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Ter attentie van het bestuur van
Stichting Amsterdamse Zwerfkatten
Amsterdam
Alkmaar, 19 juli 2019
Geacht bestuur,
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2018 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 2018 en de
staat van baten en lasten over 2018 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:

Mevrouw M.A.J. van de Laar-Suurmeijer
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 2017 zijn, waar nodig, geherrubriceerd
teneinde vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk te maken.
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Resultaten
2018
€

Begroting
2018
€

2017
€

Baten

300.363

133.500

207.348

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Bestrijden van het zwerfkattenprobleem

166.866

121.370

180.295

11.239
3.630
14.869

4.000
3.630
7.630

9.985
3.630
13.615

4.446

4.500

4.338

186.181

133.500

198.248

114.182

-

9.100

Bespreking van de resultaten

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten verkrijging 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 het
navolgende overzichten. Dit is gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna
een opstelling van de balans per 31 december 2018 in verkorte vorm.
31-12-2018
€
%

31-12-2017
€
%

Activa
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

5.702
11.640
236.926

2,2
4,6
93,2

3.300
11.601
157.654

1,9
6,7
91,4

254.268

100,0

172.555

100,0

243.870
10.398

95,9
4,1

129.688
42.867

75,2
24,8

254.268

100,0

172.555

100,0

Passiva
Reserves
Kortlopende schulden
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Analyse van de financiële positie
31-12-2018
€

31-12-2017
€

11.640
236.926

11.601
157.654

248.566

169.255

-10.398

-42.867

238.168

126.388

5.702

3.300

243.870

129.688

243.870

129.688

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 2018 ten opzichte van 31
december 2017 met € 111.780 gestegen te weten van € 126.388 ultimo boekjaar 2017 tot
€ 238.168 ultimo boekjaar 2018.

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

BG accountants
J.S. Baarda AA
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Bestuursverslag
Amsterdam, 19 juli 2019

Het jaarverslag over 2018 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 2018
(na resultaatverdeling)

€

31-12-2018
€

€

31-12-2017
€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

1

5.702

3.300

Vorderingen

2

11.640

11.601

Liquide middelen

3

236.926

157.654

254.268

172.555

Vlottende activa

Totaal activazijde

PASSIVA
Reserves

4

Bestemmingsreserve
Algemene reserve

Kortlopende schulden

50.000
193.870
243.870

129.688

10.398

42.867

254.268

172.555

5

Totaal passivazijde

Samenstellingsverklaring afgegeven

50.000
79.688

10

Stichting Amsterdamse Zwerfkatten, Amsterdam

2018
€

Begroting
2018
€

2017
€

176.977
95.247
13.997
110
14.032
300.363

49.900
72.600
11.000
133.500

63.931
101.085
16.104
153
26.075
207.348

166.866
166.866

121.370
121.370

180.295
180.295

11.239
3.630
14.869

4.000
3.630
7.630

9.985
3.630
13.615

4.446

4.500

4.338

186.181

133.500

198.248

114.182

-

9.100

114.182
114.182

-

10.000
-900
9.100

6,4%
55,6%
89,6%
2,4%

12,5%
90,9%
90,9%
3,4%

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

Staat van baten en lasten over 2018
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 2018
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 2018
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

Eigen Subsidies en
fondsenCBF
werving
Keurmerk

Beheer en
administratie

Totaal
2018

74.101
10.920
60.118

-

-

-

74.101
10.920
60.118

21.082

11.239

3.630

4.446

40.397

645
166.866

11.239

3.630

4.446

645
186.181

Totaal
2018

Begroot
2018

Totaal
2017

74.101
10.920
60.118

55.000
24.000
25.000

64.128
24.796
73.024

40.397

28.500

35.713

645
186.181

1.000
133.500

587
198.248

Samenstellingsverklaring afgegeven
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2018
€

2017
€

114.182

9.100

645
-

587
20.308

1.783
-1.822
-32.469
-32.508

-705
-337
31.437
30.395

82.319

60.390

-3.047

-20.308

79.272

40.082

157.654
79.272
236.926

117.572
40.082
157.654

Kasstroomoverzicht over 2018
Kasstroom uit operationele activiteiten
Som der baten en lasten
Aanpassingen voor
Afschrijvingen op 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 toelichting
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
verslagggevingsregels alsmede met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende
instellingen, rekening houdend met regelgeving van CBF.
De jaarrekening is opgesteld in euro's.
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere
waarderingsgrondslag is vermeld.

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

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

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten en lasten zijn, voorzover zij er betrekking op hebben, toegerekend aan het boekjaar waarop
deze betrekking hebben.

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

Vervoermiddelen
€

Totaal
€

Stand per 1 januari 2018
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Ontvangen subsidie

20.308
-20.308

12.543
-12.078
-

28.360
-25.525
-

61.211
-37.603
-20.308

-

465

2.835

3.300

Afschrijvingen
Investeringen

-

-645
3.047

-

-645
3.047

Saldo mutaties

-

2.402

-

2.402

Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

-

15.590
-12.723

28.360
-25.525

43.950
-38.248

Boekwaarde per
31 december 2018

-

2.867

2.835

5.702

20

20

Boekwaarde per
1 januari 2018
Mutaties

Stand per 31 december 2018

Afschrijvingspercentages

De vervoermiddelen worden in 2018 niet verder afgeschreven. De waarde per balansdatum
betreft de restwaarde van de vervoermiddelen.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Vlottende activa
31-12-2018
€

31-12-2017
€

1.939
9.701

3.722
7.879

11.640

11.601

3.504
-1.565

8.519
-4.797

1.939

3.722

2 Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

Debiteuren
Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

Uit voorzichtingheidsprincipe wordt voor de openstaande debiteuren per balansdatum, welke
vermoedelijk niet meer ontvangen gaan worden, een voorziening voor dubieuze debiteuren
opgenomen.
31-12-2018
€

31-12-2017
€

9.591
110
-

4.776
153
1.500
1.450

9.701

7.879

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

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

31-12-2017
€

124.000
106.134
3.118
2.416
1.258

153.980
2.279
1.395

236.926

157.654

3 Liquide middelen
Triodos Bank N.V., Zakelijke Spaarrekening
ING Bank N.V., Zakelijke Spaarrekening
Triodos Bank N.V., Betaalrekening
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.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Passiva
4 Reserves

Stand per 1 januari 2018
Resultaatbestemming
Stand per 31 december 2018

Bestemmingsreserve
€
50.000

Algemene
reserve

Totaal

€
79.688

€
129.688

-

114.182

114.182

50.000

193.870

243.870

Het bestuur heeft in het boekjaar 2017 een bestemmingreserve ad € 50.000 gevormd voor nieuwe
huisvesting. De verwachting was om in 2017 te verhuizen naar een nieuwe locatie. In 2018 heeft
deze verhuizing alsnog plaats gevonden. Per balansdatum zijn er nog geen kosten ten laste van
de bestemmingsreserve gebracht onder andere in verband met een verbouwing die nog moet
plaatsvinden.
31-12-2018
€

31-12-2017
€

3.298
7.100

2.897
39.970

10.398

42.867

3.833
2.802
310
155
-

6.807
3.630
342
21.515
7.676

7.100

39.970

5 Kortlopende schulden
Loonheffing
Overige schulden en overlopende passiva

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

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 is in 2018 besteed en is ten gunste van
het resultaat gebracht in 2018.

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. Het
resultaat 2018 zou op basis van artikel 6 lid 1 Wet op de vennootschapsbelasting aanleiding
kunnen geven tot een belastingplicht voor de vennootschapsbelasting, echter wordt het resultaat
voornamelijk veroorzaakt door nalatenschappen uit gulheid. Giften uit vrijgevigheid vormen geen
onderdeel van het resultaat bij het bepalen van de belastingplicht, derhalve voldoet het
genormaliseerde resultaat aan de voorwaarden van artikel 6 lid 1 Wet op de
vennootschapsbelasting en is de stichting niet vennootschapsbelastingplichtig.

De aard van niet uit de balans blijkende verplichtingen
De huurverplichting voor het 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
2018
€

Begroting
2018
€

2017
€

176.977
13.997
95.247
110
14.032

49.900
11.000
72.600
-

63.931
16.104
101.085
153
26.075

300.363

133.500

207.348

2018
€

Begroting
2018
€

2017
€

171.420
4.482
1.075

49.900
-

59.093
3.675
1.163

176.977

49.900

63.931

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

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 ontvangen nalatenschappen, welke niet worden begroot.
Onder post Verkoop zijn de verkoop van diverse aan katten gerelateerde artikelen verantwoordt.
Dit wordt niet ingekocht, maar wordt aan de stichting gedoneerd door particulieren.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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2018
€

Begroting
2018
€

2017
€

4.196
2.250
1.403
1.337
1.282
3.529

11.000

4.131
5.147
601
1.515
2.711
1.999

13.997

11.000

16.104

2018
€

Begroting
2018
€

2017
€

73.732
21.515
-

72.600
-

72.600
50.000
-21.515

95.247

72.600

101.085

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

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
2018 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 is in 2018 besteed en is ten gunste van
het resultaat gebracht in 2018 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.

2018
€

Begroting
2018
€

2017
€

74.101
10.920
60.118
40.397
645
186.181

55.000
24.000
25.000
28.500
1.000
133.500

64.128
24.796
73.024
35.713
587
198.248

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

Samenstellingsverklaring afgegeven
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2018
€

Begroting
2018
€

2017
€

72.334
2.324
2.238
1.962
1.573
1.109
762
747
311
-703
3.769
86.426
-5.585
-6.740

55.000
2.000
3.000
2.500
800
500
1.200
65.000
-10.000
-

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

74.101

55.000

64.128

Personeelskosten
Salarissen en sociale lasten
Reiskostenvergoedingen personeel
Reiskostenvergoedingen vrijwilligers
Kosten werkkostenregeling
Inhuur ondersteuning
Premie ziekteverzuimverzekering
Salarisverwerking
Kosten Arbo-dienst
Kantinekosten
Mutatie voorziening vakantiedagen
Overige personeelskosten
Loonsubsidie UWV
Loonsubsidie LIV

Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers en ontvangt geen bezoldiging.
Onder de werkkostenregeling is tevens opgenomen de nog af te dragen eindheffing over de
verstrekkingen buiten de vrije ruimte en bestaan uit de vaste onkostenvergoedingen en overige
verstrekkingen aan personeel.
Gedurende het jaar 2018 waren er gemiddeld 2,8 werknemers in dienst op basis van een volledig
dienstverband (2017: 2,4). Hierdoor zijn de kosten salarissen en sociale gestegen ten opzichte van
vorig jaar.
Onder de overige personeelskosten zijn onder andere de kosten werkkleding opgenomen wat in
2018 hoger was dan verwacht / gebruikelijk.
Onder de loonsubsidie LIV zijn opgenomen de toegekende subsidie 2017 en 2018.

2018
€

Begroting
2018
€

2017
€

53.942
10.944
4.269
2.760
419
72.334

47.000
8.000
55.000

46.340
8.924
3.707
2.760
54
61.785

Salarissen en sociale lasten
Salarissen
Sociale lasten
Mutatie voorziening vakantiegeld
Werkkostenregeling
Reiskostenvergoeding
Totaal

Samenstellingsverklaring afgegeven
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2018
€

Begroting
2018
€

2017
€

4.700
3.350
620
95
2.155

2.500
19.650
500
500
850

2.506
18.000
479
249
42
1.650
1.870

10.920

24.000

24.796

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

Het pand wordt vanaf mei 2019 verbouwd en afgesproken is dat geen huurkosten in rekening
worden gebracht tot de verbouwingen voltooid zijn. Wel zijn aanvullende kosten gas, water en
elektra verschuldigd in verband met de uitbereidingen die reeds zijn voltooid.

2018
€

Begroting
2018
€

2017
€

56.477
2.123
1.103
415

25.000
-

65.661
3.311
3.488
564

60.118

25.000

73.024

Uitbesteed werk
Kosten dierenarts
Voer
Chips en lab-testen
Overige

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 is 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.
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2018
€

Begroting
2018
€

2017
€

11.239
11.195
3.941
3.630
3.241
1.206
1.205
1.190
924
827
750
1.049

4.000
7.000
3.000
3.630
3.200
500
1.300
1.000
4.870

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

40.397

28.500

35.713

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

Onder de kosten eigen fondswerving zijn opgenomen de kosten voor wegens diverse
promotieacties, zoals advertenties en promo's.

2018
€

Begroting
2018
€

2017
€

645

1.000

587

Afschrijving en rente
Afschrijvingen

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Amsterdam, 19 juli 2019
Opgesteld namens het Bestuur van Stichting Amsterdamse Zwerfkatten.

M.A.J. van de Laar-Suurmeijer
Voorzitter

M. van Leeuwen
Secretaris

Samenstellingsverklaring afgegeven
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E.M. van den Wildenberg
Penningmeester

Bijlagen
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BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Stichting Amsterdamse Zwerfkatten
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting Amsterdamse
Zwerfkatten te Amsterdam beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2018 en de staat van baten en lasten over 2018 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 2018 en van het resultaat
over 2018 in overeenstemming met (RJ) 650 Fondsenwervende Instellingen.
Haarlem, 24 juli 2019
Spaarne Audit B.V.

w.g. drs. D. Bruin RA
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Toelichting ontstaan

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 ziektes, 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 kerntaak 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 voorkomen dat de kattenpopulatie groter wordt en onbeheersbaar, maar ook in het belang van de gezondheid
van mens en dier.

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 hebben, steriel zijn en zijn voorzien van chipregistratie.

Mensen spelen een bepalende rol in de zwerfkattenproblematiek. Zwerfkatten zoeken mensen op omdat
ze daar hun voedsel vinden. Maar helaas komt het
tegenwoordig ook vaak voor dat huiskatten door mensen 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.

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

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

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.

3
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Bestuur

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-

3

nager bij de Dierenbescherming Amsterdam en daarmee 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 ongewijzigd en werd als in voorgaande jaren vervuld door
Monique van Leeuwen.

Uitbreiding werkzaamheden met de Voedselbank voor dieren

Helaas verkeren veel Amsterdamse diereneigenaren
in financiële nood. Gelukkig wisten velen ons te vinden voor onze voordelige hulpverleningen en nu ook
voor het gebruik van onze ‘Voedselbank voor dieren’.
Hierdoor konden ze zonder problemen hun huisdieren 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, dierenliefhebbers 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 groothandel te gaan om diervoer te halen. Gelet op het toenemende aantal aanvragen, is dit misschien reden tot
zorg voor 2019.

4
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Flyeren voorkomt onnodig vangen

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 weggevangen. 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 voordeel dat in de meeste gevallen hierdoor al vóór het vangen 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 chipregistratie, maar de investeringen op het gebied van chipregistratie 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 gevallen 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 nabijgelegen huizenblok.
Gelukkig lijkt Amsterdam steeds meer dierenliefhebbers te hebben met oog en hart voor de zwerfkatten en
is er dus veel bereikt.

5
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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 tenminste 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.

6

Huisvesting

De geplande verbouwing van ons nieuwe pand aan de
Vrije Geer kreeg onverhoopt weer met uitstel te kampen. 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 kattenziektes. Dan wordt de opname van onze zwerfkatten
gestopt om verdere verspreiding van besmettelijke
ziektes te voorkomen. Het gebrek aan opvangcapaciteit dat zo ontstaat, heeft onze werkzaamheden in de
zomermaanden weliswaar beperkt, maar we mogen
van geluk spreken dat wij zelf uitbraken van besmettelijke ziektes buiten de deur wisten te houden. We
konden hierdoor wel minder zwerfkatten opnemen en
moesten vaker een beroep doen op onze pleeggezinnen en opvanglocaties buiten de stad.
6
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Eigen veterinaire behandelruimte

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

8

Belangrijke steun

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

9

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

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

Enveloppe

Een bijzondere en vermeldenswaardige gebeurtenis in
2018 was dat onze coördinator Jans thuis een enveloppe 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.

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

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.
7
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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).

Toelichting op de staat van baten en lasten

2018

Begroting
2018

2017

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

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving

Rentebaten
Doorberekende kosten diversen
Som der baten

110

-

153

14.032

-

26.075

300.363

133.500

207.348

De ontvangen subsidies van overheden zijn hoger
uitgevallen dan begroot door de vrijeval van de ontvangen aanvullende subsidie 2017 ad € 50.000. Totaal is
€ 21.515 verantwoord inzake het steriliseren van katten.
2018

Begroting
2018

2017

171.420

30.000

59.093

Verkoop

4.472

-

3.675

Collectebus

1.075

2.000

1.163

176.977

32.000

63.931

Baten uit eigen fondsenwerving
Donaties

Som der baten

Het saldo baten uit eigen fondsenwerving is hoger
dan het voorgaande boekjaar. Dit is met name te verklaren 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 gerealiseerde donaties afwijken van de begroting.
8
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Zielepietjes
Ook in 2018 hebben wij weer een hoop zielige gevalletjes voorbij zien komen.
Zo kregen we katten binnen die in hun reismandjes
bij het grofvuil waren gezet; katten die waren achtergelaten na verhuizingen. En vaker dan voorheen betrof
het katten - voormalige muizenvangers - die werden
achtergelaten na bedrijfsbeëindiging.
Ook kregen we met regelmaat zieke en gewonde katten binnen. We kregen katten binnen die bekneld hadden gezeten, van een etage naar beneden waren gevallen, 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 gevallen hebben we daarom speciale inzamelingsacties op
touw gezet. Medeleven en steun waren enorm.
De opbrengsten van deze Social Media-acties bedroegen 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.
9
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Stagewerkers

De SAZ is een erkend opleidingsbedrijf en heeft in
2018 een toegenomen aantal stageplaatsen verzorgd.
Mede daaruit blijkt dat de SAZ een populaire stageplaats 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 slachtoffer zouden kunnen worden.
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Maar ook voor de hulp aan zwerfdieren is samenwerking 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.

Sterilisatieactie in 2018 voltooid

In 2018 hebben wij het resterende bedrag voor de aanvullende 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 gebruiken, thuis zijn opgehaald en terugbezorgd. Dit bracht
ons met nog meer katteneigenaren in contact.
De actie werd door de gemeente Amsterdam bekostigd en we hebben in totaal 642 katten van eigenaren
met een inkomen onder de bijstandsgrens, kunnen
laten steriliseren.
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SAZ in de media

Brandpunt plus: ‘Huisdieren die in de armoede leven’
Op 1 november was er bij Brandpunt een speciale uitzending met als thema huisdierenbezitters die moeten leven van de bijstand of zelfs van minder. Gezien
onze speciale diensten voor deze doelgroep kregen
wij speciale aandacht in het programma en de mogelijkheid 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.

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 geconstateerd, is de toename van hulpaanvragen.

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 denkwijze, maar zien door onze werkzaamheden elke
dag de andere kant van de medaille. Dat stemt ons
tevreden bij het uitvoeren van onze dagelijkse werkzaamheden. 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.
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Mega kattensmulparadijzen onder rook van Amsterdam

Tuinencomplexen behoren tot de favoriete leefomgeving van wilde zwerfkatten. Aan de rand van
Amsterdam liggen er verschillende. Een van deze
complexen is gelegen naast een voedseldestructiebedrijf. De ruimte, de natuur en de rust van het
tuinencomplex én de overvloed aan voedsel van het
destructiebedrijf maakte dit tuinencomplex een waarlijk all inclusieve kattenverwenresort. Een aantal katten 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 - worden teruggezet.
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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 voormalige tamme huiskatten. Deze verwilderde katten vergen 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 hebben geïnvesteerd in deze katten, thuis opgenomen
Soms hebben we twijfelgevallen waarbij de resocialisren niet naar tevredenheid wil lukken, en soms
hebben we katten die niet in staat zijn zichzelf te redden 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.
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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 herenigen. En opmerkelijk genoeg waren ook deze katten
vaak in de nabijgelegen huizenblokken aangetroffen.
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