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Voorwoord 

Zoals elk jaar is er nu ook over 2018 een jaarverslag gemaakt. Sinds de 

oprichting in september 2014 is Stichting Poezensnuitjes inmiddels een niet meer 

weg te denken organisatie geworden die er toe doet voor zwerfkatten. 

Het aantal katten dat we helpen is niet constant per jaar. Wel zijn er vaak 

complexe projecten die veel tijd en geld kosten. Deze projecten worden 

uitgevoerd door een groep gemotiveerde mensen. Daarnaast is er een groep 

gastgezinnen die zich inzetten om de in opvang genomen katten/kittens klaar te 

stomen om een definitief thuis te vinden. Maar ook beschikken we over mensen 

die allerlei hand- en spandiensten voor de Stichting vervullen. 

Verder kunnen we inmiddels rekenen op een flinke groep donateurs die ons werk 

voor het overgrote deel ondersteunt en mogelijk maakt. Zonder deze steun zou 

het werk van de Stichting niet zo uit te voeren zijn zoals nu. 

Ook in 2018 zijn we van het ene naar het andere project gerold. Projecten die 

lastig en complex waren. Het hele jaar door kregen we meldingen van 

verwaarloosde, zieke en zwervende katten en kittens.  

In 2018 hebben we zo’n 292 katten geholpen. Van deze 292 katten zijn bij twee 

grote projecten 75 katten geneutraliseerd en/of medisch geholpen en terug 

gegaan naar de plek waar ze vandaan kwamen. Ook hebben we 7 katten met FIV 

bij een speciale opvang kunnen onderbrengen. Voor 7 andere katten was een 

plekje vrij bij een andere opvang. Aan het einde van 2018 waren er nog 36 

katjes die in dat jaar in de opvang waren gekomen en nog niet geplaatst zijn om 

de één of andere reden. Denk aan gezondheid of socialisatie die nog niet is 

afgerond. Rond de 128 katten hebben we herplaatst in een nieuw huisje. Helaas 

hebben we met veel verdriet van 24 katten en/of kittens vroegtijdig afscheid 

moeten nemen door ziekte of een trauma die ze opgelopen hadden. Buiten de 

genoemde katten hierboven is aan 15 andere katten op de één of andere manier 

hulp geboden. 



Stichting Poezensnuitjes  Jaarverslag 2018 
www.poezensnuitjes.nl  KVK 61477672  
NL48 INGB 0006 6680 03  RSIN 8543 58 729  
 Pagina 3 
 

 

Jammer genoeg hebben we ook dit jaar moeten 

concluderen dat we weer vaak over de eigen grenzen 

moesten gaan om het allemaal te redden. Net als bij veel 

organisaties die met vrijwilligers werken, is er ook bij ons 

sprake van wijzigingen in vrijwilligers en gastgezinnen. 

Privé omstandigheden kunnen ook een rol spelen bij de 

inzetbaarheid van mensen. Daarom kun je niet spreken 

van kant en klare oplossingen maar moet er vaak beroep 

gedaan worden op de creativiteit van de Stichting bij de 

stroom van meldingen die schijnbaar nooit een pauze 

neemt. Ondanks dat we een geweldig team hebben en we 

met zijn allen ons voor 100% (en meer) inzetten, lopen we daardoor ook wel 

eens tegen de grenzen van dat kunnen aan. Ondanks alles prijzen we ons 

gelukkig met het team maar ook met zoveel donateurs en volgers die ons 

steunen.  

 

Ook dit jaar willen we onze donateurs en vrijwilligers laten zien wat er met de 

donaties gebeurt. Zo zien ze hoe nodig het is én blijft dat we deze steun krijgen. 

Om te laten zien welke prachtige resultaten we met zijn allen, vrijwilligers, 

volgers en donateurs 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 het begin van 2018 waren er nog 34 plaatsbare katten/kittens in de opvang. 

De reden hiervan was zeer divers. Hierbij kun je denken aan 

gezondheidsproblemen of dat het lang duurde voordat iemand interesse toonde 

voor een kat of kitten. Eind 2018 hadden we 36 snuitjes in langdurige opvang.  

Begin januari kregen we van de gemeente Nijmegen het verzoek om in Lent hulp 

te bieden aan een kolonie zwerfkatten. Naast veel neutralisaties, 20 in totaal,  

hebben we daar ook 4 kittens meegenomen om te socialiseren en medisch te 

behandelen. Helaas bleken van deze vier kittens er drie FIV-positief te zijn. 

Gelukkig waren ze welkom bij Stichting Kattenbos. Nog een kitten bleek FIP te 

hebben en is helaas ingeslapen. Gedurende het jaar 

werden er nog een paar kleine projecten gedraaid. In 

augustus was er nog een heel groot project in Heijen. 

Hier werden 35 katten geholpen. Van deze 35 waren er 

24 kittens die allemaal in de opvang zijn gekomen. 

Inmiddels hebben zij hun gouden mandje allemaal 

gevonden. De volwassen katten konden gelukkig naar hun bekende plekje 

terugkeren.  

Het valt niet altijd mee om katten te vangen tijdens 

een project zoals deze foto laat zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder kwamen in 2018 nog vele meldingen binnen van katten die gesignaleerd 

werden en die onze hulp nodig hadden. De meesten hadden ook nu weer 

medische hulp in welke vorm dan ook nodig.  

 

Zoals Wammie. Zij werd via een melding nog ’s avonds laat 

opgehaald. Al bevallen van 6 kittens die heel klein bleken 

te zijn. Helaas wist Wammie niet wat ze met de kittens aan 

moest en daarbij gaf ze ook geen melk. Nadat Wammie en 

de kittens geïnstalleerd waren in een warme bench 

moesten sommige kittens geflest worden en anderen gevoerd worden via de 

sonde.   

https://www.facebook.com/stichtingpoezensnuitjes/photos/a.1155931137914735/1155931571248025/?type=3


Stichting Poezensnuitjes  Jaarverslag 2018 
www.poezensnuitjes.nl  KVK 61477672  
NL48 INGB 0006 6680 03  RSIN 8543 58 729  
 Pagina 6 
 

 

De kittens wogen tussen de 46 en 55 gram, dat is de helft van een normaal 

geboortegewicht. We wisten dat de kans heel klein was dat ze het zouden 

redden, het waren echte prematuurtjes, hun pootjes, buikjes en kopjes waren 

nog kaal. Elke twee uur werden ze gevoerd, de eerste nacht heeft het gastgezin 

haar bed niet gezien. Ze probeerde Wammie te stimuleren om haar kittens te 

wassen, maar Wammie snapte het echt niet. Ze ging ook vaak op de kittens 

liggen of zitten, en reageerde niet op het gepiep wat dan te horen was, dus werd 

er niet van hun zijde geweken. Zo zag het gastgezin ook de tweede nacht haar 

bed niet. Twee dagen na de geboorte van deze kleintjes 

gingen ze achteruit ondanks de sondevoeding. Zoals al een 

keer eerder was gebeurd werd er via Kirby’s bloed serum 

gemaakt en aan ze gegeven om ze zodoende van 

antistoffen te voorzien. Helaas hebben alle inspanningen 

niet mogen baten en zijn Whindy, Whoopie, Wibo, Wiepje, 

Wally en Wammes toch allemaal overleden. Dit zijn 

gebeurtenissen die zowel fysiek als emotioneel een zware 

wissel trekken op een gastgezin. Wammie is gelukkig 

helemaal opgeknapt en mocht jonge kat zijn zoals het 

hoort. 

Helaas bleek ook dit jaar de vraag naar hulp weer groter te zijn dan we konden 

leveren. Vaak wordt over de grenzen heengegaan om katten en kittens in nood 

te helpen, maar het is nooit genoeg. Dat houdt in dat we soms nee moeten 

zeggen. Toch proberen we dan hulp te bieden door contact te leggen met andere 

organisaties die misschien bij kunnen springen. Hoe graag we ook willen, we 

kunnen niet alles. 

Waar we ook in 2018 weer veel mee te maken kregen was giardia. Standaard 

wordt elke opvanger hiervoor bij binnenkomst meteen behandeld omdat onze 

ervaring is dat ze deze parasiet allemaal hebben. Deze darmparasiet blijkt ook 

steeds hardnekkiger te zijn en lijkt bijna niet uit te roeien. Vele kuren en diverse 

medicijnen zijn dan nodig bij elke kat met giardia. Naast de veel voorkomende 

niesziekte zorgde dit er voor dat we vele kittens wel 6 maanden of soms nog 

langer in opvang moesten hebben voor ze gezond genoeg waren om te plaatsen. 

Dit legt ook weer extra druk op de gastgezinnen en beperkt de opvang 

mogelijkheden.  

Volwassen zwerfkatten worden ook steeds vaker aangemeld. Hoewel wij daar 

maar beperkt gastgezinnen voor hebben proberen we toch zoveel mogelijk te 

helpen.  

Nog steeds worden er veel gedumpte katten gevonden. In eerste instantie lijken 

ze schuw, maar zijn ze gevangen dan blijkt vaak dat het zeer sociale katten zijn 

waarvan je dan weet dat ze ooit een dak boven hun hoofd hebben gehad. De 
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reden van dumpen is altijd gissen. Het kan een financiële zijn maar ook omdat 

mensen ‘er op uitgekeken zijn’. 

Ook dit jaar kwamen we weer hartverscheurende situaties tegen. Denk hierbij 

aan Bullet, de beschoten kat met gebroken poten.  

Gelukkig kon hij zijn poten behouden. Maar Thelma die 

ook gevonden was met een gebroken poot was minder 

gelukkig. Zij raakte haar poot kwijt. Door dit soort 

kwetsuren hebben we weer enorme dierenartsrekeningen 

gehad. We proberen elke kat, waar mogelijk, te helpen 

ook als dat dure operaties, medicijnen en intensieve zorg 

betekent. Als er zicht op verbetering is, en de kat ervoor 

gaat, gaan wij er ook voor. 

 

Wederom dit jaar troffen we weer katten aan die besmet zijn met FIV 

(kattenaids). Helaas is dit niet alleen in 

kolonies maar je komt het ook steeds 

vaker tegen in woonwijken. Soms zijn 

ze zo ziek en verzwakt dat er geen 

hoop meer is. De laatste levensfase is 

aangebroken. Dan kiezen we, na 

uitgebreid overleg met onze dierenarts, 

voor euthanasie. Maar als de kat naast 

de besmetting nog in goede 

gezondheid is proberen we andere 

oplossingen te vinden. We hebben een 

geweldige samenwerking met Stichting 

Kattenbos en daar hebben we al vele FIV-positieve snuiten kunnen plaatsen. 

Helaas zien we veel meer katten met FIV dan dat Kattenbos voor ons zou kunnen 

opvangen, hoe graag ze ook willen. In Nederland zijn veel te weinig opvangen 

voor FIV- en Felv- (leukemie) besmette katten. En ook adoptie van deze katten 

blijkt een probleem te zijn. In 2018 hebben we een paar pogingen gedaan om 

een FIV-besmette kat te plaatsen in een normaal huishouden. Maar dit is niet 

gelukt. Er kwam geen enkele reactie op onze vraag. Zoals bij Bobbie (zie foto).  

Veel organisaties hebben daarom een inslaapbeleid voor deze besmette katten. 

Begrijpelijk, maar wel totaal tegenstrijdig aan het gevoel van een 

kattenhulpverlener. Hierdoor ontstaat ook een zwijgcultuur rondom dit 

fenomeen. Besmettingen en de omvang van het probleem neemt daardoor toe 

en blijft te onzichtbaar om er de juiste aandacht en zorg voor te krijgen. Helaas 

hebben wij daar ook de pasklare oplossing niet voor. Wel zijn wij een 

voorstander van openheid en het bespreekbaar maken. 
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Neutralisatieprojecten 

Zoals al eerder aangegeven hebben we twee grote projecten in 2018 gedaan. 

Maar het hele jaar kwamen ook kleine projecten op ons pad waar we hulp 

geboden hebben. Net als vorig jaar begon het seizoen al in januari met een 

verzoek van de gemeente Nijmegen voor een zwerfkattenpopulatie in Lent. In 

totaal zijn daar 25 katten gevangen waarvan 4 kittens. De kittens zijn in de 

opvang gekomen en de volwassen katten zijn geneutraliseerd en teruggeplaatst 

(TNR). En natuurlijk het grote project in Heijen met 35 katten waarvan 24 

kittens. 

We hebben hiernaast ook kleinere projecten gedraaid. Bij het draaien van een 

project, maar ook bij solo vangacties, kan het zijn 

dat je heel veel geduld moet hebben en dat je tot 

diep in de nacht op locatie bent.  

Ook wordt onze hulp soms ingeroepen door privé 

personen waar in de buurt het aantal katten op de 

één of andere manier uit de hand gelopen is.  

Natuurlijk bieden we dan ook hulp aan. Meestal 

kunnen de katten terug en worden ze goed verzorgd. 

Is dit niet het geval dan zoeken we naar een goede 

oplossing. 

Ieder jaar komt het voor dat er melding wordt gemaakt van één of enkele katten 

maar als puntje bij paaltje komt mondden de vangacties dan uit in een klein 

project omdat het uiteindelijk om meer katten bleek te gaan dan gedacht.  

Neutraliseren is natuurlijk de beste manier om al deze ellende te voorkomen. 

Heel veel stichtingen in Nederland houden zich hier mee bezig. Het is niet alleen 

het voorkomen van vele kansloze kittens maar ook het tegengaan van 

verspreiding van de eerder genoemde FIV-besmetting. Gecastreerde katers 

hebben veel minder vechtbehoefte, en omdat FIV alleen verspreid wordt met 

bloed-bloed contact, vermindert het risico op besmetting enorm na castratie. 

Naast het redden, verzorgen en 

herplaatsen van katten staat de 

neutralisatie altijd hoog op onze 

agenda. Het is vaak ‘dweilen met de 

kraan open’, want hoeveel 

neutralisaties we ook doen, er loopt 

nog steeds een veelvoud aan 

ongeneutraliseerde katers en poezen 

rond. Velen hebben geen of geen 

goede eigenaar. Want met een 

https://www.facebook.com/stichtingpoezensnuitjes/photos/a.1155931137914735/1155931271248055/?type=3
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvja3bs8rgAhVKMewKHU-JAPoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.zwerfkatten-nederland.nl/de-zwerfkat/&psig=AOvVaw3rlj50I9Y6XkBLRM74g_bU&ust=1550755229310645
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eigenaar die zijn verantwoordelijkheid neemt zou het aantal pretnestjes (met alle 

gevolgen van dien) en zwerfkatten drastisch verminderen. 

Heel jammer dat de overheid nog steeds vrijwel geen ondersteuning biedt in 

dezen. Zelfs nu er stevig gelobbyd wordt door organisaties is de overheid nog 

niet in beweging te krijgen. Eigenaren die geen geld hebben (of over hebben) 

voor neutralisatie kunnen daardoor nog steeds ongestoord doorgaan met nestjes 

te laten komen. Een groot deel van die kittens en hun nakomelingen kunnen wij 

(en vele organisaties met ons) weer gaan vangen en de medische en psychische 

schade van de voorgaande jaren proberen te herstellen. 

Wat zou het mooi zijn als de maatschappij en de overheden hier meer 

ondersteuning in zouden bieden. Te denken valt aan een registratie- en 

neutralisatieverplichting, maar dan wel in combinatie met betaalbare 

mogelijkheden voor minder draagkrachtige mensen om dit ook uit te kunnen 

voeren, zodat het niet leid tot massale dumping van katten en kittens. 

 

Waarom vallen alle dierenartskosten (behalve medicatie) onder het 21% tarief 

BTW? En waarom wordt het onderhouden van huisdieren niet erkend als 

levensbehoefte voor mensen in de schuldhulpverlening of bijstand. Hebben 

dieren geen recht op zorg? Ook gaat per 1 januari 2019 het goedkope Btw-tarief 

op medicatie omhoog van 6 naar 9%. Binnen Europa wordt door diverse landen 

aangedrongen op verlaging van het 21% tarief. Helaas is er tot nu toe geen 

resultaat geboekt. In Nederland strijdt de Sophia Vereniging al sinds 2015 voor 

de verlaging van dit tarief.  

En ja, het is dweilen met de kraan open, maar dat is altijd nog beter dan 

helemaal niet dweilen en de kraan laten lopen. Nog steeds is het streven, samen 

met andere organisaties lokaal en landelijk, om op een dag overbodig te worden, 

al vrezen we dat het een illusie is dat die dag ooit komt. 

Inkomsten verwerven 

Inkomsten zijn hard nodig voor wat we doen. Onze dierenartsrekeningen lopen 

steeds flink op en veel van onze opvangers hebben ook speciaal voer nodig. 

Vrijwel alle kittens hebben krachtvoer nodig omdat ze meestal met een 

achterstand binnenkomen. De verwaarloosde zwervers hebben nog intensievere 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://blog.lekkerinjevacht.com/wp-content/uploads/2018/05/Castratie-kat-680x330.png&imgrefurl=http://blog.lekkerinjevacht.com/sterilisatie-kat/&docid=Jo-CR049MMLbNM&tbnid=-aXWR-0Auj153M:&vet=10ahUKEwiT9-DFs8rgAhUDGuwKHUlWAqQQMwiIASg5MDk..i&w=680&h=330&bih=972&biw=1920&q=neutraliseren%20van%20katten&ved=0ahUKEwiT9-DFs8rgAhUDGuwKHUlWAqQQMwiIASg5MDk&iact=mrc&uact=8
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behandeling qua hoogstaand voer en speciaal dieetvoer nodig waardoor kosten 

oplopen. Daarnaast rijden we vele kilometers van en naar vangplekken, tussen 

gastgezinnen en van en naar de dierenarts. Met de stijgende brandstofprijzen 

loopt die kostenpost ook flink op. 

Onze vrijwilligers en het 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 het kattenbakgrit zelf en delen mee in de door ons 

ontvangen donaties in voer en goederen ten behoeve van de opvangers. Sinds 

kort krijgen we via Stichting DierenLot af en toe voer. Maar ook particulieren 

doneren regelmatig voer en bruikbare spullen. 

Gelukkig hebben we een brede groep donateurs waar het grootste deel van de 

kosten van kan worden betaald. Op sociale media houden we deze donateurs op 

de hoogte van alles wat we doen en zo kunnen ze goed volgen wat we van hun 

donaties allemaal doen. Deze publiciteit heeft positieve maar ook negatieve 

kanten. Het zorgt voor de nodige inkomsten maar ook weer voor veel nieuwe 

meldingen. Uiteindelijk zijn we maar een klein team en soms is het balanceren 

tussen publiciteit die nodig is voor inkomsten en haalbaarheid van het reageren 

op alle meldingen. Dankzij flexibiliteit van onze vrijwilligers kunnen we ieder jaar 

meer bereiken dan we vooraf gedacht hadden. Maar het komt voor dat de drukte 

teveel wordt en moet er even een adempauze worden ingelast. 

Voor geplaatste katten vragen wij een bijdrage van de adoptant. Dit is enerzijds 

omdat we ook flinke uitgaven maken aan chippen, enten, ontvlooien, ontwormen 

en verzorging (vanaf 4 maanden ook neutralisatie en regelmatig ook andere 

medische kosten). Anderzijds doen wij dit ook om een drempel op te werpen dat 

er niet te lichtzinnig geadopteerd wordt. De bijdrage dekt nooit volledig de 

kosten. Daarnaast hebben we een grondig selectieproces voor adoptanten van 

snuitjes. We willen graag dat de katjes na een slechte start een beter leven 

krijgen in de toekomst.  

Onplaatsbare katten waar we een andere oplossing voor vinden (permanente 

opvang) kosten alleen maar geld. Buiten de voorbereiding (chip, vaccinatie, FIV-

/FelV-test en nodige medische ingrepen) proberen we ze ook een zakcentje mee 

te geven om de permanente opvang een steuntje in de rug te geven. 
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Jaarlijks staan we ook op de Dag van Lindenholt, een 

gezellige jaarmarkt, waar we spulletjes verkopen uit 

onze webshop. Het hele jaar zijn deze spullen ook te 

koop in onze webshop.  

 

 

Zoals eerder al gezegd komt financiële ondersteuning voor het overgrote deel via 

onze donateurs. Sinds 2016 ontvangen we een stukje subsidie van de gemeente 

Nijmegen ter ondersteuning van ons werk. Ook komen er regelmatig 

steunbedragen van Stichting DierenLot. Verder ontvangen we sponsorbedragen 

van Zooplus en via doelshop.nl. De Stichting heeft zich ook aangesloten bij 

Teaming. Dit op advies van een Spaanse collega-stichting waar onze dierenarts 

mee samenwerkt. Hierdoor is het voor mensen met een hele kleine beurs ook 

mogelijk om te doneren. Bij Teaming doneer je namelijk maar € 1,00 per maand. 

Inmiddels hebben we 585 teamers.  

. Mocht je hier meer over willen weten ga dan naar 

www.teaming.net  

Voor deze drie mogelijkheden om te sponseren kun je op de site kijken 

(https://stichtingpoezensnuitjes.wordpress.com/ ). Er staan banners waarmee je 

rechtstreeks naar zowel Zooplus, Teaming als doelshop.nl gaat. 

Donaties krijgen we ook in de vorm van goederen. Ieder jaar ontvangen we van 

Carnibest 100 kg diepvriesvlees voor kittens. Een voer waar zwakke kittens erg 

goed van aansterken.  

 

Voorlichting 
Op onze website en via Facebook geven we voorlichting over relevante 

onderwerpen zoals castratie, chippen en diverse gevaren voor katten. Ook 

krijgen we vaak vragen om advies over de verzorging van katten. We delen onze 

ervaringen over de omgang met katten en verwijzen naar een dierenarts 

wanneer de vraag daartoe aanleiding geeft. 

Dagelijkse komen er topics op Facebook waarin iedereen mee kan lezen over o.a. 

de gevolgen van niet neutraliseren en chippen. Zo zien ze de strijd van een 

tienermoedertje dat veel te jong een nestje heeft gekregen waarbij de kittens 

het vaak niet of slechts deels overleven. 

Men ziet de gevolgen van een zwerfkat die jaar na jaar vele nestjes heeft gehad 

en dat haar lijfje daar helemaal door kapot is gegaan. Of een ongecastreerde 

kater die jaren op straat heeft gevochten omdat zijn hormonen hem op bleven 

jagen. Vaak eindigt dit in ernstig geïnfecteerde wonden, en als het tegenzit ook 

nog in een FIV-besmetting. Volgers kunnen lezen hoeveel een snuit moet 

http://www.teaming.net/
https://stichtingpoezensnuitjes.wordpress.com/
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doorstaan aan eventuele operaties en medicijnen wanneer ze zwaar 

verwaarloosd uiteindelijk bij ons terechtkomen.  

Ook het belang van een chip wordt duidelijk als 

we weer eens een super tamme lieve kat 

binnenkrijgen waar de eigenaar, ondanks 

Facebook en Amivedi (= standaard protocol van 

de Stichting om ze overal aan te melden), 

onvindbaar blijft. Vaak komt het voor dat de kat 

gechipt is maar doordat mensen vergeten de 

chip-gegevens bij verandering aan te passen toch de eigenaar niet gevonden kan 

worden. Zo zijn we eigenlijk alle dagen met voorlichting bezig. 

We geven ook folders uit waarin relevante onderwerpen ten aanzien van 

dierenzorg worden toegelicht. Deze folders delen we uit op markten. 

Onze ANBI-status verplicht ons verantwoording af te leggen over wat we doen, 

in ieder geval financieel. Maar we willen zelf ook tonen waar we mee bezig zijn 

en de dingen doen zoals we die doen. Dit omdat we open en helder willen 

communiceren naar onze donateurs toe omdat ze daar recht op hebben. De 

ANBI- status zorgt ervoor dat onze donateurs daarnaast een belastingvoordeel 

op hun giften kunnen krijgen. Hoe, dat vind je op onze site waar uitgebreid staat 

beschreven hoe dit werkt.  

Samenwerken 
De definitie van samenwerken is: het gezamenlijk 

inzetten om een bepaald doel te bereiken. Samenwerking 

vindt plaats tussen minimaal twee personen, dus ook in 

een groep of tussen meerdere groepen. Deze 

samenwerking blijft hoog in ons vaandel staan. Als kleine 

lokale stichtingen samenwerken is dat effectiever om te 

zetten in praktische resultaten dan grote logge 

organisaties die alleen nog maar op bestuursniveau bezig 

zijn in plaats van in de praktijk. De beperkingen van elke 

stichting kunnen uitstekend aangevuld worden door een 

stukje samenwerking. Nog steeds werken we samen met 

o.a. Stichting Kattenbos, Stichting Wetland Cats, Stichting Jasmijn, Stichting 

Amsterdamse Straatkatten, Stichting Superkatten en de dierenvoedselbank 

Happy Feet. In praktische zin helpen we elkaar, dit leidt tot meer resultaten. En 

wat mooier is om door samenwerking oplossingen te vinden voor katten die dit 

nodig hebben. Helaas maken we nog steeds mee dat stichtingen die 

samenwerking niet zien zitten en menen dat (ver)oordelen van anderen iets 

toevoegt aan de bestrijding van dierenleed, daar proberen wij ons verre van te 

houden.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig8LDu6tvgAhUI26QKHerSC-UQjRx6BAgBEAU&url=https://chain-magazine.nl/samenwerken/&psig=AOvVaw2gby-PPRfOlwrgpoDph7PT&ust=1551354161002494
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Stichting DierenLot is een grote motivator van onderlinge samenwerking. Wij 

bezoeken twee keer per jaar de ‘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. Ook kan 

een snuit dusdanig beschadigd zijn 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 ‘pleegooms 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 veertien katten die virtueel  geadopteerd 

zijn. 

 

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. Door tijdgebrek is het 

niet altijd mogelijk om elke maand een maandverslag op de website 

te plaatsen. Helaas is de nieuwsbrief niet meer haalbaar om op te 

stellen maar facebook wordt dagelijks bijgehouden. Vaak wordt dit in 

de vroege ochtenduurtjes gedaan. 

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. Niet alleen vinden ze deze informatie op facebook maar 

ook op de website waar, als het kitten of kat aan plaatsing toe is, een verhaaltje 

over het kitten of kat wordt geplaatst dat is opgesteld door het gastgezin. 

 

Hier gaat veel tijd in zitten en dit conflicteert soms 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.  
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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 ook al kan deze transparantie soms vervelende gevolgen hebben door 

op- en/of aanmerking van sommige lezers. Ook is het gevolg hiervan dat 

mensen ons goed weten te vinden voor katten in nood, dus het aantal meldingen 

stijgt nog steeds en is inmiddels de grens van de haalbaarheid al wel 

gepasseerd. 

 

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 zoals eerder genoemd bij het 

hoofdstuk Samenwerking. 

 
Helaas bestaat de dierenpolitie niet meer. Wel zijn bij de gewone politie-teams 

gespecialiseerde agenten die expertise hebben t.a.v. het dierenwelzijn. Het 

telefoonnummer 144 is nog steeds van kracht. Wel hebben we nog steeds een 

stukje samenwerking met de vroegere agent van de dierenpolitie die nu bij de 

LID werkt. Voor informatie kunnen wij nog bij hem te raden gaan. 

Ook zijn we aangesloten bij Stichting Zwerfkatten Nederland, een 

belangenbehartiger voor zwerfkattenorganisaties met als missie: Nederland 

diervriendelijk zwerfkattenvrij! 

Verder zijn we lid van 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 ongeveer 10 vrijwilligers en 16 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 soms een 

behoorlijk klus 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 
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vergoed binnen de mogelijkheden van de Stichting, 

denk hierbij aan kilometervergoeding om bijvoorbeeld 

van en naar de dierenarts te rijden. 

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. 
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Financiën 

Zoals alle jaren is onze ervaring dat het eerste 

deel van het jaar vaak meer kosten dan 

opbrengsten heeft terwijl het 2e half jaar de 

situatie andersom is. Daarom is het voor ons zo 

belangrijk onze reserveringen goed te 

onderhouden. 

We maken daar flink gebruik van in het 

voorjaar en late najaar wanneer we vooral 

ernstig zieke zwervers binnenkrijgen en 

oplossingen zoeken voor slecht of niet plaatsbare katten. Daarnaast komen de 

hele jonge kittens die nog langdurig kostbare zorg nodig hebben, en hebben we 

vaak castratieacties. 

In de zomer hebben we meer opbrengsten van geplaatste katten bij onze 

inkomsten. Daarnaast zijn de donaties in het begin van het jaar altijd veel 

minder na die dure feestdagen, terwijl rond de feestdagen en vlak voor de 

zomervakantie (wanneer wij de topdrukte hebben) de donaties vaak op een 

hoger niveau liggen. 

Om deze reden houden wij reserveringen aan voor grote kostenposten zoals 

dierenarts en projecten. 

Daarnaast hebben wij in 2016 een legaat ontvangen van een stichting die is 

opgeheven welke bedoeld is voor meerjarige castratieprojecten. Om dat waar te 

kunnen maken is een reservering daarvoor ook nodig. 

In 2018 hebben we weer enorm veel medische kosten gehad. Naast een groot 

aantal kittens besmet met giardia, welke dit jaar weer bijzonder hardnekkig en 

moeilijk te genezen was hebben we ook weer de nodige medisch ernstige 

gevallen gehad met zeer hoge dierenartskosten. Toch zijn ook dit jaar onze 

reserveringen weer op peil gekomen en hebben we zelfs een beetje van de 

aantasting van vorig jaar weer kunnen aanvullen. Hierdoor zijn onze aangetaste 

reserves weer op peil gekomen. Zo kunnen we zeker de komende jaren verder. 

 

De subsidie van de gemeente Nijmegen is helaas zonder duidelijke redenen 

omlaag gegaan. Dit is al vrijwel opgegaan aan 1 groot castratieproject in Lent. 

Een nieuwe inkomstenbron is Facebook. Daar kunnen mensen sinds dit jaar onze 

stichting opgeven als goede doel voor een inzamelingsactie bv voor een 

verjaardag. Daarnaast loopt ook onze Teaming groep (voor donateurs welke 1 

euro per maand doneren) bijzonder goed. Deze zorgt inmiddels voor vaste 

inkomsten van ca € 500 per maand. 

Gelukkig hebben wij nog nooit een snuit niet kunnen helpen om financiële 

redenen, en dat is voor de vrijwilligers ook heel motiverend om door te gaan. 
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Baten en Lasten 2018 

 

 

 

Begroting

INKOMSTEN 2017 2018 2019

sponsers 2.793,76€                  2.234,59€                  3.000

vergoedingen kattenkosten 1.650,55€                  965,02€                      1.300

subsidie 7.000,00€                  5.000,00€                  5.000

adoptie op afstand 3.204,00€                  3.404,00€                  3.600

bijzondere inkomsten 650,00€                      343,40€                      

donateurs 30.810,40€                44.298,57€                35.000

geplaatste katten 12.960,00€                11.795,00€                10.000

webwinkel markten 2.461,82€                  960,94€                      2.000

collectebussen 265,96€                      279,87€                      

Stichting DierenLot 2.706,58€                  2.873,26€                  1.200

gebruik reserve castratie 1.500

64.503,07€                72.154,65€                62.600

Begroting

UITGAVEN 2017 2018 2019

administratie 711,26€                      187,49€                      900

adoptie op afstand 3.204,00€                  3.404,00€                  3.600

afschrijving 367,00€                      367,00€                      200

auto kosten 864,40€                      2.222,74€                  1.000

bankkosten 472,28€                      429,38€                      

bijzondere uitgaven -€                             350,00€                      

castratie reservering -€                             -€                             650

crematie 676,50€                      250,50€                      300

dierenarts 34.974,94€                39.528,69€                36.000

diversen 303,75€                      81,85€                        

huur opslag 858,55€                      807,78€                      800

katten/kittenkst 11.197,11€                12.948,60€                11.000

telefoon 236,37€                      238,50€                      200

vangproject kosten 650,21€                      2.778,83€                  300

vang en verblijfmateriaal 4.086,06€                  1.962,63€                  2.000

vervoerskosten 5.216,26€                  5.179,51€                  5.000

vrijwilligers onkosten 396,45€                      832,61€                      400

websitekosten 242,55€                      167,70€                      250

resultaat € 45,38 416,84

64.503,07€                72.154,65€                62.600
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Balans per 31 december 2018 
 

 

 

 

 

ACTIVA

2017 2018

Inventaris 682,95€        315,95€        

Kas 316,92€        314,72€        

Nog te ontvangen bedragen 389,68€        1.250,00€     

Kortlopende leningen -167,16€       88,97€           

PayPal 386,45€        418,30€        

Spaarrekening 29.500,00€  32.000,00€  

Betaalrekening 3.811,78€     3.605,50€     

Mollierekening 34,44€           -€               

34.955,06€  37.993,44€  

PASSIVA

2017 2018

Nog te betalen facturen 988,23€        1.220,56€     

       Voorzieningen

             Spaarpot Klaas 3.092,34€     2.393,55€     

             Voorziening Eddie 3.631,16€     4.219,16€     

             Voorziening auto 4.000,00€     5.000,00€     

             Voorziening castratieproject 15.000,00€  15.500,00€  

             Voorziening dierenartskosten 3.000,00€     4.000,00€     

Eigen vermogen

Vermogen eind 2017 5.197,95€     5.243,33€     

Saldo baten en lasten 45,38€           416,84€        

34.955,06€  37.993,44€  
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Toelichting op de financiën 

 

Opbrengsten: 

Gelukkig krijgen we steun van een zeer grote groep donateurs. Dit is onze 

grootste inkomstenbron. Van donateurs van 1 euro per maand (via Teaming) en 

donateurs van grotere bedragen per maand. Maar ook veel incidentele donaties 

welke soms behoorlijke bedragen bevatten. Ook zijn er mensen die privé-acties 

houden, vanwege verjaardagen of verkoop van eigen knutseldingen en de 

opbrengst aan ons schenken. Het is hartverwarmend om te merken hoeveel 

mensen ons steunen. 

Op de tweede plaats komen de inkomsten van de geplaatste katten. De 

adoptiebijdrage die wij vragen is niet kostendekkend maar draagt wel serieus bij 

aan de te maken onkosten. Daarnaast vormen zij een drempel tegen een 

overhaaste beslissing om een kat op te nemen. 

De adoptie op afstand bijdragen gaan direct door (in geld of in goederen) naar 

de gastgezinnen die deze snuiten in opvang hebben. Zo wordt het voor het 

gastgezin mogelijk gemaakt langdurig voor een snuit te zorgen. 

Ook in 2018 hebben we een ondersteunende subsidie van € 5000,= mogen 

ontvangen van de gemeente. Helaas is deze lager dan de € 7000,= die we in 

2017 nog kregen, terwijl onze uitgaven alleen maar hoger worden. 

Overige inkomsten komen van onder andere de webshop, markten, 

collectebussen, de zooplus-banner, gesponsorde Nijmeegse Vierdaagselopers en 

ondersteuning van Stichting DierenLot. Daarnaast houden we via Facebook soms 

acties met het veilen van bijzondere items, veelal door volgers ter beschikking 

gesteld. 
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Zonder onze donateurs zouden we dit allemaal niet kunnen doen. Wij zijn hen 

dan ook zeer dankbaar voor al hun steun! 

De begroting 2019 is gemaakt op een tijdstip dat we nog niet alle baten en 

lasten inzichtelijk hadden, daarom zijn niet alle bedragen gespecificeerd. 

 

Kosten: 

Zoals alle jaren zijn de dierenartskosten de grootste kostenpost voor ons. We 

komen daar dan ook minimaal wekelijks, maar meestal (en soms veel) vaker. 

Bovendien komen we over het algemeen ook met een groot aantal snuiten. De 

standaardkosten voor neutralisatie, vaccinatie en chip zijn al aanzienlijk, maar 

omdat het zwervers zijn komen daar vrijwel altijd nog meerkosten bij voor 

medische problemen. Daarnaast is de afstand naar onze vaste dierenarts ook 

niet klein. Dit kost behalve veel tijd ook veel benzine. Niet alleen voor de 

ambulance die Stichting DierenLot ons ter beschikking heeft gesteld maar ook 

voor veel gastgezinnen die zelf naar de dierenarts gaan 

De kitten-/kattenkosten beslaan eigenlijk alle kosten voor snuiten buiten de 

medische kosten. Grit wordt zelfs meestal door gastgezinnen zelf betaald. 

Slechts bij extreme aanhoudende diarree helpt de Stichting daar iets bij. Dit jaar 

hebben veel kittens vanwege giardia niet alleen aanhoudende diarree gehad, 

maar ook langdurig duur dieetvoer moeten eten. Daarnaast moeten mandjes en 

speeltjes vaak vervangen worden wanneer ze zijn gebruikt door deze snuiten om 

besmetting te voorkomen. Daarom is dit ieder jaar ook weer een grote 

kostenpost 

De vang- en verblijfmaterialen zijn benches, vang- en dwangkooien, reismanden 

en andere zaken die nodig zijn voor vangen en verblijven van katten. Een paar 

“houdini”-ontsnappers dwongen ons ook tot de aanschaf van veiliger materiaal. 

Daarnaast betreft dit ook verbruiksmateriaal zoals vangvoer en onderleggers. 
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De Stichting betaalt de vrijwilligers een kilometervergoeding welke alleen de 

benzinekosten dekt. We kunnen nooit alles alleen met de ambulance rijden. 

Soms zijn we op drie plekken tegelijk. Zeker met de stijgende benzineprijzen is 

dit voor de meeste vrijwilligers onmogelijk privé op te brengen. 

Ook dit jaar mag de Stichting zich verheugen op gezonde financiën. Door 

voorzichtig te budgetteren kunnen we tot op heden altijd doen wat nodig is en 

waar we tegenaan lopen. Tevens komen we in het meestal dure voorjaar niet in 

de problemen voor de rest van het jaar. 

 

Onze twee spaarpotjes zijn inmiddels alom bekend. Het ene potje voor Eddie 

wordt gevuld door adoptie op afstand donateurs en is bedoeld voor één of meer 

dure operaties welke Eddie in de toekomst mogelijk nodig heeft ivm zijn 

waterhoofd. Het andere potje “de Klaas Spaarpot” is ter nagedachtenis van kater 

Klaas en bedoeld voor ernstig zieke en/of verwaarloosde straatkatten die hoge 

medische kosten hebben. In 2018 hebben we daar onder andere de hoge kosten 

van Bullet (kat met 2 gebroken poten en 14 kogeltjes in zijn lijf) van te betalen. 

Ook deze pot wordt gevuld door donateurs die daar speciaal voor bijdragen. 

De reservering auto is dit jaar weer iets aangevuld. Weliswaar hebben we een 

dierenambulance ter beschikking gekregen van Stichting DierenLot, maar er is 

geen garantie dat dat voor altijd is dus moeten we daar rekening mee houden.   

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

niet op 31-12-2018 hadden ontvangen maar wel als opbrengst voor 2018 

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 2018 werden 

er 14 katten virtueel geadopteerd, verblijvend in diverse gastgezinnen. Hierdoor 

hebben hun verzorgers minder kosten aan de zorg van deze snuitjes. 

 

Begin 2019 hebben onze reserves hun nut alweer bewezen. We begonnen het 

jaar weer met hoge dierenartskosten 

 

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 4,5 jaar. We zijn een financieel gezonde stichting en 

kunnen dankzij onze donateurs en voorzichtig financieel beleid op elk moment in 

het jaar doen wat nodig is. Natuurlijk is het door het hele jaar nodig om 

inkomsten te verwerven maar dankzij ons reserveringsbeleid hoeven activiteiten 

daar niet voor stil te staan. 

Het vinden en organiseren van voldoende menskracht blijft altijd een uitdaging 

maar toch kunnen we veel bereiken. Het aantal snuiten dat is gered, herplaatst 

en geneutraliseerd loopt met honderdtallen per jaar op en daar doen we het 

voor. 

 
Inmiddels is 2019 alweer begonnen en zijn we alweer druk aan de slag. Er zijn 

alweer vele snuitjes geholpen en het werk staat nooit stil. Stilzitten is er allang 

niet meer bij, “rustige periodes” kennen we niet meer. We blijven ervoor gaan en 

gaan ons ook in 2019 weer maximaal inzetten. 
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~ Iedereen hartelijk dank voor alle steun, in welke vorm dan ook! ~ 
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