2.000 2.000 2.000 2.000

Doorbelaste dierenartskosten Poezenboot 250 500 500 500 500

Doorbelaste dierenartskosten Stichting Dierenleed 1.500 2.000 2.500 2.500 2.500

Overig 1.400 1.100 1.100 1.100 1.100

59.350 60.650 63.550 65.700 67.850

Totaal	baten 187.450 159.500 170.750 173.000 175.250

 
 

6.6		meerjarenbegroting	2016	-	2020

Financiën en Huisvesting6
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meerjarenbegroting	in	euro

Lasten 	2016 2017 2018 2019 2020

personeelslasten        

Bruto salarissen  

Mevrouw J. Stroeve (bruto 1.275,69) 15.308 15.308 15.691 16.083 16.485

Mevrouw A.E. Vos (bruto 1.220,26) 14.643 14.643 15.009 15.384 15.769

Mevrouw D. Diepgrond (bruto 635,09) 7.620 7.620 7.811 8.006 8.206

 37.571 37.571 38.510 39.473 40.460

Vakantietoeslag 3.000 3.250 3.500 3.750 4.000

	 40.571 40.821 42.010 43.223 44.460

Sociale lasten 7.500 7.750 8.000 8.250 8.500

Reis- en verblijfskosten personeel 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300

Reis- en verblijfskosten vrijwilligers 1.700 2.000 2.100 2.200 2.300

Kantinekosten 300 500 500 500 500

Netto onkostenvergoedingen / studiekosten 800 500 500 500 500

Zelfstandige zonder personeel (ZZP) 5.000 0 0 0 0

Salarisverwerking 900 1.000 1.100 1.200 1.300

Kosten ARBO-dienst 250 500 500 500 500

Overige personeelskosten 0 0 0 0 0

 58.921 55.071 56.810 58.573 60.360

af:

Uitkering ziekteverzuimverzekering 0 0 0 0 0

Gemeente Amsterdam Werk en Participatie 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

54.421 50.571 52.310 54.073 55.860

afschrijvingen

Inventaris 1.700 1.750 1.750 1.750 1.750

Vervoermiddelen 0 0 0 0 0

1.700 1.750 1.750 1.750 1.750

Huisvesting

Huur 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

Electra, gas en water 3.400 4.000 4.200 4.400 4.600

Beveiliging 800 850 900 950 1.000

Onderhoud 0 250 500 550 600

Schoonmaak 200 300 350 400 450

Overige huisvestingskosten 100 150 150 150 150

22.500 23.550 24.100 24.450 24.800
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meerjarenbegroting	in	euro

Lasten	(vervolg) 	2016 2017 2018 2019 2020

	

exploitatielasten        

Kosten dierenarts 61.000 65.000 66.000 67.000 68.000

Chips en labtesten 15.300 2.500 3.000 3.500 4.000

Voer 1.500 2.000 2.250 2.500 2.750

Overige exploitatiekosten 800 500 500 500 500

78.600 70.000 71.750 73.500 75.250

autokosten

Brandstof 3.800 4.250 4.500 4.750 5.000

Motorrijtuigenbelasting 0 0 0 0 0

Verzekeringen 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600

Reparatie en onderhoud 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Overige autokosten 150 200 200 200 200

7.750 8.450 8.900 9.350 9.800

Organisatielasten

Reclame-, advertentie- en drukwerkkosten 5.500 6.000 6.300 6.615 6.946

Telefoon en internet 1.700 2.000 2.100 2.100 2.100

Porti 600 1.000 1.000 1.000 1.000

Verzekeringen algemeen 1.500 1.750 2.000 2.000 2.000

Accountant, beoordelingsverklaring 3.600 3.750 4.000 4.000 4.000

Accountant, samenstellen jaarrekening 3.250 3.500 3.750 3.750 3.750

Accountant, overige (advies) werkzaamheden 2.600 2.700 2.800 2.800 2.800

Kantoorbenodigdheden 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300

Automatisering 200 1.000 500 500 500

Rente- en bankkosten 700 950 1.200 1.200 1.200

Abonnementen en contributies 100 100 100 100 100

Representatie 0 0 0 0 0

Overige algemene kosten 2.300 1.000 1.000 1.000 1.000

23.350 25.050 26.050 26.365 26.696

Totaal	lasten 188.321 179.371 184.860 189.488 194.156
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staat	van	baten	en	lasten

	2016 2017 2018 2019 2020

Baten

subsidie,	fondsen,	donaties	en	giften             

Reguliere subsidie 72.600 72.600 72.600 72.600 72.600

Fondsen en instellingen (nog te werven) 0 0 0 0 0

Donaties en giften particulieren 55.000 25.500 33.800 33.950 34.050

 127.600 98.100 106.400 106.550 106.650

Doorbelaste	kosten

Minima 47.500 50.000 52.000 54.000 56.000

Asielen en overige 11.850 10.650 11.550 11.700 11.850

59.350 60.650 63.550 65.700 67.850

Rentebaten 500 750 750 750 750

Totaal	baten 187.450 159.500 170.700 173.000 175.250

	

Lasten        

Personeel 54.421 50.571 52.310 54.073 55.860

Afschrijvingen 1.700 1.750 1.750 1.750 1.750

Huisvesting 22.500 23.550 24.100 24.450 24.800

Exploitatie 78.600 70.000 71.750 73.500 75.250

Vervoermiddelen 7.750 8.450 8.900 9.350 9.800

Organisatie 23.350 25.050 26.050 26.365 26.696

Totaal	lasten 188.321 179.371 184.860 189.488 194.156

Resultaat -871 -19.871 -14.160 -16.488 -18.906

Cashflow 829 -18.121 -12.410 -14.738 -17.156
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SAZ          Keurenplein 29          1069 CD Amsterdam          t: 020 - 619 03 57          e: info@amsterdamsezwerfkatten.nl 

www.amsterdamsezwerfkatten.nl

  Stichting
Amsterdamse
  Zwerfkatten

zwerfkatten	in	en	rondom	amsterdam
De Stichting Amsterdamse Zwerfkatten tracht het probleem van de zwerfkatten op de meest diervriendelijke en 
doeltreffende manier aan te pakken. Zwerfkatten worden na een melding in overleg met buurtbewoners gevan-
gen. is er geen eigenaar bekend, omdat er bijvoorbeeld geen chipregistratie is, dan zullen de tamme katten 
meteen worden doorgebracht naar de daarvoor bestemde dierenasiels. 
Blijkt de kat echter wild of verwilderd, dan zal het dier in onze eigen opvang terechtkomen, nadat het door een 
dierenarts is onderzocht. Daarbij zal de kat worden ontwormd, ontvlooid, en indien nodig, gecastreerd of ge-
steriliseerd. Vervolgens zullen we altijd zeer geduldig proberen een verwilderde kat te resocialiseren om die 
vervolgens alsnog te kunnen herplaatsen via de asiels.
Hebben we te maken met een wilde buitenkat, dan zal deze, mits de plaats van herkomst veilig en schoon is, zo 
mogelijk weer worden teruggezet in de eigen vertrouwde omgeving, daarbij zal altijd nazorg betracht worden. 
is de plaats van herkomst ongeschikt om de kat terug te plaatsen, dan gaat de kat doorgaans naar een van de 
speciaal daarvoor bestemde samenwerkende nederlandse kattenopvangcentra. 
Doordat er door het toepassen van de Trap - neuter - return (Tnr) - methode minder jonge katjes zullen zijn, 
zal de populatie van verwilderde katten gelijk blijven of, beter nog, zelfs wel afnemen.
er word altijd direct gekeken of er een chip aangebracht is en of we een eigenaar kunnen vinden. Hiervoor 
nemen we contact op met Amivedi en met mijndieriszoek.nl (een initiatief van de Dierenbescherming).

Hulpaanvragen
Het zwerfkattenprobleem wordt mede veroorzaakt doordat sommige eigenaren niet goed voor hun huiskatten 
(kunnen) zorgen. Zo hebben minima, verslaafden en ouderen niet altijd de mogelijkheid of financiële middelen 
daarvoor en zo’n huiskat belandt dan uiteindelijk vaak op straat. De SAZ besteedt dan ook speciale aandacht 
aan deze doelgroep door hen te helpen bij de verzorging of sterilisatie van hun katten.


