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Voorwoord
Spockie geeft luidkeels aan dat de Stichting alweer een
jaar langer bestaat. Vanaf het moment van oprichting in
september 2014 is Stichting Poezensnuitjes een niet
meer weg te denken organisatie geworden die het
verschil maakt voor veel zwerfkatten. Om te laten zien
wat de Stichting doet is over het jaar 2021 weer een
jaarverslag gemaakt. Helaas heeft corona ook dit jaar nog steeds een grote
invloed op bijeenkomsten en de jaarmarkt gehad. Zo zijn de bijeenkomsten met
alle vrijwilligers weer vervallen net als de jaarmarkt op Vaderdag. De
bijeenkomst van DierenLot in het voorjaar ging niet door maar in november
mochten we deze gelukkig weer bijwonen
Elk jaar zien we een verschil in het aantal katten dat we helpen wat logisch is.
Dit jaar is er geen groot neutralisatie project uitgevoerd. Maar de kleine
projecten worden, net als bij grote projecten, ook uitgevoerd door een groep
gemotiveerde mensen. Daarnaast zijn er natuurlijk de gastgezinnen die zich
inzetten om de in opvang genomen katten/kittens klaar te stomen om naar een
definitief thuis te verhuizen. Steevast zijn er ook vrijwilligers die allerlei hand- en
spandiensten voor de Stichting vervullen.
Nog steeds beschikken we over een flinke groep donateurs die ons werk voor het
overgrote deel ondersteunen en daardoor mogelijk maken. Een Stichting kan niet
bestaan zonder de steun van donateurs om het werk dat de Stichting doet uit te
voeren zoals dit nu gebeurt. 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. Gelukkig krijgen we ook ondersteuning van Stichting
DierenLot.
Dit jaar hebben we 314 katten geholpen op diverse manieren, dus niet alleen
opgenomen in de opvang. Over 2021 zijn er diverse kleine projecten uitgevoerd.
In totaal waren dit er 7 waarbij 84 katten geholpen zijn. Al deze katten zijn weer
teruggegaan naar de locatie waar ze wonen, of naar een andere organisatie
gegaan of ze zijn bij ons in de opvang gekomen.
Ook dit jaar was het weer niet rustig. Dit omdat corona ons nog steeds in zijn
greep had waardoor we nog steeds ernstig beperkt werden in veel dingen.
Helaas werden een paar vrijwilligers ziek door corona. Gelukkig zijn ze aardig
goed opgeknapt. Het probleem van te weinig gastgezinnen, met name voor
volwassen katten, hebben we helaas nog steeds. Maar vooral het hebben van te
weinig gastgezinnen voor de binnenkomende hulpvragen blijven steeds een rol
spelen. Er kwamen wel nieuwe gastgezinnen bij maar er zijn ook weer
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 helpen. Tot ons grote verdriet is dit niet altijd gelukt om ze tot
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gezonde kittens op te laten groeien maar dit betekende wel weer dat over de
grenzen heen gegaan werd en is het helaas daardoor dat 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.
Elk jaar willen we aan onze donateurs en vrijwilligers laten zien wat er met de
donaties gebeurt. Met dit jaarverslag willen we tonen 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. Zoveel als mogelijk zwerfkatten en kittens in nood te helpen, op te vangen,
te begeleiden en als het mogelijk is een thuis voor ze te zoeken. De Stichting
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 geeft de Stichting advies 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 probeert haar doel te bereiken met behulp van huiselijke opvang
en begeleiding, neutralisatie en doorstroming naar een permanente
woonplek. Dit kan alleen worden gerealiseerd met hulp van vrijwilligers die
ondersteunen bij het vangen, vervoeren, opvangen en andere activiteiten
zoals inzamelingsacties en donaties.
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Activiteiten
Opvang kittens en katten
In het begin van 2021 waren er nog 11 plaatsbare katten/kittens in de opvang
die in 2020 binnen waren gekomen. De reden hiervan is vaak dat een kitten of
kat medische problemen heeft of dat het lang duurt voordat iemand interesse
toont voor een kat of kitten. Vaak zijn het socialisatie katjes. Ook kan het zijn
dat de kat of het kitten pas in de laatste maand van het jaar in de opvang komt.
In 2021 hebben we, nog steeds door corona gehinderd, maar kleine projecten
kunnen uitvoeren. Eén van de projectjes vond plaats in Spankeren waar we in
2017 ook al diverse katten hebben gevangen. Dit geldt ook voor Heijen waar we
in 2018 een groot project hadden.
Mooie Belle uit dit project. Nu een happy huiskat.

Een terugkerend iets is dat er veel meldingen binnen komen van katten die
gesignaleerd worden en die onze hulp nodig hebben en dat was in 2021 ook het
geval. Veel hadden ook nu weer medische hulp in welke vorm dan ook nodig.
Dit jaar werden ook veel organisaties geconfronteerd met gedumpte kittens en
volwassen katten. Dit alles lijkt te maken te hebben met de corona periode van
2020 waarin veel mensen een huisdier aanschafte en deze nu weer massaal
werden afgestaan (in het gunstigste geval).
Ook troffen we weer een diverse katten aan die besmet waren met FIV
(kattenaids). Zoals Liam die zowel met FIV binnenkwam als ook met entropion
(entropion is een naar binnen gedraaide rand van het ooglid. Hierdoor kunnen de
wimpers tegen het hoornvlies aan schuren en het hoornvlies beschadigen. Dit is
heel pijnlijk). 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 dan te laten inslapen. We hebben een geweldige samenwerking
met o.a. Stichting Kattenbos waar we al diverse FIV-positieve snuiten hebben
mogen plaatsen. Het is jammer dat er nog steeds te weinig opvang is voor FIVen FeLV- (leukemie) besmette katten. Ook adoptie van deze katten blijkt helaas
een probleem te zijn terwijl in principe hier geen bezwaren voor zijn te vinden
behalve dat ze niet vrij buiten mogen lopen en dat het immuunsysteem
hooggehouden moet worden. In 2021 is het gelukt om een paar FIV-besmette
kat te plaatsen in een ‘normaal’ huishouden. Het feit blijft bestaan dat er én te
weinig gespecialiseerde opvangen voor FIV- en FeLV-katten zijn én er te weinig
animo is om deze katten te adopteren waardoor veel organisaties een
inslaapbeleid voor deze katten hanteren. Begrijpelijk omdat je deze katten niet in
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je opvang kunt blijven houden omdat ze een plek bezet houden van een kat waar
wel een mogelijkheid voor is om te worden geplaatst. Maar het druist altijd in
tegen het gevoel van een kattenhulpverlener. Hierdoor ontstaat ook het feit dat
er weinig over gecommuniceerd wordt binnen de vele opvangen.

Carmella en Tinus, twee FIV-katten die het geluk hadden om in huiselijke omstandigheden terecht
te komen.

Het probleem zal nooit verbeteren als eigenaren hun kat niet laten neutraliseren
waardoor de kans op besmetting met FIV alleen maar groter wordt.

Neutralisatieprojecten
Jammer genoeg was het in 2021 niet mogelijk om een groot project uit te
voeren. Wel konden we, zoals al eerder opgemerkt, op diverse locaties een
aantal kleinere uitvoeren.

Zoals op deze papierfabriek.
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Geduld hebben tot ze in de vangkooi gelopen zijn.

Regelmatig wordt ook hulp ingeroepen door particulieren waarbij de
kattenpopulatie in hun omgeving uit de hand gelopen is. Vaak zien we dit op
boerderijen en soms ook in woonwijken. Als het mogelijk is bieden we dan ook
hulp aan en worden deze katten geneutraliseerd. De meeste katten kunnen terug
en worden verder goed verzorgd. Kunnen katten niet terug naar de plek waar ze
vandaan komen dan zoeken we naar een andere oplossing
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.

Nog steeds blijft neutraliseren de beste
manier om het aantal katten te
verminderen zodat uit de hand gelopen
situaties voorkomen worden. Heel veel
stichtingen in Nederland houden zich hier
mee bezig. Getracht wordt mensen met
voorlichting te bewegen hun huisdier op
tijd te laten neutraliseren. Helaas merken
we dat een deel van de mensen niet wil of
het niet lukt om hier gehoor aan te geven. Het neutraliseren is niet alleen het
voorkomen van vele kansloze kittens maar ook het tegengaan van verspreiding
van de eerdergenoemde FIV-besmetting. Omdat gecastreerde katers minder
vechtbehoefte hebben en omdat FIV alleen verspreid wordt door bloed-bloed en
seksueel contact, wordt het risico op besmetting verminderd na castratie. Een
ander voordeel is dat een kater ook minder behoefte heeft om op avontuur te
gaan. Zodoende worden de vermissingen van veelal katers ook verminderd.
Op 1 januari 2023 zal de nieuwe Wet Dieren van kracht worden maar wat dit
precies voor huisdieren gaat betekenen, of dat het überhaupt iets gaat
betekenen, is momenteel nog niet duidelijk.
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Jammer genoeg gaan de dierenartskosten alleen maar omhoog waardoor het
onverminderd moeilijk voor minima is om hun dier die zorg te verlenen die nodig
is met alle gevolgen van dien. Het is sinds kort dat in veel gebieden (o.a.
Nijmegen en Arnhem) zo dat na 22.00 uur, in het weekend en op feestdagen
geen reguliere dierenarts meer bereikbaar is en dat men naar een kliniek moet
gaan met hun zieke dier met als gevolg dat de kosten heel hoog zijn want deze
klinieken hanteren veel hogere tarieven. Helaas is de politiek hier nog niet mee
bezig ook al komen er geluiden vanuit de PvdD om hier iets aan te doen maar dit
kan natuurlijk heel lang gaan duren. Onlangs werd hier aandacht aanbesteedt
https://www.maxmeldpunt.nl/geld/je-hond-naar-de-kliniek-en-terugkomen-meteen-giga-rekening/ . Er zijn een paar organisaties in Nederland die in heel
schrijnende gevallen bijspringen in de te maken kosten. Natuurlijk kan
geredeneerd worden ‘bezint eer ge begint’ maar soms zijn huisdieren ook van
essentieel belang voor mensen voor lichamelijk en geestelijk welzijn.
De constatering dat er nog veel werk is voor veel organisaties blijft nog steeds
zo. Iedereen doet wat hij/zij kan maar soms wordt men licht wanhopig omdat
het lijkt dat er geen enkele vooruitgang wordt geboekt.
Een feit is dat als de organisaties niks doen het probleem alleen maar erger
wordt, dus de enige optie is positief blijven en met zijn allen doorgaan op de weg
die is ingeslagen.

Doorgaan en dit soort situaties voorkomen.
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Inkomsten verwerven
Voor het opvangen en verzorgen van zwervertjes zijn inkomsten hard nodig. De
dierenartsrekeningen voor onze Stichting lopen vaak hoog op omdat onze
opvangers regelmatig een intensieve behandeling nodig hebben. De meeste
binnenkomende kittens hebben krachtvoer nodig omdat ze vaak een achterstand
in hun ontwikkeling hebben. Dit geldt ook bij verwaarloosde volwassen zwervers.
Zij hebben vaak een intensievere behandeling met hoogstaand voer en speciaal
dieetvoer nodig waardoor uitgaven ook oplopen.
Zoals Liam die met entropion (oogharen
zijn naar binnen zijn gekruld en schuren
over het netvlies wat heel pijnlijk is). Om
dit probleem op te lossen moet dus een
oogoperatie worden uitgevoerd.

Ook moeten we vaststellen dat vele kilometers afgelegd moeten worden van en
naar vangplekken, tussen gastgezinnen en van en naar de dierenarts. En met de
huidige brandstofkosten is dit toch een behoorlijke kostenpost. Gelukkig wordt
de dierenambulance dit jaar hierin ondersteund door een aanvulling in de
brandstofkosten door DierenLot
Vrijwilligers en bestuur zetten zich
allen voor meer dan 100% in en
ontvangen hiervoor geen enkele
vergoeding. De Stichting werkt
volledig met onbetaalde krachten.
Een klein deel van de gemaakte
onkosten kunnen worden vergoed.
Dit betreft alleen de gemaakte
kilometers. Verder betalen de gastgezinnen het kattenbakgrit zelf. Als er
donaties zijn ontvangen dan delen zij mee in het gedoneerde voer en goederen.
Nog steeds krijgen we via Stichting DierenLot af en toe voer en goederen. Maar
ook particulieren doneren regelmatig voer en bruikbare spullen. Daar is de
Stichting blij mee.
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Verder had DierenLot dit jaar een digitale collectebus bedacht. Iedereen kon zo’n
bus opstarten zowel een particulier voor een organisatie of de organisatie zelf.

In de periode 24 september tot 10 oktober kon je doneren waarna DierenLot aan
het einde van deze periode het bedrag dat in de collectebus zat verdubbelde tot
een maximum van € 2500,00. Voor Stichting Poezensnuitjes werd de collectebus
massaal door volgers gevuld en daardoor was er een prachtig eindresultaat wat
goed van pas kwam vanwege hoge dierenartskosten in deze maanden.
Nog steeds zijn we blij met een brede groep donateurs van wiens donatie het
grootste deel van de kosten kan worden betaald. Op sociale media houden we
blijvend iedereen op de hoogte van alles wat we doen zodat men weet waar we
het donatiegeld aan besteden. Publiciteit blijft zijn positieve kanten hebben maar
toch ook wel negatieve kanten. Sociale media zorgt niet alleen voor de nodige
inkomsten het brengt ook weer nieuwe meldingen met zich mee. Nog steeds
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beschikt de Stichting over een klein team en soms is het daardoor balanceren
tussen publiciteit die nodig is voor inkomsten en de haalbaarheid om te reageren
op meldingen. Gelukkig zijn de meeste vrijwilligers flexibel en daardoor kunnen
we ieder jaar meer bereiken dan vooraf gedacht. Soms komt het voor dat de
drukte te groot wordt en dan moet er even pas op de plaatst gemaakt worden en
hopen we dat onze volgers en mensen die meldingen doen hier begrip voor op
kunnen opbrengen. Jammer genoeg is het vinden van nieuwe vrijwilligers lastig.
Dit geldt op alle vlakken zoals gastgezinnen, vangers en ook mensen die bereid
zijn hand- en spandiensten te vervullen.

Meer hulp bij zulke situaties zou heel welkom zijn zodat dit niet op de schouders van een paar
mensen neerkomt.
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Als we katten plaatsen dan vragen wij een bijdrage in de kosten aan de
adoptant. 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) en anderzijds om een drempel op te
werpen dat er over een eventuele adoptie nagedacht wordt. Deze bijdrage is ook
om de kosten deels te dekken. Naast deze bijdrage hebben we ook een
selectieproces voor adoptanten van onze opvangers. Het doel hiervan is om de
katjes die al een slechte start hebben gekend een beter leven te geven in de
toekomst. Af en toe komt het voor, ondanks alle zorgvuldigheid, dat er toch niet
de juiste match is gevonden en de kittens/katten terug in de opvang komen. We
kunnen stellen dat maar sporadisch het geval is en voor alle betrokkenen, mens
en vooral dier, toch een trieste gebeurtenis.
Voor kittens of volwassen katten waar geen adoptant voor gevonden wordt
doordat ze of te schuw of FIV-positief getest zijn, gaan we opzoek naar een
andere oplossing en die vinden we meestal ook (dus permanente opvang).
Jammer genoeg kunnen ze bij ons niet in de opvang blijven want dan houden ze
een plek voor snuitjes bezet die wel een kans op adoptie hebben. Aan deze
plaatsing zitten kosten vast. Buiten de voorbereiding (neutralisatie, chip,
vaccinatie, FIV-/FeLV-test en nodige medische ingrepen) geven we ze ook een
zakcentje of voer mee om de permanente opvang een steuntje in de rug te
geven.
Ook in 2021 is door de coronacrisis onze jaarlijks Dag van Lindenholt, een
gezellige jaarmarkt, waar we spulletjes verkopen uit onze webshop weer komen
te vervallen. Maar mensen kunnen het hele jaar in onze webshop natuurlijk de
zelfgemaakt spulletjes voor de katjes bestellen zoals heerlijke mandjes en veel
leuke kattenspeeltjes.

Zoals eerder al gezegd komt financiële ondersteuning voor het overgrote deel via
onze donateurs binnen. Sinds 2016 ontvangen we ook subsidie van de gemeente
Nijmegen ter ondersteuning van ons werk. Ook steunt Stichting DierenLot ons af
en toe met een financiële bijdrage. Verder komen er sponsorbedragen via
Zooplus en via doelshop.nl binnen. Er zijn ook af en toe mensen die via Facebook
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een inzameling starten voor hun verjaardag in plaats van dat ze zelf cadeautjes
ontvangen. Het ingezamelde bedrag schenken ze dan aan de Stichting.
De Stichting heeft zich een paar jaar geleden aangesloten bij Teaming. Het
voordeel van Teaming is dat sponsering door mensen met een hele kleine beurs
zo ook tot mogelijkheden behoort. Bij Teaming doneer je namelijk maar € 1,00
per maand. Inmiddels hebben we 734 teamers.

Mocht iemand 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 regelmatig een mail dat we bij
Stichting DierenLot food en nonfood mogen komen ophalen.

Altijd een welkom om de opvangers te voeren

Het gebeurt ook regelmatig dat bedrijven een nominatie wedstrijd houden
waarbij de Stichting regelmatig in de prijzen valt. In 2021 zijn er geen
wedstrijden geweest waar de Stichting aan heeft kunnen deelnemen.
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Voorlichting
Via onze website en Facebook blijven
we voorlichting geven over relevante
onderwerpen zoals castratie, chippen
en diverse gevaren voor katten. Dit
blijft noodzakelijk.

Als de voorlichting doorgedrongen was, zou dit niet zijn gebeurd.

Ook krijgen we vaak vragen om advies over de verzorging van katten. Ook onze
ervaringen delen we met betrekking tot omgang met katten en verwijzen naar
een dierenarts wanneer de vraag daartoe aanleiding geeft.
Helaas moesten we afgelopen jaar topics op Facebook plaatsen waarin
meegelezen kon worden over wat de gevolgen van niet neutraliseren en chippen
kunnen zijn.
Zoals voorgaande jaren kwamen we ook nu weer ongecastreerde katers tegen
die jaren op straat hebben geleefd en gevochten omdat de hormonen hun
daartoe dwongen. Ook bij deze katers is dit geëindigd in ernstig geïnfecteerde
wonden, en bij een aantal ook in een FIV-besmetting.
Zoals Edwin, gevonden zwervend en gewond. Zijn gebit
bleek ook er ook ernstig aan toe te zijn. Dat is door de
dierenarts geheel verwijderd.
Voor katten als Edwin proberen we dan een oplossing te
vinden. Gelukkig hebben we voor hem een plekje weten te
vinden bij een andere organisatie waar hij rustig kan
genieten van het leven.
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Het belang van chippen en goed
registreren van dieren wordt overal
benadrukt zo ook door ons. Maar
ook dat de chip-gegevens bij
verandering aangepast moeten
worden omdat je anders als eigenaar
toch niet gevonden kunt worden hoe
vaak de oproep ook gedeeld wordt of aangemeld is bij allerlei organisaties zoals
Amivedi, facebook pagina’s en buurtapps.
Zo zijn we altijd bezig met voorlichting.
Tijdens de jaarmarkt geven we ook folders uit waarin relevante onderwerpen ten
aanzien van dierenzorg worden toegelicht.
Door onze ANBI-status zijn we verplicht financiële verantwoording af te leggen
over wat we doen met de donatiegelden. Hier willen we zelf ook open in zijn. We
willen aan de donateurs en subsidieverleners laten zien waar we het geld voor
gebruikt hebben en de reden ervan. Door ANBI-status van de Stichting heeft de
donateur bij donatie een belastingvoordeel op hun giften in de belastingaangifte.
Op onze site staat uitgebreid 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. Samenwerking is ons credo want als kleine
lokale Stichtingen samenwerken is dat effectiever om
praktische resultaten te behalen dan grote logge
organisaties die alleen nog maar op bestuursniveau
bezig zijn.
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 en het
Asiel in Arnhem. In praktische zin helpen we elkaar want elkaar helpen leidt tot
meer resultaten. Wat is mooi om door samenwerking oplossingen te vinden voor
katten die dit nodig hebben. We moeten constateren dat het in deze wereld van
stichtingen 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.
Nog steeds is Stichting DierenLot een grote motivator van onderlinge
samenwerking. Normaal gesproken bezoeken we twee keer per jaar de
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‘Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening’, georganiseerd door Stichting
DierenLot.

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 kat 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
Captain Murphy. Hij is geboren met een ‘waterhoofd’
Om dit mogelijk te maken vragen we volgers of zij zo’n katje op afstand willen
adopteren zodat er voor het gastgezin 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 tijd aan publiciteit.
Daarvoor onderhouden we
onze website en Facebook
regelmatig.
Er wordt geprobeerd om elke maand een maandverslag onder het kopje
Kattenavonturen op de website te plaatsen. Helaas komt dit door tijdgebrek er
vaak niet van. Op facebook worden dagelijks topics geplaatst. Soms alleen maar
een groet en soms een item over wat die dag gebeurd is. Dit kan het verhaal zijn
van geplaatste kittens of het bezoek aan de dierenarts. Ook wordt regelmatig
‘Hoe gaat het met’ op Facebook geplaatst. Daar gaat veel tijd inzitten om dit te
maken maar wordt wel erg gewaardeerd door de lezers.
Mensen die ons financieel ondersteunen kunnen hierdoor 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. Zo gauw het kitten of kat aan plaatsing toe is
wordt door het gastgezin een verhaaltje gemaakt over het kitten of kat en op de
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website en facebook gezet. Ook staan op de website de voorwaarden waaronder
de Stichting katten of kittens plaatst.
Omdat het bij houden van de website en facebook veel tijd in beslag neemt kan
het soms conflicteren met andere werkzaamheden. Maar we beseffen het belang
om enerzijds verantwoording af te leggen van wat we doen en anderzijds de
betrokkenheid van onze donateurs en vrijwilligers hoog te houden.
Het blijft heel 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 het
eerst dat je transparant bent 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 14 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 en voer 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.
Stichting Poezensnuitjes
www.poezensnuitjes.nl
NL48 INGB 0006 6680 03

Jaarverslag 2021
KVK 61477672
RSIN 8543 58 729

Pagina 18

Financiën
2021 een zo mogelijk nog vreemder jaar
geweest dan 2020, ook voor de Stichting. Er
lijken een aantal dingen structureel aan het
veranderen te zijn en het vraagt steeds meer
inventiviteit om alles aan de praat te houden.
In de eerste 3 kwartalen van 2021 hebben we
flink gebruik moeten maken van onze reserves.
De inkomsten bleven dalen en de kosten alleen
maar stijgen.
Het leek erop dat de kittenexplosie weer veel groter was dan eerdere jaren.
Niet alleen troffen we weer grotere aantallen katten in nood maar we kregen ook
met nog veel meer ziekte en zorg te maken. Bijna al onze opvangers hebben
langere tijd op duur dieetvoer moeten zitten om van hardnekkige kwalen als
giardia af te komen. Ook de dierenarts kosten lopen alleen maar op, veel
dierenarts kosten vallen onder het hoge 21% tarief en ook bij de dierenarts
merken we prijsverhogingen zoals eigenlijk overal. Stijgende grondstof-en
brandstofprijzen werken overal in door.
Het was natuurlijk ook voor het tweede jaar op rij dat de Dag van Lindenholt en
de Vierdaagse niet doorgingen wat voor ons normaal inkomstenbronnen zijn.
Waren we vorig jaar al ingeteerd op onze reserves, ondanks een erfenis, dit jaar
ging het wel heel hard, zodanig dat we ons serieus zorgen gingen maken over
hoelang we dit zo vol konden houden. In het laatste kwartaal hebben we onze
zorgen ook op facebook geuit en dat resulteerde in een enorme boost aan onze
donaties. Het was hartverwarmend om te merken hoe ons werk gesteund wordt
door donateurs ook in slechtere tijden en dat 1 oproep al zoveel kan schelen.
Daar bovenop kwamen enorme bedragen van Stichting DierenLot, niet alleen
dankzij een verdubbeling van onze digitale collectebus, maar ook met een flink
steunbedrag en een extra brandstof vergoeding.
Dit alles resulteerde in een jaarafsluiting met een positief resultaat en ook nog
een aanvulling van onze reserves.
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) nog steeds goed. Deze zorgt inmiddels voor vaste inkomsten
van ca € 732,00 per maand.
Ook zijn er inkomsten uit de Goeden Doelen shop en uit onze eigen Webshop.
Nog steeds hebben wij een snuit niet kunnen helpen om financiële redenen, en
dat is voor de vrijwilligers een grote motivatie om door te gaan.
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Baten en Lasten 2021
BATEN EN LASTEN
ínkomsten

realisatie realisatie Begroting
2020
2021
2021

sponsors
vergoedingen
subsidie
adoptie op afstand
bijzondere inkomsten
donateurs
geplaatste katten
webwinkel/markten
collectebussen
Dierenlot

€ 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

€
€
€
€

1.887,77
1.908,47
5.000,00
4.040,00

2000
2000
5000
3200

€ 45.012,38
€ 11.375,00
€ 480,75
€
65,71
€ 12.950,00

35000
12000
1700
200
1500

gebruik reserve castratie

1500

UITGAVEN

realisatie realisatie Begroting
2020
2021
2021

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

resultaat
€ 66.281,66 € 82.720,08

64.100

€ 248,48 € 146,15
€ 3.664,00 € 4.040,00
€ 367,00 € 367,00
€ 285,97 € 413,07
€ 440,33 € 731,04
€ 510,00
€ 129,50
€ 37.636,44
€
€ 1.917,00
€ 14.315,84
€ 240,00
€ 2.372,49
€ 956,67
€ 2.716,66
€ 833,27
€
81,78

€ 510,00
€
81,25
€ 47.193,86
€
52,00
€ 1.933,56
€ 16.097,26
€ 240,00
€ 5.650,00
€ 1.277,49
€ 2.789,04
€ 427,95
€
83,24

€ -433,77

€ 687,17

400
3200
500
1000
450
450
100
35000
160
1900
12000
240
2000
2000
4000
500
200

€ 66.281,66 € 82.720,08

64.100

Balans per 31 december 2021
ACTIVA
Inventaris
Kas
Nog te ontvangen bedragen
voorschot webshopkosten
Kortlopende leningen
PayPal
Spaarrekening
Betaalrekening
Mollierekening

PASSIVA
€
€
€
€
€
€
€
€

2020
499,00
368,05
145,00
117,50
-151,14
403,63
34.000,00
1.793,59

€
€
€
€
€
€
€
€

2021
132,00
387,55
500,60
118,85
-417,89
483,66
44.000,00
1.733,86
€ 17,60

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

€ 37.175,63 € 46.956,23
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€

2020
1.480,81 €

2021
3.283,35

€ 3.187,73 € 4.131,93
€ 4.273,84 € 4.620,53
€ 5.000,00 € 5.000,00
€ 14.000,00 € 19.000,00
€ 4.000,00 € 5.000,00

€
€

5.667,02 €
-433,77 €

5.233,25
687,17

€ 37.175,63 € 46.956,23
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Toelichting op de financiën

Opbrengsten:
Nog steeds bestaat onze grootste inkomens bron uit donateurs. Toen we dit jaar
even hard achteruit leken te lopen waren het onze donateurs die de financiën
weer gladtrokken. Onze ruim 25 duizend volgers leven duidelijk met ons mee en
zijn er voor ons als het nodig is blijkt maar weer.
Dat houd onze motivatie ook hoog om ondanks tegenslagen en eigenlijk altijd te
veel werk, toch het hoofd boven water te houden en door te gaan.
Op de tweede plaats komt dit jaar Stichting DierenLot. Nog nooit hebben zij
zoveel uit kunnen delen als dit jaar. DierenLot heeft 3 keer zijn 2 jaarlijkse
samenkomsten niet kunnen organiseren door corona en afgelopen november kon
het maar net. Bij deze bijeenkomst hebben ze flink uitgepakt voor alle
dierenorganisaties. Daarnaast hadden we in het voorjaar een bijdrage gehad ter
compensatie voor de gemiste bijdragen van 2020 i.v.m. corona. Verder hebben
we via DierenLot een bijdrage gehad uit het herdenkingsfonds Henny.
Op de derde plaats staan de opbrengsten voor geplaatste katten. De bijdrage die
wij vragen dekt bij lange na de kosten niet die wij maken voor eten en medische
zorg, entingen, chip en neutralisatie. Jarenlang heeft de Stichting deze bijdrage
niet verhoogd, maar in 2022 zal er toch een kleine verhoging moeten
plaatsvinden om het gat tussen onkosten en opbrengsten niet nog groter te laten
worden.
In 2021 hebben we wederom een ondersteunende subsidie van € 5000,= mogen
ontvangen van de gemeente Nijmegen.
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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.
Overige inkomsten komen van onder andere de webshop, collectebussen,
doelshoppen, facebook en de zooplus-banner.

Kosten:
Zoals altijd zijn dierenartskosten onze hoogste kostenpost. Dit jaar nog een stuk
hoger dan voorgaande jaren. We hebben enorm veel zwervers geholpen die er
slecht aan toe waren. Wij krijgen wel gunstige tarieven voor de standaard
behandelingen als neutraliseren, chippen en enten, maar het zijn vooral de
overige kosten geweest die de dierenarts rekeningen zo hebben doen oplopen.
Heel veel zwervers hebben slechte gebitten die geheel verwijderd moeten
worden (dit zijn enorm dure operaties). Ook botbreuken zorgen voor veel extra
kosten (röntgenfoto’s, operaties, veel wondzorg)
Een aantal kittens zijn overleden zonder duidelijke oorzaak, daar hebben we
autopsie op laten doen om te weten wat het risico voor de nestgenootjes was.
Waar we normaal enkele maanden in het kitten hoog seizoen hoge
dierenartsrekeningen hebben, hadden we dit jaar bijna het hele jaar door flink
hoge DA rekeningen. Totaal € 10.000 meer dan vorig jaar.
Naast de groeiende dierenartskosten zijn ook de kitten/katten kosten gegroeid.
Deze beslaan eigenlijk alle kosten voor snuiten buiten de medische kosten.
Bijna alle opvangsnuiten hebben langer in opvang gezeten en dieetvoer moeten
eten wegens aanhoudende giardia. De speeltjes en mandjes moesten vaker
vervangen worden i.v.m. besmettingsgevaar van giardia. In 2021 hebben we
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gevallen van schimmel gehad wat langdurige opvang, zorg en medicatie
betekende. In de dierenvoedselindustrie waren er ook leveringsproblemen door
corona, hierdoor moesten we opzoek naar andere leveranciers die vaak duurder
waren. Zoals de vang- en verblijfmaterialen zoals 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 heeft altijd een kosten dekkende kilometervergoeding aan haar
vrijwilligers betaald. Wegens de sterk gestegen brandstofkosten is deze niet
meer kostendekkend en word deze vergoeding in 2022 verhoogd. We zijn
afhankelijk van vrijwilligers die autorijden omdat we met 1 ambulance nooit
overal kunnen zijn en ons gebied redelijk groot is.
Onze financiën zijn nog steeds gezond. Onze reserves blijken broodnodig omdat
we in 2021 weer hebben gezien hoe hard de kosten ineens kunnen oplopen.
Gelukkig hebben we ook gezien hoe onze volgers ons steunen als het nodig is!
In 2021 bestond Stichting 7 jaar. Dit is niet gevierd omdat ook in 2021 geen
vieringen mogelijk waren. In december hadden we voor het eerst weer een
gastgezinnenmiddag gepland maar ook deze ging last minute niet door wegens
corona. Toch zijn onze vrijwilligers doorgegaan met tomeloze inzet en liefde voor
de snuiten. Nog niemand weet hoe 2022 eruit gaat zien maar we hopen echt dat
we met onze vrijwilligers ook weer eens samen kunnen zijn en ontspannen.
Naast Eddie en Spockie hebben we dit jaar ook Murphy in de Stichting
opgenomen, het derde snuitje met een waterhoofd. Het potje voor deze 3
snuiten is daarom omgedoopt tot “Hydrohelden-potje” en wordt gevuld door
adoptie op afstand donateurs en is bedoeld voor één of meer dure operaties of
andere medische ingrepen welke Eddie, Spockie of Murphy 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.
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 dit permanent 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 2021 zijn er
twee overleden maar ook weer zes opgenomen. Aan het einde van het jaar
werden er 20 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
In het 7e jaar van de Stichting is wel duidelijk dat we er echt toe doen.
Financieel zijn en blijven we gezond, dankzij een zeer trouwe schare volgers en
meelevende donateurs, en voorzichtig financieel beleid.
Qua resultaten voegen we echt veel toe aan deze regio. Vele snuiten zijn weer
gered en geholpen en veel leed is voorkomen. En we hebben gelukkig nog nooit
een snuit om financiële redenen niet kunnen helpen.
Het blijft hard werken, heel hard werken, en een eeuwige zoektocht naar
helpende handen hierin. Het blijft balanceren op de grens van het kunnen van
vrijwilligers en bestuur, maar het blijft ook bijzonder om zoveel te kunnen
betekenen.
2022 is alweer begonnen en de Stichting staat niet stil. We gingen het nieuwe
jaar in met een snuitje met FIP, een ziekte waar tot voor kort geen genezing
voor mogelijk was. Maar nu is er hoop, een dure en intensieve behandeling maar
met een reële kans op volledige genezing. We gaan er voor, voor hem en alle
snuiten die we ook het komend jaar weer gaan helpen.
~ Iedereen hartelijk dank voor alle steun, in welke vorm dan ook! ~

Bestuur en vrijwilligers van Stichting Poezensnuitjes
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