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VOORWOORD

Dit is het derde jaarverslag van Stichting Kittenplace over het jaar 2019.
De Stichting is opgericht op 30 december 2016.
Stichting Kittenplace is een niet meer weg te denken organisatie voor moederpoezen en
kittens. Ons team is niet enorm groot. Maar wij hebben wel vrijwilligers die zich naar eigen
kunnen en willen inzetten. Daarmee bereiken wij veel. Ook kunnen wij rekenen op een grote
groep donateurs die ons werk ondersteunen.
2019 is weer een bijzonder en mooi jaar geweest. In 2019 hebben wij 41 moederpoezen en
141 kittens opgevangen en herplaatst.
Stichting Kittenplace wil graag transparant zijn naar haar donateurs, vrijwilligers en alle
organisaties en mensen die met ons samenwerken. Met dit jaarverslag willen wij onze
plannen en resultaten verantwoordelijk vastleggen.

Bestuur Stichting Kittenplace
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DOELSTELLING

De doelstelling bij de oprichting is als volgt omschreven:
1. het terugdringen van het overschot aan moederpoezen en kittens door het
opvangen, socialiseren en herplaatsen alsmede het verhelpen van ongewenste
situaties, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of
daartoe behoorlijk kan zijn.
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het steriliseren en
chippen van moederpoezen voor herplaatsing. Kittens worden tegen een vooraf
vastgestelde en overeengekomen vergoeding op basis van de gemaakte kosten
herplaatst. Moederpoezen worden herplaatst tegen een vrijwillige bijdrage.
BESTUUR

Per balansdatum wordt het bestuur van de stichting als volgt genoemd:
-

A.P. Kraaij (Voorzitter)
E.R. v.d. Wilt (Penningmeester)
N.A.A. van Leeuwen (Secretaris)

Binnen het bestuur hebben wij ook een aantal vrijwilligers en/of gastgezinnen. Niemand
ontvangt een vergoeding voor de werkzaamheden. Medische kosten komen volledig voor de
stichting. Donaties in de vorm van voer en materialen worden verdeeld onder de
gastgezinnen. Opvang, andere activiteiten en opslag van materialen binnen de stichting
wordt gedaan vanuit onze eigen huizen. Er is namelijk geen eigen huisvestiging.

DOELEN 2019
Naast het helpen van zoveel mogelijk moederpoezen en kittens, stond 2019 in het teken van
het verder professionaliseren van Stichting Kittenplace. Net zoals we ervoor willen zorgen
dat de kittens op eigen pootjes kunnen staan, willen we een stabiele organisatie creëren en
in stand houden.
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Gerealiseerd in 2019
Er is veel gebeurd in 2019 bij Stichting Kittenplace.
We hebben ons met succes ingezet voor een donateurenbestand.
In samenwerking met onze dierenarts hebben wij een sterilisatieactie gehouden voor onze
geadopteerde kittens, waarbij men hun dier voor een speciaal actietarief heeft kunnen laten
helpen.
Een nieuw logo voor de stichting.
Professionele werkkleding aangekocht.
Er is nog steeds een mooie samenwerking met Stichting Dierenlot.
Er is ook nog steeds een mooie samenwerking met een plaatselijke winkel in huisdiervoer en
benodigdheden ‘’de Brokkensuper” te Alphen aan den Rijn.
Daarnaast zijn er een aantal nieuwe en bestaande ontwikkelingen opgestart in 2019 die
verder worden uitgebreid in 2020.

Blik vooruit: 2020
Met een bijzonder jaar om op terug te blikken, kunnen we niet wachten om van 2020
minstens net zo’n bijzonder jaar te maken. Alvast een korte blik op onze ambities voor het
nieuwe jaar:
-

Alle kittens geënt, gechipt en gesteriliseerd naar hun nieuwe huisje laten gaan.
Aanschaffen van twee buitenrennen.
Verdere uitbreiding van opvanglocaties en donateurs.
Cursus Vakbekwaamheid besluithouders voor dieren – honden – katten.
Samenwerking met meerdere dierenartsen in Nederland.

ACTIVITEITEN 2019
In 2019 zijn er verschillende ontwikkelingen geweest binnen de stichting.
Er zijn kittens voor het eerst naar België en Duitsland verhuisd. We hadden een nestje met
Ragdoll kittens bij een van onze opvanglocaties. Het Parvo-virus heeft voor het eerst plaats
gevonden bij een opvanglocatie. Diversen kittens waren ernstig aan de diarree door dit virus.
Dit had een behoorlijke impact binnen onze stichting.
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Een groot gedeelte van het jaar bleven alle opvanglocaties gevuld. We werden regelmatig
benaderd dat er kittens in nood waren op verschillende plekken binnen Nederland. Ook deze
hebben wij met liefde grootgebracht en in een nieuw en veilig huisje kunnen plaatsen. In
2019 hebben wij in totaal 181 dieren geholpen, waar wij super trots op zijn.
Dankzij de enorme inzet van onze opvanggezinnen, de vrijwilligers die hielpen met transport
en andere hand- en spandiensten en de geweldige ondersteuning van onze dierenarts,
hebben wij als stichting veel moederpoezen en kittens die in nood verkeerden, weer kunnen
helpen.

Neutralisatie projecten
Moederpoezen worden gesteriliseerd voordat ze teruggaan naar de eigenaar of naar een
nieuw huisje vertrekken. Soms worden andere poezen of katers in hetzelfde gezin ook
geholpen wanneer wij daarvoor financieel de mogelijkheden hebben. Veel van de mensen
die ons benaderen over een noodsituatie hebben te maken met beperkte financiële
middelen, terwijl zij wel absoluut veel liefde voor hun dieren hebben. Wij nemen hierin zo
mogelijk een verantwoordelijke rol om het overschot aan katten enigszins terug te brengen.

Publiciteit
Om voldoende inkomsten te kunnen genereren, besteden wij veel aandacht aan publiciteit.
Wij onderhouden onze website en facebookpagina goed. Zo kan iedereen zien waar hun
steun en hulp naartoe gaat. Het op Facebook kunnen volgen van de kittens en
moederpoezen, geeft de adoptant de mogelijkheid te zien wat voor karakter het dier heeft.
Daarnaast is het leuk om de groei van de kittens op de voet te volgen.

Externe contacten
Stichting Kittenplace heeft haar externe contacten uitgebreid door een samenwerking in mei
2019 aan te gaan met Stichting Zwerfkatten Nederland. Onze stichting staat bij de Kamer van
Koophandel geregistreerd.

FINANCIEEL
De financiële positie van de stichting is gezond. De lening uit privé middelen hebben wij dit
jaar zo goed als afbetaald. Verder is alles tot op heden gefinancieerd door donaties, giften en
inkomsten uit plaatsing van de kittens en moederpoezen.
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BALANS
ACTIVA

31 december 2019

Kas

31 december 2018

268,34

358,34

Betaalrekening ING

11.185,68

9.135,47

Spaarrekening ING

150,21

150,17

Debiteuren

348,88

-

BTW af te dragen hoog

0,12

-

BTW rekening-courant

117,00

-

Totaal

PASSIVA

12.070,23

31 december 2019

Algemene Reserve
Lening
Btw rekening-courant

6.971,63

40,00

2.370,00

21,66

Vennootschapsbelasting

31 december 2018

10.097,52

-

Crediteuren

9.643,98

53,00
249,35

1.026,00

-

884,00

-

BTW af te dragen laag

0,63

-

Voorbelasting

0,42

-

Overlopende kosten

Totaal

12.070,23
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WINST EN VERLIESREKENING
INKOMSTEN
Algemene Giften

10.217,13

Geplaatste kittens en katten

19.372,76

Adoptie op afstand Hope

260,00

Rente/betalingsverschillen

26,82

Totaal

29.876,71

UITGAVEN
Administratie/Accountantskosten

96,96

Bankkosten

228,80

Kantoorbenodigdheden

53,18

Drukwerk, porti en vrachten

157,16

Dierenartskosten

16.033,21

Overige kosten

1.582,76

Kilometervergoeding

668,09

Telefoon- en Websitekosten

304,00

Chipregistratiekosten

383,50

Voer en overige benodigdheden katten

5.717,70

Verzekering Dierenlot ambulance

165,00

Auto- en brandstofkosten

740,46

Energiekosten

620,00

TOTAAL

26.750,82
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Saldo winst

3.125,89

TOELICHTING
Inkomsten:

Een groot gedeelte van onze inkomsten bestaat uit donaties. Daarnaast kunnen we met de
inkomsten van de geplaatste moederpoezen en kittens een deel van de onkosten
compenseren.

Uitgaven:

Onze grootste uitgavenpost is dierenartskosten. Hieronder vallen o.a. de kosten voor
sterilisaties en keizersneden van de moederpoezen die noodzakelijk bleken tijdens
bevallingen en het inenten en chippen van de kittens.

Het jaarverslag is goedgekeurd door penningmeester mevrouw E.R. v.d. Wilt.
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CONCLUSIE

Wij bestaan als stichting nu drie jaar. We kunnen stellen dat we een gezonde stichting zijn,
ook financieel. Wij hebben veel moederpoezen en kittens met liefde en zorg kunnen helpen.
Dit hebben wij mede te danken aan alle donateurs en mensen die ons een warm hart
toedragen dan wel incidenteel financieel bijdragen. Zonder hen kunnen wij niets bereiken.
Inmiddels is 2020 begonnen. En wij gaan wederom alles op alles zetten om er ook in 2020
voor de moederpoezen en kittens te zijn.

[10]

