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1. Inleiding 
In dit beleidsplan legt de Stichting Poezensnuitjes haar beleidsvoornemens voor de periode 2014 – 
2018 neer. Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is veelal afhankelijk van de 
aanmeldingen en het aan haar ter beschikking staande budget. Indien deze factoren wijzigen, zal de 
Stichting daarop moeten anticiperen en haar beleid aanpassen. Het beleid is hiermee feitelijk 
dynamisch. 
 
Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar 
statutaire doelstelling. De Stichting stelt zich ten doel zwerfkatten en kittens in nood te helpen, op te 
vangen, te begeleiden en (indien mogelijk) een thuis voor ze te zoeken.  
 
De Stichting is opgericht op 17 september 2014.  

2.  Werkzaamheden 

 Doelstelling 

De Stichting stelt zich ten doel zwerfkatten en kittens in nood te helpen, op te vangen, te begeleiden 

en (indien mogelijk) een thuis voor ze te zoeken. 

De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen. Met de 

werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend.  

 Het bestuur  

Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit:  

Rhiannon van Nie (voorzitter), Ingrid Rodigas (secretaris), Marina van den Brink (penningmeester), 

Bianca Seijnaeve (bestuurslid), Angela Gerritsen (bestuurslid).  

 

 Activiteiten 

De activiteiten van de Stichting zullen gericht zijn op opvang en begeleiding, neutralisatie en 

doorstroming naar een permanente woonplek (indien mogelijk) van zwerfkatten en kittens in nood. Dit 

wordt gerealiseerd met hulp van vrijwilligers die ondersteunen bij het vangen, vervoeren, opvangen en 

andere activiteiten zoals inzamelingsacties. Verder zal de Stichting voorlichting geven over de 

noodzakelijkheid van neutralisatie van huiskatten. Tevens zal de stichting advies geven rondom de 

zorg van katten. 

 

Om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken zal de Stichting proberen fondsen te werven. 

3. Werving van gelden 

De Stichting wordt gevormd door haar bestuur en is volledig afhankelijk van hun inzet en giften. Naast 

de giften van de bestuurders, verwacht de Stichting giften vanuit fondswerving en vaste donateurs. 

Door middel van het vergroten van de naamsbekendheid van de Stichting beoogt de Stichting de 

benodigde financiën voor het nastreven van haar doelstelling te verwerven. De verkrijging van 

donaties bepaalt in hoeverre de Stichting haar doelstelling feitelijk kan nastreven. 

De Stichting wil via diverse mediamiddelen donateurs en sponsors werven. 

4.  Beheer en besteding van gelden 

De fondsen van de Stichting zijn bescheiden en worden beheerd door de penningmeester van de 

Stichting. Naast een lopende rekening zal de Stichting trachten een spaarrekening te creëren voor de 

uitvoer van projecten. Het openen van de spaarrekening zal afhankelijk zijn van de inkomsten. 

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door giften en door andere baten. Het jaarlijks 

verworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed. De directe kosten zullen veelal bestaan 

uit dierenartskosten. De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als 
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bankadministratie- en overboekingskosten en inschrijving van Kamer van Koophandel. Veelal worden 

de kosten van reizen etc. door het bestuur voor eigen rekening genomen. 

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking 

hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij 

door de Stichting worden ontvangen. De bestuurders ontvangen geen beloning noch een 

onkostenvergoeding voor hun diensten. 


