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1 Toelichting ontstaan
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Net als de meeste andere wereldsteden heeft ook 
Amsterdam zwerfkatten en als men hier niet de juiste 
aandacht aan zou geven, zou dit kunnen leiden tot 
veel dierenleed veroorzaakt door overdraagbare ziek-
tes, onderlinge vechtpartijen en ondervoeding. Om te 
voorkomen dat er katten in het wild worden geboren, 
is in 1994 de SAZ in het leven geroepen met als kern-
taak het ten uitvoer brengen van de TNR-methode (het 
neutraliseren van de zwerfkatten die na behandeling 
weer in hun eigen omgeving kunnen worden terug 
geplaatst), niet alleen om op deze manier te voorko-
men dat de kattenpopulatie groter wordt en onbe-
heersbaar, maar ook in het belang van de gezondheid 
van mens en dier. 

Mensen spelen een bepalende rol in de zwerfkatten-
problematiek. Zwerfkatten zoeken mensen op omdat 
ze daar hun voedsel vinden. Maar helaas komt het 
tegenwoordig ook vaak voor dat huiskatten door men-
sen op straat belanden en zwerfkat worden. Daarom is 
de SAZ zich de laatste jaren steeds meer gaan richten 
op de mensen áchter de kat. Of eigenlijk de mensen 
vóór de zwerfkat. 

De SAZ is niet alleen een instelling die beschermt, 
maar ook een organisatie die actief hulp biedt waar 
nodig. Op die manier hebben wij in de afgelopen 24 
jaar het vertrouwen gewonnen van vele duizenden 

Amsterdammers die hulp konden gebruiken bij de 
verzorging van hun dieren. Hulp die wordt geboden 
als een dier (of zijn eigenaar) onverwacht ziek wordt; 
hulp waarbij wij samen met de eigenaar erop toezien 
dat elk dier de verzorging krijgt die het verdient. En 
conform één van onze doelstellingen, zorgen wij er 
altijd voor dat ook de dieren die wel een eigenaar heb-
ben, steriel zijn en zijn voorzien van chipregistratie.

Een pro-actieve werkwijze met indrukwekkende 
resultaten. Het aantal meldingen van zwerfkatten in 
Amsterdam is in de afgelopen jaren drastisch afgeno-
men en het terugzetten van wilde katten - ooit een van 
onze kerntaken - behoort nu voor een groot gedeelte 
tot het verleden. 

Dit mooie resultaat betekent echter niet dat we niets 
meer zouden moeten doen. Amsterdam krijgt steeds 
meer inwoners (in 2018 meer dan 850.000) en dus 
ook meer kattenbezitters. Wij zijn ons er daarom van 
bewust dat zonder onze dagelijkse inzet we al binnen 
een aantal jaren weer terug bij af zullen zijn.
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Zoals bij aanvang was overeengekomen heeft Simone 
Molenaar haar functie als penningmeester, na het 
verkrijgen van onze goedgekeurde jaarverklaring en 
CBF-goedkeuring, na twee jaar overgedragen aan de 
voorzitter Edwin van den Wildenberg. 
Hierop kwam de functie als voorzitter weer vrij. Voor 
deze functie hebben wij Myrna van de Laar kunnen 
aantrekken. Myrna van de Laar was destijds regioma-

nager bij de Dierenbescherming Amsterdam en daar-
mee een zeer gewaardeerde ketenpartnercollega. Met 
haar aantreden heeft de SAZ veel ervaring en kennis 
in huis gehaald.
De functie van Secretaris bleef ook in 2018 ongewij-
zigd en werd als in voorgaande jaren vervuld door 
Monique van Leeuwen.

2 Bestuur

3 Uitbreiding werkzaamheden met de Voedselbank voor dieren

Helaas verkeren veel Amsterdamse diereneigenaren 
in financiële nood. Gelukkig wisten velen ons te vin-
den voor onze voordelige hulpverleningen en nu ook 
voor het gebruik van onze ‘Voedselbank voor dieren’. 
Hierdoor konden ze zonder problemen hun huisdie-
ren van de standaard levensbehoeften voorzien. Het 
was bijzonder opvallend dat we hiervoor steeds vaker 
werden benaderd door professionele hulpinstanties 
die op zoek waren naar hulp voor de dieren van hun 
cliënten.

Zonder onze belangrijke donateurs was dit alles nooit 
mogelijk geweest. Zo ontvingen we in 2018 weer 
veel voerdonaties van onze grootste voedseldonateur, 
Stichting Dierenlot. 

Maar met de hulp van Dierenlot alleen hadden wij 
het nooit gered. Onze trouwe volgers, dierenliefheb-
bers en donateurs wisten ons met regelmaat te vinden 
als ze weer iets konden missen. Ook bij Stichting 
Bevordering Huisdierenwelzijn en DOA mochten we 
verschillende keren overtollig voer ophalen dat we 
konden verdelen onder onze cliënten. 

Helaas wisten we ondanks deze vele steun toch niet 
altijd te voorkomen dat de voorraad schaars werd en 
het voer soms tijdelijk op rantsoen moest. En al geldt 
bij ons de regel ‘op = op’, we voelden ons in bijzondere 
gevallen toch genoodzaakt om zelf naar de groothan-
del te gaan om diervoer te halen. Gelet op het toene-
mende aantal aanvragen, is dit misschien reden tot 
zorg voor 2019.

Na het ontvangen van een melding van een zwerfkat 
op straat of in de binnentuinen, is het zaak de kat altijd 
direct te controleren op chipregistratie. Maar helaas 
laat niet elke kat zich even gemakkelijk benaderen en 
moet de kat gevangen worden. Als de kat er gezond 
uitziet, dan verspreiden we altijd eerst flyers voor we 
overgaan tot het vangen van de kat.

Deze flyers verspreiden wij huis-aan-huis in de hoop 
een eigenaar te vinden. Zo voorkomen wij dat katten 
onnodig uit hun eigen omgeving worden weggevan-
gen. Mede door de grote afname in Amsterdam van 
de in het wild levende zwerfkatten én de toename 
van chipregistratie, betreft het meestal meldingen van 
tamme katten in hun eigen omgeving. 

In 2018 hebben wij een recordaantal van bijna 70.000 
flyers verspreid. Ondanks de printkosten en het vele 
werk dat hiermee gemoeid was, had dit als groot voor-
deel dat in de meeste gevallen hierdoor al vóór het van-
gen van de kat, een eigenaar in beeld kwam. Meldde 
zich geen eigenaar dan hadden we nog vaak het geluk 
alsnog een chipregistratie aan te treffen.

We komen nog te vaak katten tegen zonder chipregi-
stratie, maar de investeringen op het gebied van chip-
registratie werpen nu toch duidelijk hun vruchten af. 
In 2018 hebben wij veel katten die al langer vermist 
waren dankzij hun chipregistratie met hun eigenaren 
kunnen verenigen.  
    
Ruim 70 % van de gevangen katten bleken gezonde 
buurtkatten te zijn en die hebben wij meteen na het 
vangen weer losgelaten.

Af en toe kwamen de katten in uitzonderlijke geval-
len uit een andere hoek van het land. Maar meestal 
bleken de verdwaalde katten zich soms maanden tot 
zelfs enkele jaren te hebben opgehouden in een nabij-
gelegen huizenblok. 

Gelukkig lijkt Amsterdam steeds meer dierenliefheb-
bers te hebben met oog en hart voor de zwerfkatten en 
is er dus veel bereikt.  
                                 

4 Flyeren voorkomt onnodig vangen
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5 Laag aantal zwerfkittens

Net als in 2017 zagen we ook in 2018 weer een grote 
afname van het aantal kittens. Kittens vergen speciale 
zorg. Daartoe hebben wij een speciale opvangruimte 
ingericht en beschikken wij over een team speciale 
vrijwilligers die het geen probleem vinden om tenmin-
ste vier weken lang hun slaapritme te laten verstoren 
door de wekker. 

In 2018 hebben we in totaal 228 kittens grootgebracht. 
De meeste kittens vingen we zelf en een klein aantal 
hebben we via andere organisaties binnengekregen.

De geplande verbouwing van ons nieuwe pand aan de 
Vrije Geer kreeg onverhoopt weer met uitstel te kam-
pen. Onderwijl was de einddatum op het huurcontract 
van de oude locatie al geruime tijd overschreden. 
Omdat de verhuurder hierdoor zijn plannen met dat 
pand al verschillende malen had moeten uitstellen, 
waren wij gedwongen op zoek te gaan naar een ander 
onderkomen. Dit bleek een lastigere klus te zijn dan 
verwacht. 

In overleg met onze nieuwe huisbaas, Stichting het 
Waardige Dier, hebben we voorlopig het pand aan de 
Vrije Geer in de huidige staat betrokken. Onderzocht 
wordt nu of wij daar kunnen blijven zitten tijdens 
de noodzakelijke verbouwingen, of dat we alsnog 
een ander tijdelijk onderkomen moeten gaan vinden 
om onze werkzaamheden te kunnen voortzetten. 
We streven er nu naar dat de verbouwingen in 2019 
plaatsvinden.

Net als in voorgaande jaren werd ook in 2018 het 
belang van voldoende opvangruimte in en rond 
Amsterdam weer duidelijk aangetoond. Ook in 2018 
moesten de asielen namelijk verschillende keren 
noodgedwongen de deuren sluiten voor de opname 
van onze zwerfkatten. 
Al sinds onze oprichting hebben wij in de drukke 
zomermaanden te maken met asielen die getroffen 
worden door het uitbreken van besmettelijke katten-
ziektes. Dan wordt de opname van onze zwerfkatten 
gestopt om verdere verspreiding van besmettelijke 
ziektes te voorkomen. Het gebrek aan opvangcapaci-
teit dat zo ontstaat, heeft onze werkzaamheden in de 
zomermaanden weliswaar beperkt, maar we mogen 
van geluk spreken dat wij zelf uitbraken van besmet-
telijke ziektes buiten de deur wisten te houden. We 
konden hierdoor wel minder zwerfkatten opnemen en 
moesten vaker een beroep doen op onze pleeggezin-
nen en opvanglocaties buiten de stad.

6 Huisvesting
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7 Eigen veterinaire behandelruimte

Het tot stand brengen van onze eerder aangekon-
digde en dringend nodige behandelruimte hebben wij 
met het uitstellen van de verbouwingen, helaas ook 
moeten uitstellen. Het daartoe in 2017 aangekochte 

meubilair en het door de gemeente bekostigde instru-
mentarium, liggen vooralsnog tot nader order elders 
opgeslagen. Onnodig te vermelden dat onze pijlen nu 
op 2019 zijn gericht.

8 Belangrijke steun
Naast de dagelijkse steun voor ons werk met zwerfkat-
ten en ons voedselbank project, kregen we ook veel 
andere steun van onze sponsors en donateurs. 
Deze steun is belangrijker dan ooit tevoren, want ons 

takenpakket is in omvang enorm toegenomen. Zonder 
steun van onze sponsors en donateurs zouden wij ons 
werk niet meer kunnen verrichten.

9 Enveloppe 

Een bijzondere en vermeldenswaardige gebeurtenis in 
2018 was dat onze coördinator Jans thuis een envelop-
pe met € 10.000,- zonder afzender in haar brievenbus 
aantrof. Met daarop de tekst: ‘voor het goede werk’. 
En met zo’n bedrag gaan we natuurlijk nog veel meer 
goed werk verrichten.

10 Donateurs natura  

Dagelijks ontvangen wij spullen of voedsel voor de 
katten, spullen voor de rommelmarkten, of andere 
eenmalige giften.

Het schrikbeeld van de brand in 2011, stond ons nog 
vers voor ogen, en daarom waren we natuurlijk enorm 
blij met de spontane hulp van Amico Brandbeveiliging. 
Onze huidige opvang voldoet daardoor nu aan de 
strenge normen van brandbeveiliging. 

Veel Amsterdamse ondernemers steunen de SAZ met 
giften of door het plaatsen van een collectebus.
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11 Dierenlot  

Ontzettend belangrijk voor ons was de steun die wij 
ook in 2018 weer mochten ontvangen van Stichting 
Dierenlot. Mede dankzij de vele voerdonaties van deze 
stichting hebben wij veel mensen en dieren kunnen 
ondersteunen met onze Voedselbank voor dieren. 
Maar ook daarnaast wist Stichting Dierenlot ons vaak 
aangenaam te verassen met leuke donaties.

12 Financieel 

De opvallendste verschillen t.o.v. begroting / vorig jaar
•  De ontvangen nalatenschappen voor 2018 bedroegen 

ad € 132.864 
•  We zagen een toename in ontvangen donaties ad       

€ 7.870 (€ 36.407 t.o.v. € 28.537 in 2017).

2018
Begroting 

2018
2017

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 176.977 32.000 63.931

Baten uit acties van derden 13.997 28.900 16.104

Subsidies van overheden 95.247 72.600 101.085

rentebaten 110 - 153

Doorberekende kosten diversen 14.032 - 26.075

som der baten 300.363 133.500 207.348

2018
Begroting 

2018
2017

Baten uit eigen fondsenwerving

Donaties 171.420 30.000 59.093

Verkoop 4.472 - 3.675

Collectebus 1.075 2.000 1.163

som der baten 176.977 32.000 63.931

Toelichting op de staat van baten en lasten

De ontvangen subsidies van overheden zijn hoger 
uitgevallen dan begroot door de vrijeval van de ontvan-
gen aanvullende subsidie 2017 ad € 50.000. Totaal is 
€ 21.515 verantwoord inzake het steriliseren van katten.

Het saldo baten uit eigen fondsenwerving is hoger 
dan het voorgaande boekjaar. Dit is met name te ver-
klaren door de toename in donaties ad € 7.870 onder 
andere veroorzaakt door promotieactiviteiten.

Nalatenschappen worden niet begroot, totaal € 132.864 
in 2018. Dit is een belangrijke reden waarom de gere-
aliseerde donaties afwijken van de begroting.
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13 Zielepietjes

Ook in 2018 hebben wij weer een hoop zielige geval-
letjes voorbij zien komen.
Zo kregen we katten binnen die in hun reismandjes 
bij het grofvuil waren gezet; katten die waren achterge-
laten na verhuizingen. En vaker dan voorheen betrof 
het katten - voormalige muizenvangers - die werden 
achtergelaten na bedrijfsbeëindiging.

Ook kregen we met regelmaat zieke en gewonde kat-
ten binnen. We kregen katten binnen die bekneld had-
den gezeten, van een etage naar beneden waren geval-
len, waren aangereden of in sommige gevallen een 
aanvaring met een hond hadden gehad. Soms waren 
het zwerfkatten, soms katten met een eigenaar. Een 
ding hadden ze echter gemeen: ze hadden direct hulp 
nodig en soms zelfs kostbare hulp. In een paar geval-
len hebben we daarom speciale inzamelingsacties op 
touw gezet. Medeleven en steun waren enorm.

De opbrengsten van deze Social Media-acties bedroe-
gen in 2018 ruim vierduizend euro. 

14 Personeel 

In 2018 hadden wij voor coördinatie administratie 2,8 
fte. 

15 Meer vrijwilligers
Bij de intrek van onze huidige locatie zijn wij er qua 
ruimte enorm op voorruit gegaan. Hierdoor was het 
gemakkelijker om meer vrijwilligers een plek te geven. 
Zo beschikken wij nu naast onze opvangadressen over 
circa 50 vrijwilligers die inzetbaar zijn bij de dagelijkse 
werkzaamheden.
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16 Stagewerkers

De SAZ is een erkend opleidingsbedrijf en heeft in 
2018 een toegenomen aantal stageplaatsen verzorgd. 
Mede daaruit blijkt dat de SAZ een populaire stage-
plaats is bij leerlingen die hebben gekozen voor het 
werken met de dieren.

17 Samenwerking 

Zonder de juiste samenwerking waren de bereikte 
resultaten niet haalbaar geweest. In 2018 zijn wij, 
omdat veel van onze zorg naast de dieren ook uitgaat 
naar hun eigenaren, vaker dan voorheen benaderd 
door instanties bij huisuitzettingen of problemen van 
andere aard waarbij dieren mogelijkerwijs het slacht-
offer zouden kunnen worden. 

Maar ook voor de hulp aan zwerfdieren is samenwer-
king essentieel. Zo konden alle plaatsbare zwerfkatten 
altijd direct worden ondergebracht bij de plaatselijke 
asiels. Op onze beurt stond onze deur weer open voor 
de opvang van hun katten toen zij ze moesten sluiten 
vanwege uitbraak van de besmettelijke kattenziekte.

18 Sterilisatieactie in 2018 voltooid 
In 2018 hebben wij het resterende bedrag voor de aan-
vullende minima-actie verbruikt. Daarmee kwam de 
actie, die laat in 2017 van start ging, tot een eind. Het 
bijzondere van deze sterilisatieactie was dat katten van 
eigenaren, die daar ondersteuning bij konden gebrui-
ken, thuis zijn opgehaald en terugbezorgd. Dit bracht 
ons met nog meer katteneigenaren in contact. 

De actie werd door de gemeente Amsterdam bekos-
tigd en we hebben in totaal 642 katten van eigenaren 
met een inkomen onder de bijstandsgrens, kunnen 
laten steriliseren.
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19 SAZ in de media 

Brandpunt plus: ‘Huisdieren die in de armoede leven’
Op 1 november was er bij Brandpunt een speciale uit-
zending met als thema huisdierenbezitters die moe-
ten leven van de bijstand of zelfs van minder. Gezien 
onze speciale diensten voor deze doelgroep kregen 
wij speciale aandacht in het programma en de moge-
lijkheid om onze dagelijkse werkzaamheden toe te 
lichten. Een daglang met een filmploeg op pad leverde 
materiaal voor een mooie uitzending. Medische hulp, 
voordelige sterilisaties en zelfs voedselondersteuning, 
het kwam allemaal onder de aandacht.

Belangrijke vraagstelling binnen de uitzending was of 
mensen zonder voldoende middelen nu wel of geen 
huisdieren behoren te bezitten. Uiteraard bracht dit 
weer een aantal discussies op gang.

Wij begrijpen en respecteren de verschillen in denk-
wijze, maar zien door onze werkzaamheden elke 
dag de andere kant van de medaille. Dat stemt ons 
tevreden bij het uitvoeren van onze dagelijkse werk-
zaamheden. We doen ons werk wetende dat er geen 
dieren hoeven te lijden of honger hoeven te hebben 
en we weten ook dat het geluk van een huisdier niet 
afhankelijk mag zijn van het inkomen van het baasje. 
We zijn dan ook erg blij met de speciale aandacht van 
Brandpunt.

promotie op aT5
De SAZ staat vooral bekend om haar werk met 
zwerfkatten. Maar nu doen we veel meer en de naam 
Stichting Amsterdamse Zwerfkatten lijkt de lading 
allang niet meer te dekken. Om onze werkzaamheden 
toe te lichten bij onze klanten en donateurs, hebben 
wij daarom een spotje laten maken dat dagelijks op 
AT5 werd vertoond. Wat we vooral hebben geconsta-
teerd, is de toename van hulpaanvragen.
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20 Mega kattensmulparadijzen onder rook van Amsterdam
Tuinencomplexen behoren tot de favoriete leef-
omgeving van wilde zwerfkatten. Aan de rand van 
Amsterdam liggen er verschillende. Een van deze 
complexen is gelegen naast een voedseldestructie-
bedrijf. De ruimte, de natuur en de rust van het 
tuinencomplex én de overvloed aan voedsel van het 
destructiebedrijf maakte dit tuinencomplex een waar-
lijk all inclusieve kattenverwenresort. Een aantal kat-
ten bleek voormalig huiskat een ander aantal sterk 
verwilderd of wild. Twaalf katten hebben wij middels 
de TNR-methode teruggeplaatst. De anderen katten, 
waaronder vijf nesten, hebben via de asiels een nieuwe 
eigenaar gevonden. 

Ook in het havengebied van Amsterdam vinden wij een 
soortgelijk voedseldestructiebedrijf. Zulke bedrijven 

zijn duidelijk erg in trek bij de zwerfkatten. Vangacties 
bij dageraad waren onmogelijk door de vrachtwagens 
die aan- en afrijden, kletterende verwerkingsmachines 
en bedrijvigheid met heftrucks. De katten daar hadden 
natuurlijk geen honger en dat maakte het vangen een 
stuk ingewikkelder. Er gingen vele nachten aan vooraf 
voordat wij de katten gevangen hadden. We vingen 
vijftien volwassen katten en zeventig kittens.

Opvallend was dat vele katten daar qua gezondheid in 
slechte staat verkeerden en vaak direct medische hulp 
konden gebruiken. Voor negenenveertig katten kwam 
de hulp te laat en was vredig laten inslapen de enige 
optie. Een aantal katten was erg verwilderd, maar kon 
met de TNR-methode - met nazorg en bijvoeren - wor-
den teruggezet.

21 Behoefte aan meer permanente opvangadressen
TNR behoort tot de meest diervriendelijke methoden 
voor het tegengaan van zwerfkatten. Maar dit geldt 
slechts op voorwaarde dat het hier niet gaat om voor-
malige tamme huiskatten. Deze verwilderde katten ver-
gen vaak een investering van veel tijd en liefde. In veel 
gevallen worden ze na een lange resocialisatieperiode 
door onze vrijwilligers, die dus al veel tijd en liefde heb-
ben geïnvesteerd in deze katten, thuis opgenomen 

Soms hebben we twijfelgevallen waarbij de resoci-
alisren niet naar tevredenheid wil lukken, en soms 
hebben we katten die niet in staat zijn zichzelf te red-
den na terugplaatsing. Speciaal voor deze katten zijn 
er permanente opvangadressen, waar ze in kolonies 
kunnen leven. 

Dat de behoefte aan dit soort opvangadressen groot is 
moge duidelijk zijn, want in 2018 bleek er helaas geen 
plaats bij de permanente opvangadressen.

22 Na lange tijd weer herenigd
Zoals in elk jaar troffen we ook in 2018 verscheidene 
malen katten aan die al langere tijd vermist waren. 
De meeste katten komen meestal wel weer op eigen 
kracht terug, maar toch lukt dit helaas niet altijd. Een 
flink aantal van de door ons gevangen katten was al een 

aantal maanden van huis, maar echt bijzonder waren 
natuurlijk de katten die wij na 3,5 jaar en 5 jaar weer 
op vreugdevolle wijze met hun eigenaren mochten her-
enigen. En opmerkelijk genoeg waren ook deze katten 
vaak in de nabijgelegen huizenblokken aangetroffen.
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