Jaarverslag 2020
Algemeen
De aanleiding voor het oprichten van de Stichting Kansarme Dieren in januari 2011 was de
moeilijke situatie van vooral oudere en/of chronisch zieke katten (en andere dieren), waar de
eigenaar niet meer voor kan (of wil) zorgen. De ervaring leert dat dergelijke katten het in een
asiel erg zwaar hebben. Het is voor een oudere kat moeilijk om zich aan te passen aan een
nieuwe situatie en het leven in een groep met katten in een beperkte ruimte. Ook is een asiel
niet bedoeld voor permanente opvang.
Het bestuur
Het bestuur wordt gevormd door: Dia de Jonge (voorzitter en penningmeester ), Saskia
London (secretaris) , Geertje Teuwissen (algemeen bestuurslid en Delano Koelman
(fondsen werving)
Publiciteit
De Facebook pagina's “Stichting Kansarme Dieren” en “Red een Suikerkat” hebben heel veel
positieve reacties opgeleverd We krijgen veel steun, dat kan zijn financieel of goederen.
Helaas hebben we Red de Suikerkat facebook pagina opgeheven omdat er veel kwetsende
en nare reacties kwamen op onze berichten. We kregen van de eigenaren van de katten die
herplaatst moesten worden veel verzoeken om het van de pagina te verwijderen. Daarom
hebben we besloten hier mee op te houden, jammer maar het is niet anders.
Dieren in de opvang
Het was weer een bewogen jaar geweest. We hebben 5 katten in moeten laten slapen Joost,
Chester, Harold, Donny en Jip . Er zijn ook 9 nieuwe katten gekomen, Oscar, Karel, Suki,
Nonna, Luna, Biscuit, Maussie, Toby en Smurf. En we hebben 7 katten herplaatst, Suki,
Nonna, Smurf, Willem, Mac, Valla en Maussie.
We hebben 6 diabeteskatten in de opvang. De opvang en verzorging van katten met
diabetes is onze specialiteit. Wij hebben in totaal 12 katten in de opvang.
Acties
Via een banner op verschillende websites is het mogelijk een bestelling te doen bji Zooplus.
Wij krijgen dan een percentage van het factuurbedrag, Hierdoor hebben we in 2020
€ 160.73 verdiend.
We hebben een aantal eigenaren van de opvangkatten die betalen voor de opvang van hun
kat en een aantal donateurs die ons maandelijks ondersteunen.
Verder helpt Dierendonatie ons een paar keer per jaar via korte doneeracties aan
benodigdheden voor onze opvangkatten. We hebben dit jaar insulinespuiten ,testmateriaal ,
natvoer en brokken en krabpalen van Stichting DierenDonatie.nl een crowdfunding platform,
gekregen.
Rond dierendag en Pasen starten wijzelf een doneeractie. Ook krijgen we regelmatig van
particulieren giften, dan wordt er weer onverwachts een pakketje bezorgd met voer, mandjes

enz. of sturen mensen hun spuiten en andere spullen voor diabeteskatten naar ons op als
hun eigen kat is overleden.
Dierenlot
Helaas is in 2020 geen vrijwilligers bijeenkomsten geweest bij Stichting Dierenlot normaal is
dat in het voor en najaar.

Stoffelfonds
We hebben het Stoffelfonds een nieuwe impuls gegeven. We gaan thuiswonende
diabeteskatten (hun eigenaren) helpen. We gaan dit doen in samenwerking met het
suikerkattenpunt (geven informatie aan eigenaren en dierenartsen) en het
Diabeteskattenforum (helpen met het instellen op insuline van de kat met diabetes). Er is ook
een FaceBook pagina gemaakt.
Er zijn 9 katten die langdurig ondersteund worden. Er zijn 7 start pakketten verstuurd dat
houd in 100 insuline spuiten, 200 lancetten, 50 teststrips en een testmetertje. En er zijn ook
nog los van de start pakketten 15 x 50 teststrips, 200 insuline spuiten en 100 lancetten
verstuurd. Verder zijn er Lantus, ProZinc en caninsulin insuline vergoed, brokken en natvoer
en als uitzondering dierenartskosten.
Nieuwsbrief
In 2020 zijn er 2 nieuwsbrieven opgemaakt, waarin we het wel en wee van onze katten en
acties delen. Deze zijn te vinden op de website.
Dit jaar hebben we een grote wens uit kunnen laten komen namelijk een nieuwe vloeistof
dichte vloer in de opvang. Dankzij giften van Stichting Dierenlot, Stichting Abri voor dieren
en Nette Diepeveen hebben we het kunnen financieren.

Financiën

Inkomsten 2020

€20.477,56
Giften en donaties*
Huisvesting, voer, medicatie

€ 4336,89

Stoffelfonds

€ 1228,11

Diversen
Totaal

€413,62
€ 26.456,18

Uitgaven 2020
Dierenartskosten

€ 10998,35

Huisvesting, voer, medicatie

€5908,21

Diversen*

€ 9390,19

Stoffelfonds

€2828,08

Totaal

€29.124,83

*De diversen van de uitgaven zijn dit jaar hoog, door de kosten van de nieuwe
vloeistof dichte vloer in de opvang.
* giften en donaties zijn eenmalig extra hoog dankzij de giften voor de nieuwe vloer.
Stoffelfonds
De kosten van het Stoffelfonds zijn hoog uit gevallen .Een kat die we als uitzondering alle
kosten vergoeden erg veel zorg (dierenarts kosten) nodig had. De kat is helaas ondanks alle
zorg ingeslapen.
Er zijn ook 5 katten bij gekomen die we ondersteunen dus zijn de kosten toegenomen.

Stoffelfonds saldo
Januari 2020 in kas
Januari 2021 in kas

€1868,30
€ 268,23

Banksaldo jan 2020 inclusief Stoffelfonds

€ 7591,06

Banksaldo jan 2021 inclusief Stoffelfonds

€4922,41

Begroting 2021
Verwachte inkomsten
Giften en donaties

€ 13000,00

Huisvesting, voer, medicatie

€5000,00

Stoffelfonds

€ 1000,00

Diversen
Totaal

€ 100,00
€ 19100,00

Verwachte uitgaven
Dierenartskosten
Huisvesting, voer, medicatie
Diversen
Stoffelfonds
Totaal

€ 11000,00
€ 7000,00
€100,00
€1000,00
€19100,00

