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Voorwoord
Sinds de oprichting in september 2014
is Stichting Poezensnuitjes inmiddels
een niet meer weg te denken
organisatie geworden die het verschil
maakt voor vele zwerfkatten. Ook over
het jaar 2020 is een jaarverslag
gemaakt.
Dit jaar vierden we alweer ons zesjarige
bestaan. Helaas door alle corona
ontwikkelingen was er geen
mogelijkheid dit te vieren met de
vrijwilligers net als alle andere
bijeenkomsten die door corona kwamen
te vervallen zoals de bijeenkomsten van DierenLot.
Elk jaar zien we een verschil in het aantal katten dat we helpen wat logisch is.
Zoals bijna standaard geworden is, voeren we jaarlijks een groot project uit dat
veel tijd en geld kost. Een dergelijk project wordt uitgevoerd door een groep
gemotiveerde mensen. Daarnaast is er een groep gastgezinnen die zich inzet om
de in opvang genomen katten/kittens klaar te stomen om naar een definitief
thuis te verhuizen. Ook beschikken we over mensen die allerlei hand- en
spandiensten voor de Stichting vervullen.
Gelukkig kunnen we rekenen op een flinke groep donateurs die ons werk voor
het overgrote deel ondersteunen en mogelijk maken. Zonder deze steun zou het
werk van de Stichting niet zo uit te voeren zijn zoals nu. Dit geldt ook voor de
gemeente Nijmegen waar we tot nu toe elk jaar een bijdrage van ontvangen om
zwervers in nood in Nijmegen en omgeving te helpen.
We hebben dit jaar 272 katten geholpen op diverse manieren, dus niet alleen
opgenomen in de opvang. Begin 2020 is een groot project uitgevoerd dat plaats
vond op een aantal boerderijen gelegen in een zelfde gebied maar in diverse
plaatsen. Hier zijn 41 katten gevangen waarvan er 32 na neutralisatie weer terug
zijn gegaan. De overige katten zijn in de opvang gekomen en geplaatst. Verder
zijn er ook nog een paar kleine projecten in dit jaar uitgevoerd.
Wederom is het dit jaar niet rustig geweest. Mede door de uitbraak van corona
werden we ernstig beperkt in veel dingen. Ook omdat een paar vrijwilligers ziek
zijn geworden. Gelukkig zijn ze aardig goed opgeknapt. Verder is het nog steeds
zo dat we te weinig vrijwilligers hebben maar vooral het hebben van te weinig
gastgezinnen voor de binnenkomende hulpvragen die een rol speelden. Er
kwamen wel nieuwe gastgezinnen bij maar er zijn ook gastgezinnen om
verschillende redenen gestopt met de opvang. Het is helaas ook standaard dat
we te maken kregen met heel ernstig zieke kittens in de opvang waardoor
sommige gastgezinnen dag en nacht in de weer waren om deze kittens te
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helpen. Tot ons grote verdriet is dit niet altijd gelukt om ze tot gezonde kittens
op te laten groeien maar dit betekende wel weer dat over de grenzen heen
gegaan is en helaas niet alle meldingen aangenomen konden worden wat je
eigenlijk wel zou willen. Desondanks zijn we heel blij met het team maar ook
met zoveel donateurs en volgers die ons steunen.
Zoals elk jaar willen we onze donateurs en vrijwilligers laten zien wat er met de
donaties gebeurt. Met dit jaarverslag willen we laten zien welke prachtige
resultaten we met zijn allen, vrijwilligers, volgers en donateurs kunnen bereiken!
En ook hoe nodig het is én blijft dat we deze steun krijgen.
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. Ook 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 2020 waren er nog 32 plaatsbare katten/kittens in de opvang
die in 2019 binnen waren gekomen. 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.
In 2020 hebben we ook van een project uit 2019 bij een particulier de laatste zes
katten moeten herplaatsen tot groot verdriet van de eigenaar. Gelukkig konden
deze katten naar een andere organisatie van waaruit ze herplaatst zijn.
Net als elk jaar kwamen in 2020 ook 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 Amigo die binnenkwam en waarbij helaas een oog
verwijderd moest worden. Of de flessenkittens Willem en
Bram. Helaas heeft Bram het niet gered. Of Enzo, Sanne,
Knol en Sil. Zij zijn gelukkig allemaal tot mooie kittens
uitgegroeid

En Faber die samen met zijn broertje Willy in de
opvang kwamen toen hun moeder was doodgereden.
Ook Willy heeft het helaas niet gered.

Ook het overlijden van Coen, Ciske en Flip dat zijn gebeurtenissen die zowel
fysiek als emotioneel een zware wissel trekken op een gastgezin.

Flipje
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Ondanks alle inspanningen van gastgezinnen is het soms niet mogelijk om zo’n
teer en fragiel katje te redden.
Jammer genoeg hebben we van 14 kittens en katten afscheid moeten nemen in
2020 om diverse redenen.
Natuurlijk zijn er ook mooie dingen gebeurd. Zoals het verhaal van Ploekie die
net op tijd werd gevonden voordat ze ging bevallen. Zij kon zelf haar kittens niet
voeden maar met grote inspanning van het gastgezin en ondersteuning van
Ploekie zijn haar kittens Pommetje en Pinkie uitgegroeid tot ondeugende katjes.
Zowel Ploekie als haar kids hebben een mooie mand gevonden.
En natuurlijk wat te denken van alle
kittens en katten die in de opvang kwamen
en nu een mooi leven hebben. Denk aan
bijvoorbeeld Poef die tijdens de TNR-actie
werd gevangen. Een kogeltje in haar lijfje
had zitten maar nu een gelukkige huiskat
is.

Ook werden we dit jaar wederom geconfronteerd met veel gedumpte kittens en
volwassen katten. Als ze in de opvang komen lijken ze in eerste instantie schuw
maar al gauw blijken het zeer sociale katten te zijn waarvan je dan weet dat ze
ooit een dak boven hun hoofd hebben gehad.
Verder troffen we weer een aantal katten aan die besmet waren met FIV
(kattenaids). Helaas is dit niet alleen in kolonies het geval maar je komt het ook
steeds vaker tegen in woonwijken. En ook nu moest voor sommige, die na
uitgebreid onderzoek en overleg met onze dierenarts, gekozen worden voor
euthanasie omdat ze behalve aids nog veel meer mankeerden. Jammer genoeg
wordt dit niet altijd door mensen begrepen dat er tot euthanasie overgaan moet
wordt door de Stichting en dat dit alleen gedaan wordt als het echt niet anders
kan en het lijden voor de kat te groot is of snel gaat worden. Nog altijd is het
beleid van de Stichting dat als de kat, ondanks besmetting, nog in goede
gezondheid verkeert we proberen te zoeken naar een andere oplossing. We
hebben een geweldige samenwerking met o.a. Stichting Kattenbos en daar
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hebben we al vele FIV-positieve snuiten mogen plaatsen. Het is jammer genoeg
nog steeds zo dat er in Nederland te weinig opvangen zijn voor FIV- en FeLV(leukemie) besmette katten. En ook adoptie van deze katten blijkt helaas een
probleem te zijn. Ook in 2020 is het niet gelukt om een FIV-besmette kat te
plaatsen in een ‘normaal’ huishouden. We hebben gelukkig één kat weer terug
kunnen brengen bij de eigenaar. We blijven hopen dat er toch vaker FIVpositieve katten worden geadopteerd. Het is een feit dat doordat er én te weinig
gespecialiseerde opvangen voor FIV- en FeLV-katten zijn én er te weinig animo is
om deze katten te adopteren veel organisaties daarom een inslaapbeleid voor
deze katten hebben. Begrijpelijk, maar wel totaal tegenstrijdig
aan het gevoel van een kattenhulpverlener. Hierdoor ontstaat
ook een zwijgcultuur rondom dit fenomeen.
Het probleem zal in stand blijven doordat een deel van de
eigenaren hun kat nog steeds niet laten neutraliseren waardoor
de kans op besmetting met FIV alleen maar groter wordt.

Neutralisatieprojecten
Zoals al gezegd is in februari 2020 op diverse locaties een groot project gedraaid
en daarnaast ook nog een aantal kleinere. Het project in februari kon alleen
maar tot stand komen doordat veel vrijwilligers in dat weekend hun vrije tijd
hiervoor beschikbaar stelde. Maar vooral omdat onze dierenartsen bereid waren
mee te werken aan dit project.

Onderweg
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één van de katten op locatie gevangen

Wachten totdat ze aan de beurt
zijn om geholpen te worden

Alles is in gereedheid gebracht.

Regelmatig wordt ook onze hulp ingeroepen door particulieren waarbij het in hun
thuissituatie uit de hand gelopen is door diverse oorzaken. Indien mogelijk
bieden we dan ook hulp aan. De meeste katten kunnen terug en worden verder
goed verzorgd. Is dit niet het geval dan zoeken we naar een goede oplossing
voor de katten maar ook voor deze persoon.
Ook dit jaar bleek een melding van één of enkele katten uit te mondden in een
klein project omdat het uiteindelijk om meer katten bleek te gaan dan gedacht.
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Neutraliseren blijft nog altijd de beste
manier om alle ellende van het uit de
hand lopen van het aantal katten te
voorkomen. Heel veel stichtingen in
Nederland houden zich hier mee
bezig. Ook wordt getracht mensen
met voorlichting te bewegen hun
huisdier te laten neutraliseren. Helaas
wil of kan een deel van de mensen hier nog steeds geen gehoor aangeven. Het
neutraliseren is niet alleen het voorkomen van vele kansloze kittens maar ook
het tegengaan van verspreiding van de eerdergenoemde FIV-besmetting.
Gecastreerde katers hebben veel minder vechtbehoefte, en omdat FIV alleen
verspreid wordt door bloed-bloed en sexueel contact, vermindert het risico op
besmetting enorm na castratie. Een bijkomend voordeel is dat een kater ook
minder behoefte heeft om op avontuur te gaan.
Er is eind 2019 een wetsvoorstel ingediend maar het zal nog wel veel tijd kosten
voordat verplicht neutraliseren en chippen bij wet gerealiseerd is (als dit al
gebeurt). Dit voorstel is pas op 19 december van 2020 door de tweede kamer
behandeld. Helaas hebben de moties tot verplicht chippen en neutraliseren het
net niet gehaald. Er zal zeker door diverse organisaties een hernieuwde poging
gedaan gaan worden om dit te realiseren.
Het is nog steeds een wens van veel organisaties dat er voor alle mensen
betaalbare mogelijkheden zijn voor neutralisatie en chippen zodat het niet leidt
tot massale dumping van katten en kittens.
De verbazing blijft over het feit dat alle dierenartskosten (behalve medicatie)
onder het 21% tarief Btw vallen. Binnen Europa wordt door diverse landen
aangedrongen op verlaging van het 21% tarief. Nog steeds strijdt de Sophia
Vereniging (al sinds 2015) voor de verlaging van dit tarief. Ook de Partij voor de
Dieren is deze mening aangedaan. Helaas is er nog steeds geen resultaat
geboekt.
En ja, het blijft nog steeds dweilen met de kraan open, maar dat is altijd nog
beter dan helemaal niet dweilen en de kraan laten lopen. We blijven ons
inzetten, 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.

Aankopen materialen
Ook dit jaar hebben we een aantal vang- en dwangkooien aangeschaft. Dit
omdat door het veelvuldige gebruik wel eens iets kapot gaat of omdat toch blijkt
dat we meerdere exemplaren nodig hebben.
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Corona
Het jaar 2020 stond (en staat nog steeds) als zijnde het jaar van beperkingen en
zieke vrijwilligers. Gelukkig zijn onze vrijwilligers niet ernstig ziek geworden
maar sommige hebben nog steeds restklachten waardoor het soms zwaar is om
dat te doen wat men het liefste doet namelijk katten redden die het nodig
hebben.
Verder zijn er natuurlijk de verhalen van besmettingen van corona bij katten of
andere huisdieren. Ter verduidelijking is de uitkomst van een wetenschappelijk
onderzoek bijgevoegd ter informatie. Uit dit onderzoek blijkt dat katten en
honden kunnen worden getroffen door het voor hun specifieke Coronavirus. Door
het Canine Enteric Coronavirus (CCoV) bijvoorbeeld, dat behoort tot de groep
van de Alphacoronavirussen en een milde darmontsteking (enteritis) veroorzaakt
bij honden. Jean-Philippe Tronel, Global Technical Director voor Pets Vaccines,
merkt op dat vaccinatie tegen deze dierziekte al bestaat en aanwezig is in
sommige vaccins van honden in Noord-Amerika en sommige landen in Azië en
Latijns-Amerika. Verder is er, als we kijken naar katachtigen, het Feline
Coronavirus (FCoV), dat een ernstige ziekte kan veroorzaken bij katten, beter
bekend als FIP (feline infectieuse peritonitis). In sommige landen in Europa, Azië
en Noord-Amerika is een vaccin tegen dit virus beschikbaar.
Niet hetzelfde Coronavirus
Huisdieren kunnen dus Alphacoronavirussen oplopen. Daartegenover staat dat
mensen positief kunnen testen op Betacoronavirussen - zoals de SARS-CoV-2 die
verantwoordelijk is voor de huidige pandemie; de SARS-CoV, die in 2002
aanvankelijk in China het Severe Acute Respiratory Syndrome veroorzaakte; en
de MERS-CoV, dat verantwoordelijk is voor het Middle East Respiratory
Syndrome, dat in 2012 in Saoedi-Arabië opdook. Kortom, het gaat hier om twee
verschillende virusstammen; het Alphacoronavirus en het Betacoronavirus.
Wat van belang is dat als jezelf ziek bent je beter je huisdier niet moet knuffelen
en natuurlijk goede hygiëne in acht neemt. Op dit moment is alleen bekend dat
de mens een huisdier kan besmetten maar niet andersom.
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Een paar van onze vrijwilligers hebben, op verzoek van
onze dierenarts, mondkapjes gemaakt die uitgewassen
konden worden. Hier waren ze in de dierenartsenpraktijk
heel blij mee.

Inkomsten verwerven
Nog steeds is voor het opvangen en verzorgen van zwervertjes inkomsten hard
nodig. Onze dierenartsrekeningen lopen vaak hoog op omdat regelmatig onze
opvangers een intensieve behandeling nodig hebben en daarbij ook speciaal
voer. Vrijwel alle binnenkomende kittens hebben krachtvoer nodig omdat ze heel
vaak bij binnenkomst een achterstand hebben. Ook verwaarloosde zwervers
hebben een intensievere behandeling met hoogstaand voer en speciaal dieetvoer
nodig waardoor uitgaven oplopen. Daarnaast rijden we vele kilometers van en
naar vangplekken, tussen gastgezinnen en van en naar de dierenarts.
Onze vrijwilligers en het bestuur
zetten zich allen voor meer dan
100% in en ontvangen hiervoor
geen enkele vergoeding. De
Stichting heeft geen betaalde
krachten in dienst. Slechts een deel
van de 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. Nog steeds krijgen we via
Stichting DierenLot af en toe voer en goederen zoals kattenbakken e.d. Maar ook
particulieren doneren regelmatig voer en bruikbare spullen. Daar is de Stichting
blij mee.
We mogen ons nog steeds heel gelukkig prijzen dat er een brede groep
donateurs is van wiens donatie het grootste deel van de kosten kan worden
betaald. Op sociale media houden we iedereen op de hoogte van alles wat we
doen zodat ze kunnen volgen wat we van hun donaties allemaal doen. Publiciteit
heeft soms positieve maar ook wel negatieve kanten. Het zorgt voor de nodige
inkomsten maar ook weer nieuwe meldingen. Uiteindelijk zijn we maar een klein
team en soms is het balanceren tussen publiciteit die nodig is voor inkomsten en
haalbaarheid om te reageren op meldingen. Dankzij flexibiliteit van onze
vrijwilligers kunnen we ieder jaar meer bereiken dan vooraf gedacht. Maar het
komt voor dat de drukte te veel wordt en dan moet er even een adempauze
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ingelast worden en dan hopen we dat onze volgers en mensen die meldingen
doen hier begrip voor kunnen opbrengen.
Voor de te plaatsen katten vragen wij een bijdrage in de onkosten aan 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). Dit doen wij niet alleen om een
drempel op te werpen dat er niet te lichtzinnig geadopteerd wordt maar
natuurlijk ook om de onkosten deels te dekken. Naast deze bijdrage hebben we
ook een selectieproces voor adoptanten onze opvangers. Het doel hiervan is om
de katjes die al een slechte start hebben gekend een beter leven te geven in de
toekomst. Helaas komt het heel soms voor dat, ondanks alle zorgvuldigheid, toch
niet de goede match is gevonden en de kittens/katten terug in de opvang
komen. Gelukkig is dit maar sporadisch het geval en voor alle betrokkenen,
mens en vooral dier, toch een trieste gebeurtenis.
Katten waar geen adoptant voor gevonden kan worden doordat ze of te schuw
zijn of FIV-positief getest zijn, gaan we opzoek naar een andere oplossing en die
vinden we meestal ook (dus permanente opvang). Helaas kunnen ze bij ons niet
in de opvang blijven omdat ze dan een plek voor andere snuitjes in beslag
nemen en ook zitten er dan vaak hoge onkosten aan vast. Buiten de
voorbereiding (neutralisatie, chip, vaccinatie, FIV-/FeLV-test en nodige medische
ingrepen) proberen we ze ook dan wel een zakcentje of voer mee te geven om
de permanente opvang een steuntje in de rug te geven.
Afgelopen jaar is door de coronacrisis onze jaarlijks Dag van Lindenholt, een
gezellige jaarmarkt, waar we spulletjes verkopen uit onze webshop helaas
komen te vervallen. Maar het hele jaar is onze webshop natuurlijk geopend om
zelfgemaakt spulletjes voor de katjes te koop.

Zoals eerder al gezegd komt financiële ondersteuning voor het overgrote deel via
onze donateurs binnen. Sinds 2016 ontvangen we ook een stukje subsidie van de
gemeente Nijmegen ter ondersteuning van ons werk. Ook ontvangen we af en
toe steunbedragen van Stichting DierenLot. Verder komen er sponsorbedragen
via Zooplus en via doelshop.nl binnen. Ook wordt af en toe door mensen via
Facebook een inzameling gestart voor hun verjaardag in plaats van dat ze zelf
kadootjes krijgen. Het ingezamelde bedrag schenken ze dan aan de Stichting.
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De Stichting heeft zich een paar jaar geleden aangesloten bij Teaming. Het
voordeel van Teaming is dat sponsering voor mensen met een hele kleine beurs
zo ook tot mogelijkheden behoort om te doneren. Bij Teaming doneer je namelijk
maar € 1,00 per maand. Inmiddels hebben we 713 teamers.

Mocht je hier meer over willen weten ga dan naar www.teaming.net
Voor al 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 zoals voer, speeltjes en nog
veel meer. Zoals al eerder aangegeven krijgen we af en toe een mail dat we bij
Stichting Dierenlot voer en materialen mogen komen ophalen.

Één van de keren
dat we mochten
komen. Weer een
ambulance vol.

En met zulke voorraden kunnen we dan weer een tijdje onze opvangers voorzien
van brok en natvoer.

Ook gebeurt het regelmatig dat bedrijven een nominatie wedstrijd houden
waarbij de stichting regelmatig in de prijzen valt.
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Zoals wedstrijd van kattenveertjes:

Voorlichting
Op onze website en via Facebook blijven we voorlichting geven over relevante
onderwerpen zoals castratie, chippen en diverse gevaren voor katten. Ook
krijgen we vaak vragen om advies over de verzorging van katten. Verder delen
we onze ervaringen over de omgang met katten en verwijzen naar een
dierenarts wanneer de vraag daartoe aanleiding geeft.
Ook afgelopen jaar zijn dagelijks topics op Facebook gezet waarin iedereen mee
kan lezen over wat de gevolgen van niet neutraliseren en chippen kunnen zijn.

Zo is er het verhaal van Nina die met 16 weken al
vruchtbaar bleek te zijn. Je moet er niet
aandenken dat zo’n jong poesje al zwanger zou
raken.

Ook nu kwamen we ongecastreerde katers tegen die jaren op straat hebben
gevochten omdat de hormonen hun daartoe dwongen. En vaak eindigt dit in
ernstig geïnfecteerde wonden, en als het tegenzit ook nog in een FIVbesmetting.

En helaas positief
getest

zoals Evert

Voor katten als Evert proberen we dan een oplossing te vinden. We benaderen
dan de organisaties die FIV-positieve katten kunnen en willen opvangen. Helaas
zijn er nog steeds te weinig van.
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Het belang van chippen van dieren wordt overal benadrukt
zo ook door ons. Maar dat niet alleen ook het belang dat
mensen de chip-gegevens bij verandering aan moeten
passen omdat anders je als eigenaar toch niet gevonden kunt
worden hoe vaak de oproep ook gedeeld wordt of aangemeld
is bij allerlei organisaties zoals Amivedi.
Zo zijn we altijd bezig met voorlichting.
Ook geven we folders uit tijdens de jaarmarkt waarin relevante onderwerpen ten
aanzien van dierenzorg worden toegelicht.
Onze ANBI-status verplicht ons financiële verantwoording af te leggen over wat
we doen met de donatiegelden. Dit willen we zelf ook aantonen. Laten zien waar
we de gelden voor inzetten en waarom. We willen hier open en helder over
communiceren naar onze donateurs toe omdat ze daar recht op hebben. Doordat
de stichting een ANBI-status heeft kunnen onze donateurs hierdoor een
belastingvoordeel op hun giften krijgen bij de belastingaangifte. 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 is ons credo want 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 Kattenkop, Stichting Jasmijn, Stichting Amsterdamse Straatkatten
en Stichting Superkatten. In praktische zin helpen we elkaar, dit leidt tot meer
resultaten. En wat is mooier om door samenwerking oplossingen te vinden voor
katten die dit nodig hebben. Helaas moeten we nog steeds constateren dat het in
deze wereld van stichtingen het nog steeds zo is dat niet elke vorm van
samenwerking mogelijk is omdat men meent dat (ver)oordelen van anderen iets
toevoegt aan de bestrijding van dierenleed, hier proberen wij ons te allen tijde
verre van te houden.
Stichting DierenLot is een grote motivator van onderlinge samenwerking.
Normaal gesproken bezoeken we twee keer per jaar de ‘Landelijke Bijeenkomst
Dierenhulpverlening’, georganiseerd door Stichting DierenLot. Helaas zijn deze in
2020 door de corona-crisis niet doorgegaan. Getracht is om op een andere wijze
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toch bijeenkomsten digitaal te houden maar ook deze zijn door technische
redenen in 2020 komen te vervallen. Het is jammer dat we niet in de
gelegenheid zijn geweest om weer bij te praten met andere organisaties. We
hopen dat dit in 2021 wel het geval zal zijn. Maar bij het opstellen van dit
jaarverslag is al wel duidelijk dat dit niet in het voorjaar zal gaan gebeuren.

Virtuele adoptie
In een aantal gevallen is het niet mogelijk of
wenselijk 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 mogen dan
gelukkig blijven wonen bij enkele van onze gastgezinnen. Zoals op de foto bange
Sammy.
Om dit mogelijk te maken vragen we volgers of zij zo’n katje op afstand willen
adopteren zodat voor het gastgezin er financiële ondersteuning is.
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 de inkomsten te verhogen en zeker om onze
donateurs betrokken te houden besteden we veel
aandacht aan publiciteit. We onderhouden onze
website en Facebook met grote regelmaat.
Het wordt wel geprobeerd maar door tijdgebrek is het
niet altijd mogelijk om elke maand een maandverslag
onder het kopje Kattenavonturen op de website te
plaatsen. Op facebook wordt dagelijks één of meerder topics geplaatst. Vaak
wordt dit in de vroege ochtenduurtjes gedaan. Ook wordt regelmatig ‘Hoe gaat
het met’ op Facebook geplaatst. Dat is heel veel werk maar wordt wel erg
gewaardeerd door de lezers.
Mensen die ons financieel 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
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gastgezin. Zo ook staan hier de voorwaarden te lezen waaronder de Stichting
katten of kittens plaatst.
Omdat hier veel tijd in gaat zitten conflicteert dit 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.
Het is erg belangrijk om te laten zien wat er gebeurt met het gedoneerde geld en
hoe het wordt ingezet voor de katten in de opvang. Als Stichting is transparantie
een eerste vereiste in onze beleving ook al kan dit soms vervelende gevolgen
hebben door op- en/of aanmerking van sommige lezers. Door deze transparantie
weten niet alleen de volgers maar ook andere instanties de Stichting te vinden
waardoor vaker een beroep op de Stichting wordt gedaan voor katten in nood.
Dit maakt dat de vrijwilligers soms over de top van kunnen moeten gaan.

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 Dierenambulance in bruikleen
gegeven en ondersteunt ons ook op andere manieren.
We onderhouden contacten met verschillende andere
dierenhulporganisaties zoals eerdergenoemd bij het hoofdstuk
Samenwerking.
Helaas bestaat de dierenpolitie niet meer. Wel zijn bij de gewone politieteams
gespecialiseerde agenten, de zogeheten taak-accenthouders, die als taak hebben
handhaving van dierenwelzijn en het opsporen van dierenleed. Het
telefoonnummer 144 is wel nog van kracht. We hebben nog steeds een stukje
samenwerking met de LID in Oost Nederland. Er is dan contact met betrekking
tot een hulpvraag of overleg.
Ook zijn we aangesloten bij Stichting Zwerfkatten Nederland, een belangenbehartiger voor zwerfkattenorganisaties met als missie: Nederland diervriendelijk
zwerfkattenvrij!
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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 een dagelijks bestuur en daarnaast zijn er
gemiddeld ongeveer 10 vrijwilligers en 13 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 behalve kilometervergoeding. 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.
De Stichting heeft geen eigen huisvesting. Opvang en andere activiteiten worden
gedaan vanuit de eigen huizen. Voor de opslag van materialen (kooien, voer,
etc.) hebben we sinds 2016 een garage gehuurd waar we voornamelijk voer
opslaan en in 2019 een 2e omdat er veel materialen nodig zijn.

Door het verloop zijn we ook regelmatig op
zoek naar nieuwe gastgezinnen en/of
vrijwilligers maar het vinden van geschikte
gastgezinnen is vaak moeilijk.
Gastgezin zijn kost veel tijd en energie vooral
als het gaat om angstige/schuwe kittens of
katten.
Nog steeds is het vinden van gastgezinnen voor het opvangen van volwassen
katten een probleem. Vaak komt dit omdat degene die zich aanmelden zelf
huisdieren hebben en bang zijn dat dit niet goed zal gaan tussen opvanger en
eigen huisdier. Regelmatig doen we een oproep op facebook in de hoop weer
nieuwe gastgezinnen te werven. Er komt dan wel reactie maar of degene die
reageren hebben toch een andere voorstelling van opvangen of ze wonen veel te
ver weg om in aanmerking te komen.
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Financiën
2020 is voor iedereen een vreemd jaar geweest
vooral vanwege Corona. Ook voor onze
stichting.
Niet alleen hebben we zelf last gehad van
ziekte en quarantaine, ook onder onze
donateurs kregen we te maken met
verminderde inkomsten. Ondanks dat hebben
we heel veel kunnen realiseren en hebben we
wederom gezien hoe belangrijk onze
reserveringen goed te onderhouden.
We hebben vlak voor corona nog een heel groot castratieproject gedaan, maar
de rest van het jaar hebben we nog vele adhoc projectjes gedaan.
Ook zijn we tegen vele “dump” katjes aangelopen waarbij Corona vast ook een
rol heeft gespeeld.
We hebben dit jaar zeker meer kosten gemaakt dan dat er binnen gekomen is
maar dankzij een erfenis van 5000 euro van een ontbonden stichting zijn we
daarmee niet heel erg ingeteerd op onze reserves. Zonder deze bijzondere
inkomsten hadden we dat zeker wel gedaan. Hadden we in het begin van het
jaar dit bedrag toe willen voegen aan onze castratiepot, in de loop van het jaar
hebben we het opgemaakt aan onze vele acties.
Wederom zaten daarbij ook weer veel zieke en moeilijk socialiseerbare snuiten,
wat zich vertaald in hoge dierenarts en zorgkosten.
Steeds vaker moeten we duur dieetvoer aanschaffen om snuiten met
langlopende kwalen te ondersteunen en dat loopt aardig op.
De subsidie van de gemeente Nijmegen is dit jaar identiek aan 2020 gebleven.
Een andere inkomstenbron is Facebook. Daarnaast loopt ook onze Teaming
groep (voor donateurs welke 1 euro per maand doneren) bijzonder goed. Deze
zorgt inmiddels voor vaste inkomsten van ca € 713,00 per maand.
Ook zijn er inkomsten uit de Goeden Doelen shop en uit onze eigen Webshop.
Nog steeds 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.

Stichting Poezensnuitjes
www.poezensnuitjes.nl
NL48 INGB 0006 6680 03

Jaarverslag 2020
KVK 61477672
RSIN 8543 58 729

Pagina 19

Baten en Lasten 2020
BATEN EN LASTEN
ínkomsten
sponsors
vergoedingen
subsidie
adoptie op afstand
bijzondere inkomsten
donateurs
geplaatste katten
webwinkel/markten
collectebussen
Dierenlot

realisatie realisatie Begroting
2020
2020
2019
1.985,57
2.051,64
5.000,00
2.994,00

€
€
€
€

€ 35.812,49
€ 12.130,00
€ 2.063,24
€ 218,81
€ 1.506,85

€ 2.292,28
€ 1.066,33
€ 5.000,00
€ 3.664,00
€ 5.000,00
€ 33.603,15
€ 13.105,00
€ 1.227,97
€ 122,93
€ 1.200,00

2000
1000
5000
3400
44000
11000
900
200
2500
1500

gebruik reserve castratie

UITGAVEN

realisatie realisatie Begroting
2020
2020
2019

administratie
adoptie op afstand
afschrijving
auto kosten
bank
bijzondere uitgaven
belasting en verzekering
crematie
dierenarts
diversen
huur opslag
katten/kittenkst
telefoon
vangproject kosten
vang en verblijfmateriaal
vervoerskosten
vrijwilligers onkosten
websitekosten

€ 215,16 € 248,48
€ 2.994,00 € 3.664,00
€ 652,90 € 367,00
€ 532,73 € 285,97
€ 420,61 € 440,33

500
3400
350
2000
450

€ 421,93 € 510,00
69,50 € 129,50
€
€ 34.448,57 € 37.636,44
€
€ 2.079,84 € 1.917,00
€ 12.438,84 € 14.315,84
€ 240,00 € 240,00
€ 2.500,00 € 2.372,49
€ 2.579,03 € 956,67
€ 2.931,34 € 2.716,66
€ 1.045,30 € 833,27
81,78
€ 186,00 €

300
40000
160
1900
12000
240
2000
2000
5500
500
200

6,85

resultaat
€ 63.762,60 € 66.281,66

71.500

€ -433,77
71.500

€ 63.762,60 € 66.281,66

Balans per 31 december 2020
ACTIVA
Inventaris
Kas
Nog te ontvangen bedragen
voorschot webshopkosten
Kortlopende leningen
PayPal
Spaarrekening
Betaalrekening
Mollierekening

PASSIVA
€
€
€
€
€
€
€
€

2019
2020
866,00 €
499,00
332,20 €
368,05
13,48 €
145,00
€
117,50
-22,51 €
-151,14
416,77 €
403,63
33.000,00 € 34.000,00
5.274,86 € 1.793,59
223,94

Nog te betalen facturen
Voorzieningen
Spaarpot Klaas
Voorziening Eddie
Voorziening auto
Voorziening castratieproject
Voorziening dierenartskosten
Eigen vermogen
continuiteitsreserve
Saldo baten en lasten

€ 40.104,74 € 37.175,63
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€

2019
2.605,93 €

2020
1.480,81

€ 3.741,67 € 3.187,73
€ 3.590,12 € 4.273,84
€ 5.000,00 € 5.000,00
€ 15.500,00 € 14.000,00
€ 4.000,00 € 4.000,00

€
€

5.660,17 €
6,85 €

5.667,02
-433,77

€ 40.104,74 € 37.175,63
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Toelichting op de financiën

Opbrengsten:
Gelukkig krijgen we steun van een zeer grote groep vaste donateurs. Al zien we
een kleine terugloop hierin, dit is onze grootste inkomstenbron. Via teaming
ontvangen we een leuk bedrag per maand van een grote groep kleine donateurs
en dat zet zeker zoden aan de dijk, maar ook hebben we donateurs van grotere
bedragen per maand. Maar ook veel incidentele donaties welke soms behoorlijke
bedragen bevatten. Dit jaar mochten we ook een legaat ontvangen. Er zijn ook
regelmatig 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 en helpen adoptant een doordachte keuze te maken.
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 2020 hebben we een ondersteunende subsidie van € 5000,= mogen
ontvangen van de gemeente. Deze is identiek aan 2020 en is een ondersteuning
en erkenning van ons werk.
Overige inkomsten komen van onder andere de webshop, collectebussen,
doelshoppen, de zooplus-banner en ondersteuning van Stichting DierenLot.
Helaas is de vierdaagse (met gesponserde lopers) en de Lindenholt markt
vanwege Corona niet doorgegaan en dat heeft ons ook inkomsten gekost. Het
ziet er naar uit dat ook in 2021 deze evenementen niet zullen doorgaan.
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Kosten:
Nog steeds zijn dierenartskosten de hoogste kostenpost voor ons. En die worden
alleen maar hoger. We krijgen vriendelijke tarieven voor neutralisatie, enten en
chippen van onze dierenarts, maar juist de overige kosten en medicijnen
(onderzoeken, testen, operaties) lopen erg op bij zwerfkatten. We zien veel
zwerf en dumpkatten met slechte gebitten en ziekten.
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 of bij ontvangen donaties in grit helpt
de Stichting daar iets bij. Dit jaar hebben weer veel kittens en katten 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.
Daarnaast betreft dit ook verbruiksmateriaal zoals vangvoer en onderleggers.
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.
Nog steeds zijn de financiën van de stichting gezond te noemen Dit Coronajaar
heeft weer eens laten zien hoe belangrijk het is reserves te hebben. Inkomsten
vallen sneller weg dan dat kosten dalen. Gelukkig kunnen we nog steeds veel
voor katten doen.
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In 2020 bestond Stichting 6 jaar. Dit is niet gevierd zoals geen enkele viering
mogelijk was dit jaar. Zelfs onze jaarlijkse vrijwilliger dag en gastgezinnen dag
heeft door Corona geen doorgang kunnen vinden. Toch zijn onze vrijwilligers met
tomeloze inzet doorgegaan voor de snuitjes. Hopelijk kunnen we dit of anders
zeker volgend jaar weer onze waardering hiervoor delen op een gelegenheid voor
samenzijn
Onze twee spaarpotjes zijn inmiddels alom bekend. Het ene potje voor Eddie en
Spockie wordt gevuld door adoptie op afstand donateurs en is bedoeld voor één
of meer dure operaties of andere medische ingrepen welke Eddie of Spockie in de
toekomst mogelijk nodig hebben i.v.m. hun 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
2020 hebben we daar onder andere de hoge kosten van o.a. Evert, Bas, Amigo
en Gijs van betaald (meer dan 4000 euro medische kosten). Ook deze pot wordt
gevuld door donateurs die daar speciaal voor bijdragen.
De reservering auto is dit jaar gelijk gebleven. 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.

Zowel bij de opbrengsten als de kosten staan ook de bijdragen van donateurs in
de vorm van virtuele adoptie voor de niet-plaatsbare snuitjes. In 2020 zijn er
enkelen overleden maar ook weer enkelen opgenomen. Aan het einde van het
jaar werden er 16 katten virtueel geadopteerd, verblijvend in diverse
gastgezinnen. Hierdoor hebben hun verzorgers minder kosten aan de zorg van
deze snuitjes.
Het jaarverslag is goedgekeurd door de kascommissie bestaande uit de heer A.
Bergsma en mevrouw M. Bulthuis
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Conclusies en aanbevelingen
De Stichting bestaat nu ruim 6 jaar. We zijn nog steeds 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 begeleiden van voldoende vrijwilligers blijft een uitdaging en met
Corona is dat er niet makkelijker op geworden. Niet alleen als gastgezin maar
ook diverse administratieve taken en fondsenwerving vraagt inzet en tijd.
In 2021 zijn alweer vele snuiten geholpen en ons werk staat nooit stil. Ondanks
de corona crisis wordt er nog veel gedaan, al lopen we natuurlijk wel tegen
beperkingen in mogelijkheden aan. We blijven ervoor gaan en gaan ons ook in
2021 weer maximaal inzetten.

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

Bestuur en vrijwilligers van Stichting Poezensnuitjes
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