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Voorwoord
Dit is ons derde jaarverslag alweer. Stichting Poezensnuitjes, opgericht in
september 2014, is inmiddels een volwassen Stichting geworden.
Begonnen met letterlijk niks zijn we in staat geweest om een solide basis te
bouwen en veel te betekenen in de bestrijding van kattenleed. Hoewel met nog
steeds een klein team en een groeiende groep vrijwilligers, zorgt de inzet,
motivatie en de blijvende steun van onze donateurs er voor dat we nog steeds
heel veel kunnen bereiken.
Ook afgelopen jaar is weer extreem druk geweest. Hadden we voorheen nog
seizoensinvloeden, inmiddels is ons werk een “continuing story”.
Gelukkig niet zonder resultaat. In 2016 stonden er maar liefst 321 snuitjes op
onze lijst van geholpen katten. Deze hulp varieerde van alleen castratie tot
flesvoeding, socialiseren en herplaatsen in zorgvuldig uitgezochte nieuwe huisjes
tot langdurige verzorging van ernstig zieken.
Maar liefst 154 snuitjes hebben via ons een nieuw thuis gekregen.
In de drukste periode hadden we maar liefst 80 snuitjes
tegelijk in opvang.
De Stichting groeit, zowel in activiteiten als in aantal
vrijwilligers, gastgezinnen en donateurs. Toch lopen we
vaak op ons tandvlees. Het is inmiddels een enorme
organisatie om alles voor elkaar te krijgen. Hoewel we een
prachtig team hebben, hebben we eigenlijk werk voor drie
teams. En het aansturen van zo’n team is ook ontzettend
veel werk.
We prijzen onszelf gelukkig met het team maar ook met
zoveel donateurs en volgers die ons steunen. Zowel in woord als daad. Door
donaties maar ook door het delen van onze berichten, woorden van meeleven als
het tegenzit en waardering als het goed gaat. Ook dat heb je als vrijwilliger nodig
om steeds weer de motivatie te vinden om nog een tandje bij te zetten. Daar zijn
we heel dankbaar voor.
Wederom een jaarverslag. Niet omdat het moet, maar omdat we onze donateurs
en vrijwilligers willen laten zien wat er met de donaties gebeurd. Omdat we
willen laten zien hoe nodig het is en blijft dat we
deze steun krijgen. Om te laten zien welke
prachtige resultaten we met zijn allen (inclusief
onze volgers en donateurs) hebben bereikt en nog
kunnen bereiken!
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
als 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 zes plaatsbare snuitjes in opvang. Enkele daarvan zijn
wegens ziekte en ouderdom in permanente opvang gebleven. We hadden begin
2016 al acht onplaatsbare snuitjes in permanente opvang die financieel
ondersteund worden door virtuele adoptanten. Eind 2016 waren dit er 14. Er zijn
er een paar overleden maar er zijn er ook weer nieuwe bijgekomen.
In het voorjaar hadden we vooral zieke en gewonde
zwervers in opvang. Daarnaast enkele hele vroege
nestjes met en zonder moeder. Een aantal te vroeg
geboren kittens heeft het ondanks onze intensieve zorg
niet gehaald, maar er zijn ook kittens geweest die het
ondanks hele slechte vooruitzichten toch hebben
gehaald. We noemen het kitten Ise die zwaar vermagerd
en meer dood dan levend bij ons werd gebracht door
haar naamgenoot. Zij bleek, waarschijnlijk door een
ongeluk, een aantal botbreuken te hebben. Met
langdurige intensieve zorg is zij nu een gezonde grote
snuit geworden.
Ook Pippi, een jong kitten met vermoedelijk
kattenziekte, is dankzij serum van het bloed van Kirby
(een recent geënte gezonde kater) volledig opgeknapt
en volwassen geworden. Een zware en spannende tijd
voor het gastgezin, met een volledige quarantaine ter
voorkoming van verdere besmetting.
In april hadden we al een kleine kolonie in opvang die, vanwege aidsbesmetting
van een deel van hen, niet teruggeplaatst kon worden. Tijdens de drie maanden
wachttijd voor de hertest van de negatieven zijn ook zij allen verzorgd in
gastgezinnen. De positieven hebben een prachtig thuis gekregen bij Stichting
Kattenbos.
Daarna brak de storm weer los, van mei tot september is er weer een constante
stroom kittens en katten binnengekomen uit projecten, noodsituaties en overige
meldingen. De meesten schuw en/of ziek en ondervoed.
Op onze toptijd hebben we met 20 gastgezinnen mogen werken om al deze
snuitjes te voorzien van de nodige zorg en voorbereiding voor herplaatsing.
Helaas hebben we ook soms nee moeten zeggen. Ook al willen we het liefst alle
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katten in de wereld helpen, er is een grens aan onze mogelijkheden. Deze grens
is al meermaals opgerekt voor we écht nee zeggen.
Soms komt onze hulp ook te laat. We hebben dit jaar helaas 22 katten moeten
laten gaan. Een aantal is overleden aan ouderdom of ziekte. Een aantal hebben
we uit hun lijden moeten verlossen omdat er geen hoop meer was op
verbetering, vaak na langdurige zorg en intensieve pogingen om een snuitje te
laten genezen. Dit gaat niet in de koude kleren zitten bij onze gastgezinnen en
vrijwilligers. Vaak is er weken of maanden verzorgd omdat er hoop was en
uiteindelijk moet er toch losgelaten worden. Dit is emotioneel enorm zwaar. Ons
motto is: “zolang het geen lijden wordt en het snuitje laat merken ervoor te
willen gaan, zetten we al onze middelen in, maar loslaten als het moet is ook
houden van”.
We hebben dit jaar ook weer enorm veel Giardia
(darmparasiet) gezien en niesachtige kwalen.
Daarnaast zijn er ook heel veel pijnlijke gebitten
gerenoveerd. Maar ook onbekendere ziektes zoals
Plasmacelllulaire Pododermatitis (sponsvoetjes)
kwamen we tegen. Een auto-imuun ziekte die
langdurige medicatie (misschien zelfs levenlang) en
aangepaste zorg vraagt. Ook had een aantal
snuitjes uit een project een ons tot dan toe
onbekende ziekte: Cryptococcosis (duivenziekte).
Deze ziekte wordt veroorzaakt door ontlasting van
duiven en geeft longproblemen. Pas na een halfjaar
(prijzige) medicijnen mochten zij beter verklaard
worden.
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 snuitje medische zorg
hoeven te onthouden. Daar zijn we heel, heel dankbaar voor.
Bij het plaatsen van snuitjes proberen we altijd zo zorgvuldig mogelijk te zijn. Er
zal altijd een persoonlijke kennismaking plaatsvinden om te kijken of de klik
tussen snuit en mens er is. Via mail of telefoon hebben we daarvoor al gesproken
over de behoeftes van de betreffende snuit en de aansluiting daarop bij de
adoptant. De snuiten die wij van straat halen zijn bijna altijd het gevolg van
kattenbezitters waar het ooit niet goed is gegaan (gedumpt, verlaten,
verwaarloosd en de afstammelingen hiervan). Als wij dit niet zorgvuldig zouden
doen zijn we aan het dweilen met de kraan open. Daarnaast laten wij de
adoptant een contract tekenen waarin hij/zij in het geval van jonge, nog niet
gecastreerde kittens, belooft ze vóór de leeftijd van 6 maanden te laten
steriliseren. Bij een m/v-koppel zelfs vóór 5 maanden. We monitoren ook de
opvolging hiervan.
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Neutralisatieprojecten
In 2016 hebben we in januari al ons eerste castratieprojectje gedaan: zeven
zwervers op een boerderij die door een mevrouw werden verzorgd. Een melding
van één zwerver leidde ook nog tot een project van elf katten in februari.
Tussendoor nog een aantal zieke en verwonde zwervers.
In maart hebben we een groot project
gedraaid op drie locaties tegelijk. Maar
liefst 20 vrijwilligers, twee dierenartsen en
drie assistentes hebben geholpen. Er zijn
26 katten gevangen waaronder negen
poezen die hierdoor in 2016 al geen kittens
meer hebben gekregen. In april hebben we
een groep zwervers gevangen waar een
deel aids van bleek te hebben. De negatief
geteste zwervers moesten allemaal drie maanden later nog eens getest worden.
Gelukkig zijn ze ook toen negatief gebleken en inmiddels herplaatst. De anderen
hebben permanent verblijf gekregen bij Stichting Kattenbos. Vanaf mei
begonnen de kittens weer binnen te stromen. Van meldingen, maar ook uit
projecten, zijn veel kittens gekomen. Een paar hoogzwangere poezen zijn bij ons
bevallen en hebben hun kittens bij ons op kunnen laten groeien. Een aantal
moederloze kittens hebben bij ons de nodige zorg gevonden.
In juni kregen we onze Dieren Transport
Ambulance van Stichting Dierenlot in bruikleen.
Die konden we al snel inzetten voor de volgende
projecten, o.a. op een camping waar vele
zwervers en kittens zaten. Alle volwassen snuitjes
zijn geneutraliseerd en de kittens zijn
opgevangen, verzorgd en herplaatst.
In de zomermaanden hebben we onze handen altijd al vol aan megaveel kittens
die ieder jaar weer in het wild geboren worden, of gedumpt zijn. We proberen
altijd ook de moeder te vangen. Ten eerste voor de kittens, maar ook om haar te
steriliseren, anders blijft het dweilen met de kraan open. Ook vele verlaten
kittens zijn bij ons gebracht of door ons opgehaald, vaak moederziel alleen op de
vreemdste plekken.
In september hebben we nog een project gedaan in een bewoond bos. De kittens
van deze plek bleken duivenziekte te hebben. Twee van hen hebben het niet
gehaald omdat lang niet duidelijk was wat ze mankeerden. Eén van onze
dierenartsen heeft zich in de behandelmethode verdiept en de overige kittens
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hebben het, na langdurige zorg, overleefd en zijn nu
gezonde herplaatste snuitjes.
In oktober en november hadden we nog steeds kittens
in opvang. We hebben in de laatste maanden van het
jaar nog veel kunnen herplaatsen. Er zijn verschillende
snuitjes maanden in opvang geweest. Tot in december
zijn er nog jonge kittens binnengekomen. Met een
aantal van hen in opvang zijn we 2017 ingegaan.

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 opgebouwd. 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 dus 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 vergoeding. De Stichting heeft geen
betaalde krachten in dienst. Slechts een deel
van de werkelijk gemaakte onkosten kunnen
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 een bedrag uit de restboedel van de opgeheven
Stichting Poezenbel mogen ontvangen. Zoals de inmiddels overleden voorzitster
daarvan heeft gewenst, wordt dit bedrag voor castratieprojecten, ook in de regio
waar zij actief was, gebruikt. Daarom hebben we een groot bedrag hiervoor opzij
gezet. De projecten van 2016 zijn deels betaald uit de reservering van vorig jaar
en de lopende inkomsten. Projecten zijn duur. Veel zwervers worden geholpen.
Naast sterilisatie en castratie behandelen wij ook lopende kwalen (vaak slechte
gebitten) en in sommige gevallen blijkt terugplaatsen geen optie wegens de
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conditie van de snuit. Dan moeten er andere, vaak dure, oplossingen worden
gezocht. Een reservering hiervoor is dus geen overbodige luxe.
In juni hebben we weer op een markt gestaan en het hele jaar door verkopen we
ook spulletjes uit onze webshop.
Donaties krijgen we ook in de vorm van goederen. Ieder jaar ontvangen we van
Carnibest 100 kg diepvries vlees voor kittens. Een voer waar zwakke kittens erg
goed van aansterken. In een winactie kregen wij ook nog eens 600 kg
kattenbrokken van Prins. Deze komen ook goed terecht bij onze opvangers.

Voorlichting
Voorlichting is een vast onderdeel van ons werk. Niet alleen op onze website en
Facebook geven we aandacht aan vaste onderwerpen ten aanzien van
kattenwelzijn en zorg, maar we beantwoorden ook vele vragen per mail of in de
sociale media. Mensen weten ons goed te vinden voor advies. Als we zelf geen
antwoord hebben, verwijzen we door naar dierenartsen of andere organisaties.
In onze dagelijkse verhalen op Facebook komen ook
alle dingen aan de orde over waar we mee bezig zijn.
Zo geven we uitleg over onbekende ziektes die we
tegenkomen of niet eerder onderkende risico’s in
kattenzorg. Toen Eddie binnenkwam, een kitten met
een waterhoofd en hazenlip, hebben we alles verteld
over oorzaak, gevolgen en risico’s. Veel dierenartsen
achten deze kittens kansloos, maar door veel
informatie te zoeken, te geven en te ontvangen hebben
we Eddie met de nodige zorg toch op kunnen laten
groeien tot een happy snuitje van inmiddels bijna een jaar. Uit reacties hebben
we begrepen dat andere verzorgers van waterhoofd kittens aan deze informatie
wat hebben gehad.
We hebben ook de ANBI status. Dit betekent onder andere dat we publiek
verantwoording af moeten leggen van onze geldstromen, waarmee we een
garantie af willen geven over de betrouwbaarheid van ons handelen. Ook dat is
transparantie vinden we. Bovendien levert deze status voor de donateur
mogelijkheden om donaties af te trekken van de belasting. Op onze site staat
een toelichting op hoe dit werkt.
Op de markten waar we hebben gestaan, deelden we ook folders uit over deze
onderwerpen. Ook beantwoordden we vragen over de zorg voor katten.
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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. Zo
hebben we met Stichting Kattenbos en Stichting Amsterdamse Zwerfkatten
regelmatig goed contact, evenals andere grotere en kleinere organisaties.
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 ook een goed contact. Helaas is onze vaste
contactpersoon nu ergens anders aan de slag maar we hopen dat zijn vervanger
zijn werk op dezelfde manier voortzet. Soms kunnen wij hen helpen en soms
kunnen zij ons helpen. Samen worden de dieren hier altijd beter van.
Wij bezoeken twee keer per jaar “Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening”,
georganiseerd door Stichting Dierenlot. Hier zijn veel dierenhulporganisaties
aanwezig en worden diverse workshops gehouden over allerlei relevante
onderwerpen in de dierenhulpverlening. Wij beschouwen deze bijeenkomsten als
zeer de moeite waard. Niet alleen leuk en gezellig, maar vooral ook leerzaam en
goed voor onderlinge contacten.

Virtuele adoptie
In een aantal gevallen is het niet mogelijk een nieuw
huisje te vinden voor een opvanger. Dit kan
bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een snuit een duur
dieet of veel medische aandacht nodig heeft, of dat een
snuit dusdanig beschadigd is door zijn verleden dat
nieuw vertrouwen in de mens niet of nauwelijks op te
bouwen is. Een aantal van deze snuitjes mag blijven
wonen bij enkele van onze gastgezinnen. Dit proberen
wij te financieren door adoptie op afstand.
De virtuele adoptanten “pleegoom en -tantes” hebben een speciale band met dit
betreffende snuitje en worden door het gastgezin op de hoogte gehouden van
hun wel en wee. Inmiddels hebben we voor al deze 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 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 aan
ons gedoneerd wordt. Als transparante Stichting is dit een eerste vereiste in onze
beleving. Dit heeft ook als gevolg 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.
Stichting Dierenlot heeft ons een Dieren Transport
Ambulance in bruikleen gegeven en ondersteunt ons ook
op andere manieren.
We onderhouden contacten met verschillende andere
dierenhulporganisaties.
De NSHD heeft onze lange tijd gesteund, helaas is deze
Stichting failliet gegaan. Verder zijn we aangesloten bij
Stray Animal Foundation Platform (Stray-AFP), een
wereldwijde belangenorganisatie die de krachten wil verenigen om de
zwerfproblematiek van honden en katten aan te pakken.

Interne organisatie
Stichting Poezensnuitjes heeft drie bestuursleden. Naast het bestuur zijn er
gemiddeld zo'n 15 vrijwilligers en 15 gastgezinnen. Vrijwilligers helpen ons bijv.
met vangen, rijden en het maken van artikelen 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
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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. Voor de opslag van materialen (kooien, voer,
etc.) hebben we sinds 2016 een garage gehuurd.

Financiën
Inmiddels heeft de Stichting financieel ook een volwassen status. We zijn
structureel in staat te om voldoende financiële middelen binnen te krijgen voor al
onze activiteiten. Wij kunnen deze uitvoeren zonder voor dilemma’s te komen
staan tussen geld en benodigde hulp voor de dieren. Dit kan dankzij een goede
verhouding tussen PR en activiteiten. Doordat wij dagelijks consequent onze
volgers op de hoogte stellen van wat er allemaal gedaan wordt voor hun
donatiegelden hebben wij inmiddels een trouwe groep volgers op Facebook die
ons incidenteel of met regelmaat steunen. Dat is ook hard nodig want door dat
wij steeds meer doen lopen ook onze kosten op.
Wij hebben ook contact gehad met de gemeente Nijmegen aangezien wij in deze
regio een aanzienlijk deel van de kattenproblematiek aanpakken. Zij zijn bereid
geweest ons een ondersteunende subsidie te verstrekken voor onze hulp.
De financiële positie is nog steeds gezond te noemen, er zijn geen schulden. Wel
is er een toenemende stroom van kosten dus aan werving van fondsen zal
blijvend aandacht besteed moeten worden.

Op de volgende pagina staat ons financieel overzicht.
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Baten en lasten 2016:
Baten
Sponsors

€ 2.303,34

Vergoedingen

€ 1.610,88

Subsidies (gem. Nijmegen)

€ 3.000,00

Adoptie op afstand inkomsten

€ 2.630,00

Bijzondere inkomsten (St. Poezenbel)

€ 18.000,00

Donateurs

€ 24.467,24

Geplaatste Katten

€ 12.395,00

Opbrengst Webwinkel en markten

€ 1.805,60
€ 459,30

Collectebussen

€ 66.671,36

Totaaltelling Baten
Lasten
Administratiekosten

€ 370,03

Adoptie op afstand uitgaven

€ 2.630,00

Afschrijving

€ 200,00

Autokosten

€ 2.165,46

Bankkosten

€ 301,84

Belasting en verzekering

€ 504,99

Castratieproject Reservering
Crematies

€ 15.500,00
€ 211,00

Dierenartskosten

€ 28.316,72

Diversen

€ 902,99

Huur opslag

€ 764,44

Katten/kitten kosten overig
Telefoon

€ 4.862,74
€ 20,00

Vang- en verblijfmaterialen

€ 2.305,23

Vervoerskosten

€ 3.256,62

Vrijwilligers onkosten

€ 1.225,40

Website kosten

€ 113,83

Totaaltelling lasten

€ 63.651,29

Saldo baten en lasten
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De balans per 31 december 2016
Activa
Inventaris
Kas
Nog te ontvangen bedragen
PayPal
Spaarrekening
Betaalrekening
Totaaltelling activa

€ 550,95
€ 320,92
€ 996,83
€ 468,27
€ 31.500,00
€ 1.685,38
€ 35.522,35

Passiva
Nog te betalen facturen
Voorzieningen
Spaarpot Klaas (zieke zwervers)
Spaarpot Eddie (operatie)
Voorziening auto
Voorziening castratieproject
Voorziening dierenartskosten

€ 1.904,53
€ 1.129,87
€ 290,00
€ 4.000,00
€ 18.000,00
€ 5.000,00

Eigen vermogen
Continuïteitsreserve eind 2015
Saldo baten en lasten 2016

€ 2.177,88
€ 3.020,07

Totaaltelling passiva
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Toelichting op de financiën

Opbrengsten:
Opvallend in de opbrengsten dit jaar is een inkomst van maar liefst € 18.000,=.
Dit bedrag hebben wij ontvangen uit de boedel van de opgeheven Stichting
Poezenbel. Na het overlijden van de oprichtster hiervan is een deel van hun
restkapitaal aan ons toegewezen met de nadrukkelijke wens het werk voort te
zetten in hun regio. Tevens ondersteunen we een voormalig vrijwilliger
(inmiddels actief vrijwilliger bij ons) met de meer dan 20 overgebleven,
onplaatsbare zwerfkatten van deze Stichting. Omdat in deze regio nog enorm
veel zwerfkolonies zijn, reserveren we het grootste deel van dit bedrag voor onze
castratieprojecten (waar we overigens al druk mee aan de gang zijn).
Verder halen we, evenals voorgaande jaren, het grootste deel van onze
inkomsten uit donaties. Met de inkomsten van de geplaatste katten kunnen we
een deel van hun onkosten compenseren.
Voor het eerst hebben we in 2016 een ondersteunende subsidie van de
gemeente Nijmegen mogen ontvangen.
Medio 2016 hebben we van Stichting Dierenlot een Dieren Transport Ambulance
ter beschikking gekregen voor ons werk. Dit is voor ons een geweldig
hulpmiddel. We kunnen nu veel meer dieren tegelijk vervoeren en meer
materialen meenemen naar onze vanglocaties, zodat we ook grotere projecten
kunnen draaien.
Zonder onze donateurs zouden we dit allemaal niet kunnen doen. Wij zijn hen
zeer dankbaar!
Stichting Poezensnuitjes
www.poezensnuitjes.nl
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Kosten:
Het overgrote deel van onze kosten zijn dierenartskosten. Ondanks dat we
inmiddels met een aantal dierenartsen zeer vriendelijke tarieven hebben af
kunnen spreken, zijn deze kosten blijvend hoog. Niet alleen de vele castraties,
sterilisaties, vaccinaties en chips kosten veel geld, we hebben ook erg veel met
ziektes te maken gehad. Veel testen, medicijnen en langdurige opvang zijn het
gevolg hiervan. Ziekte lijkt in toenemende mate voor te komen onder
zwerfkatten. Naast enorm veel gebitssaneringen en de bekende ziektes (FIP, FIV,
FeLV) komen we ook ziektes als sponsvoetjes (Plasmacellulaire Pododermatitis)
en duivenziekte (Cryptococcosis)tegen. Ziektes die langdurige zorg en/of dure
medicijnen vergen.
Daarnaast lopen ook vervoerskosten enorm op. Er worden steeds meer ritten
gereden van en naar castratieprojecten, dierenartsen en gastgezinnen.
Ondanks de hoge kosten hebben we een financieel gezonde Stichting. Onze
groep vaste donateurs groeit gestaag. Ook zijn er veel incidentele donateurs met
soms geweldige bedragen.
We hebben weer een aantal reserveringen opgenomen voor te verwachten
kosten. Uit ervaring weten we inmiddels dat in het eerste deel van het jaar de
kosten vele malen hoger zijn dan de opbrengsten. Dit is de tijd van veel
castratieprojecten en opvang van zieke zwervers die vaak langdurige en kostbare
zorg nodig hebben en niet altijd (her)plaatsbaar zijn. Tevens maken we kosten
voor het vinden van definitieve opvangplekken voor zwerfsnuitjes die wegens
schuwheid en/of besmettelijke ziekten, of gebrek aan terugplaatslocatie, opvang
Stichting Poezensnuitjes
www.poezensnuitjes.nl
NL48 INGB 0006 6680 03
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voor het leven nodig hebben. Gelukkig hebben we een goede samenwerking met
een aantal stichtingen die hierin kunnen voorzien.
De voorzieningen zijn in het verleden broodnodig gebleken om alle activiteiten
uit te kunnen blijven voeren, ook in financieel mindere tijden.
Daarnaast hebben we twee spaarpotjes. Het “Klaaspotje” is voor ernstig zieke,
oude zwervers waar niemand naar omkijkt, zoals onze beroemde Klaas. Het
potje wordt door een aantal van onze trouwe volgers omarmd en regelmatig
aangevuld. Het spaarpotje voor Eddie wordt gevuld door een aantal “adoptie-opafstand-ooms-en-tantes”. Eddie is een lieve snuit met een waterhoofd en
hazenlip die vast bij ons in opvang blijft. Omdat er een reële kans is dat Eddie
ooit een hele dure operatie moet ondergaan, wordt dit potje daarvoor
onderhouden.
Al hebben we nu een prachtige Dieren Transport Ambulance (voor een termijn)
in bruikleen gekregen, er komt een tijd dat deze vervangen moet worden. Ook
hier hebben we iets voor opzij gezet.
Bij onze inkomsten zijn ook een aantal bedragen opgenomen die we feitelijk nog
niet op 31-12-2016 hadden ontvangen maar wel als opbrengst voor 2016 golden.
Dit geldt bijvoorbeeld voor een toegezegd bedrag van Stichting Dierenlot. Deze
bedragen zitten in de opbrengsten maar staan op de balans als “nog te
ontvangen”.
Zowel bij de opbrengsten als de kosten staan ook de bijdragen van donateurs in
de vorm van virtuele adoptie voor de niet-plaatsbare snuitjes. Eind 2016 werden
er 15 katten virtueel geadopteerd, verblijvend in diverse gastgezinnen. Hierdoor
hebben hun verzorgers minder kosten aan de zorg van deze snuitjes.
Het bleek weer niet overbodig dat we bedragen hebben gereserveerd, want de
eerste maanden van 2017 waren al enorm dure maanden. Een grote kolonie die
wij in 2015 hebben geneutraliseerd, blijkt in 2017 dakloos te raken. Voor hen
zijn wij druk bezig een nieuwe locatie te vinden en ze te voorzien van de
medische voorbereidingen die daarvoor nodig zijn. Ook een kleine kolonie uit
2016 zal niet langer de zorg kunnen krijgen van de omwonenden. Ook voor hen
werken wij aan een oplossing. Dit zijn enorm dure projecten wegens alle
entingen, testen en ook gebitssaneringen die zij moeten krijgen voor ze bij een
gespecialiseerde organisatie definitieve opvang kunnen krijgen.
Hiernaast komen er natuurlijk ook weer nieuwe grote en kleine meldingen op ons
pad. Zonder deze reserves kunnen we dit nooit trekken.

Het jaarverslag is goedgekeurd door de kascommissie bestaande uit de heren B.
Cretier en E. van de Brugge.
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Conclusies en aanbevelingen
De Stichting bestaat nu ca 2,5 jaar. In september 2016 hadden we het nog zo
extreem druk dat we gewoon vergeten zijn ons 2-jarig bestaan te vieren. We zijn
trots op onze resultaten en dankbaar voor de mate waarin we gesteund worden.
Onze grootste vijand is tijd, want hoe hard we ook lopen en hoeveel we ook
doen, het lijkt nooit genoeg.
We hebben een staat van volwassenheid bereikt in die zin dat we veel kunnen
bereiken en dat op een financieel gezonde manier. Onze bekendheid is inmiddels
zo groot dat er voldoende support is om door te kunnen gaan. Die bekendheid
heeft ook een schaduwzijde: er wordt verwacht dat we alles kunnen, altijd en
onbeperkt. Vanzelfsprekend hebben ook wij onze grenzen. Uiteindelijk zijn we
maar een beperkte groep die zich volledig inzet, maar ook een grens heeft qua
tijd en fysieke kracht.
Bekendheid maakt echter ook kwetsbaar. Vooral op een medium als Facebook is
de grens tussen bejubeld en afgebroken worden helaas heel dun. Soms is een
olifantenhuid nodig om niet stuk te gaan aan uit proportie getrokken kritiek. Er
wordt bijv. niet binnen 3 uur een antwoord gegeven op een vraag, terwijl we bij
de dierenarts aan het vechten zijn voor het leven van een snuit.
Dit is een algemeen probleem, één van de negatieve kanten van sociale media
Natuurlijk gaan we toch door. Ook in 2017 gaan we weer ons stinkende best
doen om zoveel mogelijk snuitjes te helpen. Inmiddels hebben we alweer veel
volwassen snuiten in opvang welke maar door weinig instanties geholpen
worden. In de lente zullen er weer zwerfkittens geboren worden die wij ook
willen blijven helpen. En natuurlijk willen we dit ook zoveel mogelijk voorkomen
met castratieprojecten. Als we een som maken van het aantal kittens dat dankzij
deze projecten niet geboren is, zitten we al snel in getallen met vier cijfers.
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.
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~ Iedereen hartelijk dank voor alle steun, in welke vorm dan ook! ~
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