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Voorwoord
Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Stichting Poezensnuitjes voor 2014.
Eigenlijk is het maar een 3,5 maandverslag want Stichting Poezensnuitjes is pas
op 17 september 2014 begonnen.
Een vijftal vrouwen hebben de stichting opgezet met niet meer dan veel
motivatie, een berg kattenopvang ervaring, en een goed plan. Al is de stichting
snel opgericht, de plannen hiervoor bloeiden al langer in de hoofden.

Er is al veel gedaan en bereikt in deze korte periode. Niet alleen is de stichting
van start kunnen gaan in een tijdsbestek van nog geen maand, maar er zijn ook
al vele kittens opgevangen en herplaatst. Daarnaast mogen wij ons verheugen
op een groeiend aantal donateurs en is onze webwinkel ook al serieus bij aan het
dragen aan de resultaten.
Stichting Poezensnuitjes vind het belangrijk om transparant te zijn naar haar
donateurs, vrijwilligers en alle mensen en organisaties die met ons
samenwerken, daarom proberen we in dit jaarverslag verantwoording af te
leggen over onze plannen en resultaten.

Bestuur Stichting Poezensnuitjes
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Doelstelling
Onze doelstelling bij de oprichting was als volgt omschreven:
De stichting stelt zich ten doel:
1. zwerfkatten en kittens in nood te helpen, op te vangen, te begeleiden en
(indien - mogelijk) een thuis voor ze te zoeken. Zij levert hulp aan katten
in nood in de breedste zin van het woord. Verder zal de stichting
voorlichting geven over de noodzakelijkheid van neutralisatie van
huiskatten. Tevens zal de stichting advies geven rondom de zorg van de
katten.
De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel;
2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
3. De stichting tracht haar doel te bereiken met behulp van huiselijke opvang
en begeleiding, neutralisatie en doorstroming naar een permanente
woonplek. Dit wordt gerealiseerd met hulp van vrijwilligers die
ondersteunen bij het vangen, vervoeren, opvangen en andere activiteiten
zoals inzamelingsacties.
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Activiteiten
Opvang kittens en katten
We zijn begonnen in september met veertien opvangers die we hebben
overgenomen, van een andere stichting waar een paar gastgezinnen mee hebben
samengewerkt. Enkele van deze katten waren onplaatsbaar wegens lichamelijke
of geestelijke problemen en anderen waren nog niet geplaatst.
Al tijdens de opstartfase kwamen er 2 gevonden kittens binnen waarvan 1
herenigd kon worden met zijn eigenaar. Niet lang daarna kwamen er 18 kittens
uit een castratieproject binnen in een aantal etappes. Tussendoor zijn er ook nog
twee zwerfkittens van een camping binnen gekomen. Evenals twee zwerfkatten
van straat waarvan er één zwanger was en later is bevallen van 5 kittens.
Een vliegende start van de stichting
kunnen we wel zeggen met de opvang
van 42 poezen in de eerste drie
maanden. Van deze snuitjes zijn er in
2014 10 geplaatst, 1 herenigd met de
eigenaar en 3 hebben een vast verblijf
gekregen in dierenthuis, een plek waar
niet plaatsbare katten een goed leven
kunnen hebben. In januari 2015
hebben we voor nog 7 kittens een
huisje weten te vinden en zijn er nog
twee besproken.
Een paar van onze katten zijn erg ziek geweest, er zijn momenten geweest dat
gevreesd werd voor hun leven. Maar dankzij de tomeloze inzet van onze
gastgezinnen en de geweldige ondersteuning van onze dierenarts hebben alle
opvangkatten hun ziektes mogen overleven.

Neutralisatie Projecten
In de korte tijd van het bestaan van Stichting Poezensnuitjes is er nog geen
neutralisatie project uitgevoerd. Wij hebben bij aanvang afgesproken dit pas te
gaan doen wanneer wij voldoende mensen en middelen hebben om dit ook te
kunnen doen zonder hierdoor in de schulden te raken. Ondertussen hebben wij
wel al wat middelen aan kunnen schaffen zoals vang-, dwangkooien en benches.
Nog niet voldoende voor een project maar het begin is er. Tevens hebben wij een
kleine reservering kunnen maken voor een dergelijk project op onze balans.
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Inkomen verwerven
Voor al onze activiteiten is natuurlijk geld nodig. De oprichting van de stichting
was voorgeschoten uit privémiddelen. Reden waarom we vanaf het begin gelijk
aan de slag moesten met het werven van donateurs. We zijn direct begonnen
met een website en een Facebook pagina waarmee we aandacht trokken voor
onze stichting. Omdat een aantal van ons al langere tijd bekend waren onder
kattenliefhebbers konden we vrij snel een groot publiek bereiken. We mogen
ons verheugen op een aardige groep incidentele donateurs en inmiddels een
kleine groep vaste donateurs. Binnen 2 maanden hebben we de opstartkosten al
kunnen terugverdienen. Blijvende steun is echter hard nodig want ook de
dierenartsrekeningen lopen op met zoveel opvangers.
Ook hebben we inmiddels al een aantal donaties in goederen (kattenvoer etc.)
mogen ontvangen van mensen die onze stichting een warm hart toedragen.
In november is de Poezensnuitjes webwinkel de lucht in
gegaan. Dankzij een paar enthousiaste vrijwilligers die
allerlei leuke verkoopbare dingen voor de stichting maken
kunnen we via deze weg ook inkomsten genereren. In de
laatste maanden van 2014 hebben we hier al 31 bestellingen
kunnen ontvangen.
Ook heeft de stichting meegedaan aan een aantal wedstrijden op Facebook,
waarmee we via stemmen en likes of
nominaties goederen of steun konden winnen.
Dit heeft o.a. voedselpakketten opgeleverd. De
grootste actie, waarbij we een percentage van
de jaaromzet van een lokale Specsavers
hebben gewonnen, wordt begin 2016
uitgekeerd.
Daarnaast is de stichting ook benaderd door
een aantal kleinere bedrijven die ons op
verschillende manieren sponsoren, met goederen of percentages van bepaalde
verkochte goederen.
In de toekomst willen we ook nog met onze webshop materialen op markten
gaan staan, waar we tevens informatie over neutralisatie en de zorg voor katten
willen verstrekken.
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Voorlichting
Naast enkele artikelen op de site geven we ook op Facebook met enige
regelmaat aandacht aan zaken zoals het belang van neutralisatie en de
verantwoordelijkheid die het houden van huisdieren inhoud. Ook wijzen we op
gevaren waar katten tegenaan kunnen lopen. Daarnaast weten mensen de
stichting inmiddels te vinden voor vragen en advies, zowel via mail en de sociale
media als via de telefoon.
We willen hier in de toekomst nog meer aandacht aan besteden maar prioriteiten
op het gebied van kattenwelzijn gaan altijd voor en we hebben nog maar een
beperkt aantal handen.

Samenwerken
Samenwerking is iets wat hoog in ons vaandel
staat. We zijn inmiddels al benaderd door een
aantal andere stichtingen in gevallen waarin we
elkaars hulp konden gebruiken. Dit hebben we
zowel mogen ontvangen als kunnen geven.
Stichting Poezensnuitjes is van mening dat elke
persoon of organisatie die zich inzet voor het welzijn van dieren een aanvulling is
op ons doel, dus vormen van samenwerking die mogelijk zijn zullen we ook van
harte omarmen.
Daarnaast gebruiken we onze bekendheid ook soms om andere organisaties te
ondersteunen in bijvoorbeeld het vinden van huisjes voor katten die hier nog niet
in geslaagd zijn.

Virtuele Adoptie
In enkele gevallen is het niet mogelijk een nieuw huisje te vinden voor een
opvanger. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn doordat een kat een duur dieet of
medische aandacht nodig heeft of dat een kat dusdanig beschadigd is door zijn
verleden dat nieuw vertrouwen in de mens niet of nauwelijks op te bouwen is.
Een aantal van deze katten mogen blijven wonen bij enkele van onze
gastgezinnen. Dit proberen wij te financieren door adoptie op afstand. Inmiddels
hebben we voor alle katten virtuele adoptanten gevonden.
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Publiciteit
Om voldoende inkomsten te genereren en om onze donateurs betrokken te
houden besteden we veel aandacht aan publiciteit. We onderhouden onze
website en Facebook met grote regelmaat. Mensen die ons
ondersteunen kunnen goed volgen waar hun steun naar toe gaat en
mensen die een kitten willen adopteren krijgen een goed beeld van
het karakter van de kittens.
Hier gaat veel tijd inzitten wat soms conflicteert met andere
prioriteiten, toch beseffen we het belang hiervan om enerzijds verantwoording af
te leggen van wat we doen en anderzijds de betrokkenheid van onze donateurs
en vrijwilligers hoog te houden.

Externe Contacten
Stichting Poezensnuitjes is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en heeft
bij de belastingdienst de ANBI status gekregen. Daarnaast hebben we buiten
contacten met andere stichtingen op het gebied van kattenzorg nog niet veel
andere instanties benaderd in ons korte bestaan. We willen wel contacten op
gaan bouwen met instanties als gemeentes en mogelijk subsidie verlenende
instanties, maar daar zijn we nog niet aan toegekomen.

Interne organisatie
Stichting Poezensnuitjes heeft een bestuur met vijf bestuursleden. Binnen het
bestuur en vrijwilligers zijn een klein aantal gastgezinnen en we zijn nog in
gesprek met mensen hierover. Daarnaast zijn er een aantal vrijwilligers die ons
helpen met spullen voor de webshop. Niemand ontvangt een vergoeding voor de
werkzaamheden. Medische kosten voor de opvangers in de gastgezinnen zijn
volledig voor de stichting. Donaties in de vorm van voer en materialen worden
verdeeld onder de gastgezinnen. Onkosten worden beperkt vergoed binnen de
mogelijkheden van de stichting.
De stichting heeft geen eigen huisvesting. Opvang en andere activiteiten worden
gedaan vanuit onze eigen huizen. Ook de opslag van materialen (kooien, voer,
etc.) is verdeeld over de verschillende woonhuizen van het bestuur en enkele
vrijwilligers
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Financiën
De stichting is met niks begonnen. Een aantal opstartkosten zijn voorgeschoten
uit privémiddelen en inmiddels terug betaald. Alles dat wij tot op heden hebben
gedaan is gefinancierd door donaties, giften en webshop verkopen.
De financiële positie is gezond te noemen, er zijn geen schulden. Wel is er een
doorlopende stroom van kosten, dus aan werving van fondsen zal continue
aandacht moeten blijven besteed worden.
De resultatenrekening van 2014:
Inkomsten
donateurs en giften
geplaatste katten
opbrengst webwinkel

€ 2.499,50
€ 850,00
€ 381,07
€ 3.730,57

Uitgaven
plaatsing katten
voorziening castratie project
Dierenartskosten
voorziening dierenartskosten
voer en overige kosten
startkosten stichting
vang en verblijfmaterialen
Vervoerskosten
Websitekosten

€ 100,00
€ 500,00
€ 1.115,53
€ 750,00
€
71,46
€ 360,00
€ 174,03
€
93,20
€
36,33
€ 3.200,55
€ 530,02

netto opbrengst
opgenomen in vermogen
De balans per 31 december 2014
Activa
Bankrekening
Spaarrekening
Kas

€ 1.312,46
€ 1.000,00
€ 116,30
€ 2.428,76

Passiva
nog te betalen facturen
nog te betalen/ontvangen bedragen
voorziening castratie project
voorziening dierenartskosten

€
€
€
€

641,81
6,93
500,00
750,00
€ 1.898,74
€ 530,02

groei stichtingsvermogen
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Toelichting op de financiën
Voor een stichting die
met nul begonnen is, is
onze financiële positie
zeker gezond te
noemen. Mede dankzij
een groot aantal
mensen die een aantal
van ons al kenden en
wisten waar we voor
gingen hebben we
financieel een goede
start kunnen maken.
We hebben veel
eenmalige donaties gehad waaronder mooie bedragen. Aan vaste donateurs
hebben we echter nog maar een beperkte groep, en onze vaste kosten blijven
groeien met het aantal op te vangen katten.
Daarnaast hebben we nog maar beperkt kunnen investeren in benodigde
materialen zoals o.a. vang- en dwangkooien en opvang benches.
Ook weten we uit ervaring dat dierenartskosten ineens heel snel uit de hand
kunnen lopen door bijvoorbeeld een heersend virus, ernstige ziektes of operaties,
dus vonden we het verstandig daar een reservepotje voor aan te leggen.
Ook staat op ons verlanglijstje om castratie projecten te gaan doen, maar daar
zitten ook hoge kosten aan verbonden, daarom hebben we daarvoor ook een
klein spaarpotje aangelegd. We willen voorkomen dat we onze hulp op een
gegeven moment moeten staken omdat er financiële problemen zijn daarom
proberen we voorzichtig te zijn met uitgaven. Onze overhead en
administratiekosten worden tot een absoluut minimum beperkt .
Het jaarverslag is goedgekeurd door de kascommissie bestaande uit de heren P.
Zieck en R. van der Zande.
Naast dit overzicht ontvangen de we ook een bijdrage
van donateurs in de vorm van virtuele adoptie voor de
niet plaatsbare katten. Inmiddels worden er 7 katten
virtueel geadopteerd, waardoor het gastgezin waar zij
zitten vrijwel geen kosten meer heeft aan de zorg van
deze dieren.
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Conclusies en aanbevelingen
Gezien het korte bestaan van de stichting menen we toch te kunnen stellen dat
we een goede start hebben gemaakt. Niet alleen hebben we al heel veel katten
en kittens kunnen helpen maar dat hebben we ook op een financieel gezonde
manier kunnen doen. Dit alles natuurlijk grotendeels dank zij alle mensen die ons
steunen en anderszins een warm hart toedragen. Zonder hen zouden wij niks
kunnen bereiken.
Voor het komende jaar willen we graag verder gaan met de opvang. Met de lente
komen de zwerfkittens er ook weer aan dus binnen enkele maanden zullen er
weer meer dan genoeg zijn om op te vangen. Daarnaast willen we ook heel
graag deze zorgenkatjes helpen voorkomen door mee te werken aan
castratieprojecten. Voor zover onze middelen en menskracht dat toelaat staat dit
zeker op onze agenda. Daarnaast blijven we bezig met gevraagd en ongevraagd
advies of de zorg voor katten en voorlichting over het belang van neutralisatie.
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