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Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Poezensnuitjes over 2015. Het eerste 

volle boekjaar van Stichting Poezensnuitjes, opgericht in september 2014. 

Een drietal vrouwen runnen de Stichting met een klein team vrijwilligers, heel 

veel motivatie, kattenliefde en de steun van enkele duizenden volgers op 

Facebook. 

Het is een megadruk jaar geweest met vele mooie resultaten. Op ons hoogtepunt 

hadden we 54 katten tegelijk in opvang. We hebben inmiddels vele katten van 

een nieuw huisje voorzien. Daarnaast hebben we zo'n 260 katten op de één of 

andere manier geholpen. Veelal met medische zorg en neutralisatie. 

Daarnaast mogen wij ons verheugen op een groeiend aantal donateurs en draagt 

onze webwinkel bij aan de resultaten. 

Ook uit sponsoring en Facebook verkiezingen hebben we vele donaties (veelal in 

goederen) mogen ontvangen, mede dankzij de steun van onze supporters. 

Stichting Poezensnuitjes vindt het belangrijk om transparant te zijn naar haar 

donateurs, vrijwilligers, alle mensen en organisaties die met ons samenwerken.  

Daarom leggen we in dit jaarverslag verantwoording af over onze plannen en 

resultaten. 

 

 

Bestuur Stichting Poezensnuitjes 
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Doelstelling 
 

Onze doelstelling bij de oprichting is 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;  

het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de 
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

2. 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 
 

In januari hadden we nog 10 plaatsbare katjes in opvang. Daarnaast hadden we 

8 onplaatsbare katjes in permanente opvang die financieel ondersteund worden 

door virtuele adoptanten. In de loop van 2015 is daar nog 1 bijgekomen, deze is 

helaas korte tijd later overleden. 

De lente kwam in 2015 langzaam op gang. In 

het begin van het jaar kwamen er vrijwel geen 

kittens van de straat, terwijl dat normaal al rond 

februari/maart begint te lopen. Wel kwamen er 3 

flessenkittens van een nest van 11 dat te groot 

was voor de moeder om te kunnen zogen.  Ook 

kwam er een nestje van enkele uren oud binnen. 

Vier kittens waar de moeder niet meer voor kon 

zorgen. Twee van onze gastgezinnen hebben ze 

in toerbeurt geflest en samen gezond groot 

weten te brengen. Van de eerste drie 

flessenkittens is er helaas 1 overleden. 

In mei barstte het ineens los. De meldingen waren niet bij te houden! In juni 

hadden we op een gegeven moment 10 gastgezinnen en 54 katten en kittens in 

opvang. Helaas vrijwel allemaal met ontstoken 

oogjes. Soms zelfs zo ernstig dat de dierenarts 

zich afvroeg of er nog wel een oogje onder zat. 

Gelukkig zijn de meesten goed opgeknapt. Bij 

één kitten is een oog verwijderd toen  

intensieve zorg het probleem niet verhielp en 

een paar hebben chronisch tranende ogen er 

aan overgehouden. Maar het overgrote deel 

heeft met twee gezonde kijkers een nieuw 

huisje gekregen.  

 

Het hele jaar door zijn er ook (vaak zieke) zwerfkatten binnengekomen. Dankzij 

onze geweldige dierenartsen en de goede zorg van onze gastgezinnen zijn de 

meesten weer opgeknapt. Voor enkelen kwam onze hulp helaas te laat. Ondanks 

medische zorg en aandacht hadden zij te weinig kracht om volledig op te 

knappen. Als er alleen nog maar lijden is en geen uitzicht op verbetering laten 

we ze inslapen. 
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In 2015 hebben we meer dan 200 katten op de één of andere manier kunnen 

helpen. Meer dan 150 katten hebben we aan een nieuw huisje kunnen helpen. 

Zowel kittens als volwassen katten hebben we verzorgd en waar nodig medische 

hulp gegeven.  

Elf katten zijn helaas overleden dit jaar. Zes daarvan 

waren pasgeboren en hebben het niet gehaald. Twee 

waren zwervers die bij vangst zo ziek waren dat ze niet 

meer geholpen konden worden. De andere drie hebben 

ondanks lange intensieve zorg en meerdere operaties 

het toch niet mogen halen. Gelukkig staat daar 

tegenover dat heel veel het wel hebben gehaald en 

gezond een nieuw huisje hebben gevonden. 

Naast veel ontstoken oogjes hebben we ook heel veel 

giardia besmetting (darmparasiet) verholpen. En 

natuurlijk hebben we kittens gesocialiseerd. Onze 

dierenartsrekeningen waren aanzienlijk maar gelukkig hebben we voldoende 

donaties mogen ontvangen om deze ook te kunnen betalen. We hebben hierdoor 

nog nooit om financiële redenen een kat medische zorg hoeven te onthouden, 

daar zijn we heel dankbaar voor. 

 

Neutralisatie projecten 
 

In juni 2015 hebben we een groot neutralisatieproject gehad waarbij we bijna 50 

katten hebben kunnen neutraliseren. De kittens 

uit deze projecten zijn allemaal opgevangen, 

gesocialiseerd en herplaatst. Ook hier troffen we 

weer enorm veel oogproblemen en giardia aan.  

Daarnaast ook ondervoeding en groeiachterstand. 

Sommige kittens zijn maanden in opvang 

geweest voor ze gezond genoeg waren om te 

plaatsen. Naast dit grote project zijn we steeds 

bezig met mini neutralisatieacties naar aanleiding 

van meldingen. Vaak worden er 1 of 2 katten gemeld en blijken het er 

uiteindelijk meer te zijn. Wanneer het schuwe katten zijn en ze op een plek 

zitten waar ze goed en veilig kunnen overleven doen we dit via de TNR methode 

(Trap, Neuter and Return). 
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Inkomsten verwerven 
 

Voor al onze activiteiten is natuurlijk geld nodig. Daarom besteden we veel 

aandacht aan het werven van donateurs. Via onze website en Facebook proberen 

we aandacht te trekken voor onze Stichting. We vertellen hier dagelijks wat we 

doen en laten ons publiek meeleven met al onze activiteiten. We hebben 

inmiddels een aardig publiek op mogen bouwen. En omdat mensen zien wat we 

doen met hun donaties krijgen we tot op heden voldoende steun om  onze 

activiteiten te kunnen blijven doen. Deze aandacht heeft ook effect op het aantal 

meldingen want heel veel mensen weten ons inmiddels te vinden voor katten in 

nood. Blijvende steun is echter hard nodig want ook de dierenartsrekeningen 

lopen op met zoveel opvangers. Onze vrijwilligers en bestuur zetten zich allen 

voor meer dan 100% in en ontvangen hiervoor geen enkele vergoeding. Slechts 

een deel van werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed. De gastgezinnen 

betalen in principe voer en grit zelf, maar delen mee in de door ons ontvangen 

donaties in voer en goederen ten behoeve van de opvangers. 

De Stichting heeft dit jaar veel geïnvesteerd in vang- en verblijfmaterialen. 

Vang- en dwangkooien, benches, gritbakken, kittenkrabpaaltjes, 

warmhoudmatjes en noem maar op. Aan het einde van het jaar hebben we 

dankzij een donatie van Dierenlot een couveuse aan kunnen schaffen. Hiermee 

kunnen we de overlevingskansen van flessenkittens aanzienlijk vergroten. 

 

In 2015 hebben we ook veel donaties in goederen mogen ontvangen. We hebben 

van zowel Fokker als Smølke, naar aanleiding van like-wedstrijden op Facebook, 

een flinke voorraad kattenbrokken gekregen. Van Zooplus hebben we eind 2015 

een grote hoeveelheid voer, grit, krabpalen en kattenspeeltjes gekregen vanuit 

hun bonusprogramma. We zijn in 2015 doel-van-het-jaar geweest bij Specsavers 

Dukenburg. Bij iedere aankoop van een bril ging er wat in een potje voor ons. De 

opbrengst hiervan is in 2016 uitgekeerd. 

Stichting NSHD heeft ons ook het hele jaar gesteund met een vast bedrag per 

maand. We beseffen dat zij op dit moment op een slechte manier in het nieuws 

zijn, maar wij kunnen alleen maar zeggen dat zij naar ons toe het hele jaar hun 

beloftes zijn nagekomen. 

Naast deze grote donaties hebben we ook van heel 

veel betrokkenen kleinere pakketjes mogen 

ontvangen. Toen we de doodzieke Klaas in opvang 

hadden, die zo kieskeurig was in eten en flink 

moest aankomen, hebben we de meest uitgebreide 

variëteiten in natvoer mogen ontvangen van 

verschillende volgers. Daarnaast heeft Klaas zelfs 

een hele berg beterschapkaarten ontvangen van 
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zijn 'fans' op Facebook. Wat heeft iedereen meegeleefd met Klaas, ook na zijn 

overlijden. Hartverwarmend gewoon. Hieruit is ook onze ‘klaas-spaarpot’ 

ontstaan. Een speciaal potje voor ernstig zieke zwervers die veel medische hulp 

nodig hebben. Er wordt nog steeds in dit potje gestort en inmiddels hebben we 

er al een aantal zieke zwervers mee kunnen helpen. 

Dan hebben we nog onze webwinkel. Ook hier mogen we met enige regelmaat 

bestellingen ontvangen. In 2015 kregen we de gelegenheid van budgetstoffen.nl 

om een hoeveelheid materiaal met een flinke korting aan te schaffen. Onze 

knutselsnuitjes zijn hier hard mee aan het werk om de webshop gevuld te 

houden. 

 

In juni en september hebben we ook op markten gestaan. 

Enerzijds met onze webshopspullen maar ook met 

voorlichtingsmateriaal over o.a. chippen en castreren. 
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Voorlichting 
 

Op onze site en op Facebook besteden we met regelmatig aandacht aan zaken 

zoals het belang van chippen, neutralisatie en de verantwoordelijkheid die het 

houden van huisdieren inhoudt.  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. 

Op de markten waar we hebben gestaan deelden we ook folders uit over deze 

onderwerpen en beantwoordden we vragen van mensen over de zorg voor 

katten. 

 

Samenwerken 
 

Samenwerking is iets dat 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 van 

harte omarmen.  

Met de dierenpolitie hebben we inmiddels ook een goed contact. Soms kunnen 

wij hen helpen en soms kunnen zij ons helpen. Samen worden de dieren hier 

altijd beter van. 

Via een bijeenkomst van Stichting Dierenlot hebben we ook een aantal andere 

organisaties leren kennen. We kunnen zo informatie en diensten uitwisselen en 

beter verwijzen in gevallen waar wij zelf niet kunnen helpen. Op deze 

bijeenkomst hebben we ons ook aangesloten bij de Stray Animal Foundation 

welke zich op een breed platform inzet voor TNR in plaats van afschieten van 

katten die overlast geven.  
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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 veel 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 al 

deze katten virtuele adoptanten gevonden. 

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 in zitten wat soms conflicteert met andere 

werkzaamheden. 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.  

Wij vinden het erg belangrijk te laten zien wat er gebeurt met het geld dat 

mensen aan ons storten, als transparante Stichting is dit een eerste vereiste in 

onze beleving. Het heeft in ieder geval als resultaat dat mensen ons goed weten 

te vinden voor katten in nood. 

Externe contacten 

 

Stichting Poezensnuitjes is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en heeft 

bij de belastingdienst de ANBI status gekregen. Deze status zorgt ervoor dat 

onze donateurs hun giften kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting. 

Hiermee leggen we ook aan de maatschappij verantwoording af over de 

besteding van onze donaties, iets waar we graag transparant in willen zijn. 

Daarnaast hebben we contacten met andere stichtingen en organisaties op het 

gebied van kattenzorg. Waar mogelijk treden we graag in contact met 

organisaties die net als wij het belang van de katten voorop hebben staan. 

 



Stichting Poezensnuitjes  Jaarverslag 2015 

www.poezensnuitjes.nl  KVK 61477672   
NL48 INGB 0006 6680 03  RSIN 8543 58 729 Pagina 11 
  

Interne organisatie 

 

Stichting Poezensnuitjes heeft een bestuur met drie bestuursleden. We begonnen 

met vijf, maar drie bleek beter werkbaar. Naast het bestuur zijn er gemiddeld 

zo'n 15 vrijwilligers en 8 gastgezinnen. Vrijwilligers helpen ons met bv met 

vangen, rijden en het maken van spullen voor de webshop. Zowel onder 

vrijwilligers als gastgezinnen is er sprake van verloop, het is behoorlijk kunst- en 

vliegwerk om steeds weer alles voor elkaar te krijgen. 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. Sinds begin 2016 hebben we een garage gehuurd omdat we ruimte 

te kort kwamen. 

Financiën 
 

De Stichting heeft in 2014 een vliegende start gemaakt. Alles wat wij tot op 

heden hebben gedaan is gefinancierd door donaties, giften en opbrengsten van 

de webshop.   

De financiële positie is nog steeds gezond te noemen, er zijn geen schulden. Wel 

is er een doorlopende stroom van kosten dus aan werving van fondsen zal 

continue aandacht besteed moeten worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de volgende pagina staat ons financieel overzicht. 
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Baten en lasten 2015: 

Baten     
      Sponsors € 2.580,85 

      Vergoedingen € 923,12 
      Bijzondere inkomsten (Specsavers) € 3.139,50 
      Collectebussen € 305,07 
      Donateurs € 13.930,96 

       Geplaatste Katten € 9.668,50 
      Opbrengst Webwinkel en markten € 1.548,72 
 Totaaltelling Baten 

 
€ 32.096,72 

   
Lasten 

         Administratiekosten € -707,72 
        Autokosten reservering € -2.000,00 
        Bank kosten € -35,43 
        Castratieproject Reservering € -3.500,00 
        Crematies € -110,50 
        Dierenartskosten    € -17785,45 
        Diversen € -664,54 
        Katten/kitten kosten overig € -1.730,50 
        Telefoon € -20,00 
        Vang- en verblijfmaterialen € -1.686,22 
        Vervoerskosten € -2.051,04 
        Vrijwilligers onkosten € -119,46 
        Website kosten € -38,00 
 Totaaltelling lasten     €-30.448,86 

Saldo baten en lasten     € 1.647,86 
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De balans per 31 december 2015 

Activa     
 Inventaris € 750,95     

Kas € 348,54     

Nog te ontvangen bedragen € 3.848,34     

PayPal € 467,16     

Spaarrekening € 6.500,83     

Betaalrekening € 1.838,56     

Totaaltelling activa     € 13.754,38 

   Passiva     
 Nog te betalen facturen  € -1.283,28     

       Voorzieningen 
               Spaarpot Klaas € -793,22     

             Voorziening auto € -2.000,00     

             Voorziening castratieproject € -4.000,00     

             Voorziening dierenartskosten € -3.500,00     

   Eigen vermogen         

Vermogen eind 2014     € -530,02 

Saldo baten en lasten     € -1.647,86 

 
    

 Totaaltelling passiva     €- 13.754,38 
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Toelichting op de financiën 
 

 

Ondanks onze hoge kosten hebben we een financieel gezonde Stichting. We 

hebben veel eenmalige donaties gehad waaronder enkele hoge bedragen. Onze 

groep vaste donateurs groeit gestaag maar is in verhouding nog maar klein. 

Onze vaste kosten blijven groeien met het aantal op te vangen katten. 

Dit jaar hebben we kunnen investeren in benodigde materialen zoals vang- en 

dwangkooien en opvang benches. Dankzij sponsoring hebben we zelfs een 

couveuse kunnen kopen. We moeten echter blijven werken aan voldoende 

inkomsten omdat de uitgaven blijven groeien. 

Ook de vervoerskosten lopen flink op omdat de regio waarin we hulp verlenen 

steeds breder wordt en benzine helaas niet goedkoper wordt.  

We weten uit ervaring dat dierenartskosten ineens heel snel uit de hand kunnen 

lopen door bijvoorbeeld een heersend virus, ernstige ziektes of operaties. We 

hebben we onze reserves hiervoor nog iets versterkt.  

Er staan nog veel meer castratieprojecten op onze verlanglijst en daar zitten ook 

hoge kosten aan dus hebben we daarvoor ook een bedrag gereserveerd.  

Omdat we op dit moment gebruikmaken van een particulier ter beschikking 

gestelde auto, die het eeuwige leven niet zal hebben, moet daar ook een 

reservering voor worden aangelegd. Zonder auto zijn we als Stichting onthand. 

We willen voorkomen dat we onze hulp op een gegeven moment moeten staken 

omdat er financiële problemen zijn. We proberen daarom voorzichtig te zijn met 

uitgaven. Onze overhead- en administratiekosten worden tot een absoluut 

minimum beperkt. 
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Bij onze inkomsten zijn ook een aantal bedragen opgenomen die we feitelijk nog 

niet op 31-12-2015 hadden ontvangen maar wel als opbrengst voor 2015 golden. 

Dit geld bijvoorbeeld voor de opbrengst van de Specsaveractie en een toegezegd 

bedrag van Dierenlot. Deze bedragen zitten dus in de opbrengsten maar staan 

op de balans als nog te ontvangen. 

 

Het jaarverslag is goedgekeurd door de kascommissie bestaande uit de heren F. 

Monnik 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 9 katten 

virtueel geadopteerd waardoor het gastgezin waar zij 

zitten minder kosten heeft aan de zorg van deze dieren. 

 

 

 

Het is maar goed ook dat we zaken hebben kunnen reserveren, want de eerste 

vier maanden van 2016 zijn enorm dure maanden geweest. Niet alleen is er weer 

een grote kolonie geneutraliseerd, ook hebben we een kleine kolonie met Aids 

katten opgevangen en deels inmiddels herplaatst naar andere gespecialiseerde 

opvangplekken. Daarnaast hebben we het hele voorjaar zieke zwervers gehad 

met hoge medische kosten. Daar bovenop nog een aantal zeer jonge kittens met 

een slechte start, welke behalve zeer intensieve verzorging ook de nodige kosten 

vragen,  dan merk je hoe snel je weer inteert op financiën als stichting. Zonder 

deze reserves hadden we dit nooit kunnen trekken.
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Conclusies en aanbevelingen 

 

Na onze start in 2014 hebben we het afgelopen jaar een staat van volwassenheid 

bereikt. We hebben al meer katten en kittens kunnen helpen dan we ooit 

gedroomd hadden. Dat hebben we ook op een financieel gezonde manier kunnen 

doen. Dit alles natuurlijk grotendeels dankzij alle mensen die ons steunen en 

anderszins een warm hart toedragen. Zonder hen zouden wij niets kunnen 

bereiken.  

Voor het komende jaar gaan we natuurlijk verder met de opvang.  

We krijgen ook steeds meer volwassen katten 

binnen welke maar door weinig instanties geholpen 

worden. In de lente zullen er echter weer veel 

zwerfkittens geboren worden die wij ook willen 

blijven helpen. En natuurlijk willen we dit ook 

zoveel mogelijk voorkomen met castratieprojecten.  

We moeten blijven werken aan het werven van 

gastgezinnen, vrijwilligers en donateurs want er is 

nog heel veel kattenleed te bestrijden! Voor zover 

onze middelen en menskracht dat toelaat blijft dit 

maximaal op onze agenda staan. Daarnaast blijven 

we bezig met gevraagd en ongevraagd advies geven over de zorg voor katten en  

het belang van chippen en neutralisatie. 

 

 

 

~ Iedereen hartelijk dank voor alle steun in welke vorm dan ook! ~ 

 
 


