ACTIVITEITENVERSLAG 2020

Voorwoord
De doelstelling van stichting Kat in Nood is de opvang van niet- tot moeilijk herplaatsbare
katten. Deze katten komen vanuit het hele land. Het zijn vaak dieren die door hun
(gedrags)problematiek onplaatsbaar zijn voor een regulier asiel. Wij vinden dat ook deze
katten recht hebben op een liefdevolle verzorging. Ook nemen wij katten op van
particulieren, bijvoorbeeld als er sprake is van ernstige medische- en/of gedragsproblemen
of overlijden van de eigenaar. De problemen die al deze dieren met zich meebrengen zijn
heel divers. Met de juiste begeleiding, liefdevolle verzorging en vooral door ze in hun waarde
te laten, komen veel katten er uiteindelijk weer bovenop. Stichting Kat in Nood plaatst haar
katten door het hele land, bij gemotiveerde en serieuze liefhebbers. Bij sommige katten lukt
het echter niet om ‘de knop’ om te krijgen. Hiervoor hebben wij speciale groepsverblijven
waar deze dieren oud kunnen worden. Katten van tegen de twintig zijn bij ons geen
uitzondering! Bij Stichting Kat in Nood wonen ruim 225 katten verdeeld over een aantal
verblijven. Stichting Kat in Nood is in 1980 opgericht in Arnhem. Omdat de wens bestond
katten permanent op te vangen is de stichting al snel verplaatst naar het Groningse
Lauwerzijl. Wegens veroudering van de gebouwen en de beperkte mogelijkheden om uit te
breiden, is de stichting in 2010 verhuisd naar de huidige, landelijke locatie in het Friese
Drachtstercompagnie. In december 2012 is stichting Kat in Nood uit Den Haag opgegaan in
de stichting uit Friesland. In 2014 heeft een uitbreiding plaatsgevonden met twee prachtige
nieuwe gebouwen die tevens onderkelderd zijn. Hiermee heeft de stichting een
verdubbeling van het aantal bewoners kunnen realiseren. In 2019 heeft er nogmaals een
uitbreiding plaatsgevonden met een gebouw dat plaats biedt aan vijftig bewoners en tevens
over een groot magazijn beschikt.

Naast de opvang van katten maken wij ons ook sterk voor het terugdringen van het
kattenoverschot in Nederland. Wij richten ons daarbij vooral op mensen met een inkomen
rond het minimum. De relatief dure sterilisatie is voor deze groep vaak niet op te brengen
met alle gevolgen van dien. Er zijn daarnaast nog veel groepen ongecastreerde katers en niet
gesteriliseerde poezen, die bij boerderijen, op industrieterreinen of bedrijven rondlopen. Wij
werken met diverse organisaties samen om uitbreiding van deze groepen te voorkomen.

Na de ingreep worden de meeste dieren weer teruggezet op de plek waar ze zijn gevangen.
Soms zit er een kat tussen met een medisch probleem, waardoor het onverantwoord is om
terug te plaatsen. Ook komen we er soms achter dat een dier wel heel erg gesteld is op
mensen. Deze katten blijven bij ons wonen of we zoeken een nieuw huis voor hen. Stichting
Kat in Nood is een moderne en professionele organisatie. De stichting is grotendeels
afhankelijk van vrijwilligers. Mensen met verschillende achtergronden vinden bij ons een
plek om nuttig bezig te zijn. Ook werken er vier gediplomeerde werknemers (twee fulltime,
twee parttime) en kunnen we beschikken over een vaste dierenarts. Daarnaast zijn wij een
SSB-erkend stagebedrijf, waarin leerlingen met alle facetten van onze organisatie in
aanraking komen. Van het bestuur tot de vrijwilligers, iedereen zet zich naar eigen vermogen
in om kansarme katten te helpen. Stichting Kat in Nood is een particuliere organisatie en
ontvangt geen subsidies. De inkomsten van de stichting bestaan voornamelijk uit donaties,
giften, legaten en erfenissen. Tevens kennen wij een adoptiefonds waarbij men één of
meerdere katten voor een bepaald bedrag per maand kan ‘adopteren’. Daarnaast zijn er
inkomsten door plaatsingen, een pensiongedeelte en ons dierenartswerk. Kat in Nood is
door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en
daarnaast in bezit van het Keurmerk Goed Besteed en een erkend SBB-leerbedrijf.

Activiteitenverslag 2020
Bewoners per 01-01-2020

247

Bewoners per 31-12-2020

243

Mutaties 2020

In

Uit

Zwerfkatten

49

45

Katten van particulieren

32

30

Vanuit andere asielen/opvangen

36

18

Moederpoezen

17

14

169

167

10

9

Huisuitzetting eigenaar

12

Ziekte/overlijden eigenaar

10

Medische- gedragsproplemen

10

Zwerfkatten
Afstand

Kittens
Langdurig pension

15
2

Overleden katten

Totaal

26

313

309

Toelichting volwassen katten
Het aantal opgenomen katten in 2020 is qua aantal vergelijkbaar met 2019. Het aanbod van
moeilijk tot niet herplaatsbare katten stijgt in het algemeen omdat de opvangmogelijkheden
in het land duidelijk minder zijn.

Toelichting kittens
Bij de kittens zien we vanaf 2019 een verschil met de jaren daarvoor. De lijn daalde de eerste
jaren, stabiliseerde in 2018 maar steeg in 2019 weer enorm. Ondanks dat wij ons beperken
tot de echte noodgevallen waren het in 2019 163 en in 2020 maar liefst 169.

• 2015 152 kittens
• 2016 133 kittens
• 2017 103 kittens
• 2018 102 kittens
• 2019 163 kittens
• 2020 169 kittens

Wij werden net als in 2019 ook in 2020 weer opvallend veel benaderd rondom nesten van
verwilderde moederpoezen. Veel reguliere asielen trekken hun handen af van deze
bewerkelijke groep. Wij zorgen er als eerste voor dat de moederpoes gevangen en
gesteriliseerd wordt. Ze gaat hierna vrijwel altijd terug naar haar leefplek, mits ze gevoerd
wordt. De kittens worden gevangen en gaan ter socialisatie in gastgezinnen. Hierna lukt het
vrijwel altijd om ze te herplaatsen. Wij vragen een plaatsingsbijdrage van 100,- euro per
kitten. Hier worden de kittens twee keer voor ingeënt, behandeld tegen wormen/vlooien en
tevens gesteriliseerd/gecastreerd als ze daar de leeftijd voor hebben. Hierdoor weten we
zeker dat de kleintjes niet weer mee zullen doen met het kattenoverschot.

Voor katten afkomstig van andere asielen werken we nog steeds met een wachtlijst. Er
mogen maximaal drie katten tegelijk komen. De wachttijd staat gemiddeld op vijf tot zes
maanden. Wij vragen een eenmalige bijdrage van 150,- euro per kat aangezien vrijwel al
deze katten voor de rest van hun leven bij ons blijven wonen. Ook katten van particulieren
komen eerst op een wachtlijst. Er melden zich nog altijd dagelijks velen aan waardoor de
wachttijd rond de vijf tot zes maanden ligt. Het betreft meestal katten met gedragsen/of
medische problemen. Wij spreken bij deze katten dan ook niet van afstand. Wij stellen dat
we de zorg van de eigenaar overnemen. Deze blijft echter wel financieel verantwoordelijk
voor de kat. Wij vragen een maandelijkse verzorgingsbijdrage afhankelijk van de leeftijd van
de kat. We houden de eigenaar op de hoogte en deze is welkom de kat af en toe te
bezoeken.

Dierenarts
Naast de opvang van katten maken wij ons ook sterk voor het terugdringen van het
kattenoverschot in Nederland. Wij richten ons daarbij vooral op mensen met een inkomen
rond het minimum. De relatief dure sterilisatie is voor deze groep vaak niet op te brengen
met alle gevolgen van dien. Er zijn daarnaast nog veel groepen ongecastreerde katers en niet
gesteriliseerde poezen, die bij boerderijen, op industrieterreinen of bedrijven rondlopen. Wij
werken met diverse organisaties samen om uitbreiding van deze groepen te voorkomen.
Vanaf januari 2020 is onze arts wekelijks aanwezig waardoor wij een flinke hoeveelheid
katten hebben kunnen steriliseren/castreren.
In 2020 zijn er bij de stichting:

• 1090 poezen gesteriliseerd en
• 680 katers gecastreerd

In 2020 heeft de stichting ook weer veel zogenaamde TNR-acties uitgevoerd. Naast een paar
grote locaties (>20 katten) waren er dit jaar opvallend veel kleine acties. Twee of drie
aanloopkatten waarbij bewoners toch maar eens aan de bel trokken. Hierdoor hebben we in
totaal 73 acties gedaan. Wederom een stijging in aantal ten aanzien van 2019. In totaal zijn
ruim 200 katten gevangen, door ons geneutraliseerd en weer terug geplaatst.
Wij denken dat het aantal stijgt doordat dit deel van ons werk steeds bekender wordt. Wij
schrijven ook geen factuur als het om zwerfkatten gaat en (helaas) is dit de reden waardoor
veel mensen katten laten lopen. Het zijn ten slotte niet ‘hun katten’. Wij zijn blij met deze
ontwikkeling. De drempel naar ons moet zo laag mogelijk liggen en het moet algemeen
bekend zijn dat wij helpen om zwerfkatten en boerderijkatten te steriliseren en te castreren.
Steeds meer particulieren weten ons zelf te vinden waardoor wij niet actief hoeven te
werven. Om meer te lezen over onze werkzaamheden, de verschillende acties en
persoonlijke verhalen uit 2020 verwijzen wij door naar ons donateursblad. Het Zwervertje
komt twee keer per jaar uit en staat vol met verhalen. Het blad is via onze site te bekijken.

Publiciteit
Onze website wordt nog steeds goed bekeken. Naast de gewone site www.katinnood.nl
hadden wij de site www.kitteninnood.nl Op deze site boden wij uitsluitend onze kittens aan.
Wegens een verandering in het besturingssysteem zijn wij met deze site gestopt. De naam is
wel aangehouden en linkt nu automatisch door naar de kat in nood-site. Op deze site is een
apart stuk voor de kittens geplaatst. Onze Facebooksite heeft eind december 2020 bijna
13000 volgers. De kracht van de Facebooksite is groot. Zo weten we op deze wijze onder
andere veel katten te herplaatsen. Doordat we mensen op de hoogte houden van onze
acties krijgt men sympathie voor onze organisatie. Hierdoor stijgt het aantal donateurs. Onze
herplaatsers staan ook op onze nieuwe site, maar blijven tevens te vinden op
www.dierenasiels.com. Deze samenwerking loopt nog altijd naar tevredenheid. Ons
donateursblad het ‘Zwervertje’ verschijnt twee keer per jaar. Het blad wordt over de grote
lijn erg goed ontvangen en hoog gewaardeerd. Veel donateurs maken actief reclame voor de
stichting. Er staan een aantal dierenartsen in ons adressenbestand die het blad op de
leestafel leggen. Ook in dierenwinkels zien wij het ‘Zwervertje’ regelmatig liggen. Tevens
heeft de stichting een folder in dezelfde stijl als de website en het donateursblad. De folder
geeft een algemene indruk van onze Stichting en biedt mensen de gelegenheid donateur
en/of adoptant te worden.
In het voorjaar houden wij een bloemenactie. Iedereen kan hier gebruik van maken.
Prachtige geraniums en hanging baskets. De opbrengst is voor de stichting. Tijdens de dag
waarop mensen hun bestelling kunnen halen is er tevens gelegenheid onze bewoners te
bekijken. Deze dag is groeiende en de opbrengst wordt elk jaar hoger.
In 2020 was alles echter anders wegens de corona-crisis. De opbrengst van de bloemenactie
is zodanig waardevol dat we de actie niet wilden aflassen. Er werd besloten een drivethrough te maken. De ophalen van de bestellingen werd in tijdvakken verdeeld waardoor er
nooit veel mensen tegelijk aanwezig waren. Mensen konden in hun auto blijven zitten, de
bestelling werd door ons in de auto gezet en via het raam (met behulp van de pin) kon
afgerekend worden. Pin werd na elke betaling
gereinigd, er werden handschoenen gedragen en het
afstand houden was ook geen enkel probleem.
Hierdoor werd de actie een even groot succes als
voorgaande jaren.
Wat normaal nog een groter succes is, en in 2020 de
grootste tegenvaller is onze jaarlijkse kerstmarkt. Een
gezellige dag waarbij iedereen welkom is. Er zijn
heerlijke oliebollen, cupcakes en allemaal (veel
zelfgemaakte) spullen te koop en uiteraard zijn al
onze katten te bezichtigen. Het bezoekersaantal op
een dag als deze is echter hoog. In 2019 gingen we
ruim over de 1000 en de verwachting voor 2020 was
nog hoger vooral omdat we ook nog eens 40 jaar

bestonden. De coronamaatregelen zouden op geen enkele wijze gehandhaafd kunnen
worden. Het werd al vrij snel duidelijk dat we dit grote evenement niet konden gaan vieren.
Via social media hebben we veel aandacht gevraagd voor o.a. het mislopen van deze
inkomsten. Gelukkig zijn hierdoor meer en hogere giften binnen gekomen waardoor het
ontstane financiële gat minimaal gebleven is.

We merken in alle opzichten dat onze naamsbekendheid groter wordt. Toch gaat dit niet zo
snel meer als in het begin. In het verleden stonden wij regelmatig met onze stand op
beurzen en shows. Door tijdgebrek en tekort aan mensen zijn we hier mee gestopt.

Overig 2020
In februari zijn de werkzaamheden gestart ten aanzien van de renovatie van het
hoofdgebouw. Grootste ingrepen waren de vervanging van het rieten dak voor een
pannendak en de vervanging van de vloer. De oude linoleumvloer in het gebouw is
vervangen voor een gietvloer zoals deze ook in de andere gebouwen gelegd is. Tegen de
wanden is lambrisering aangebracht van een meter hoog en het verf- en sauswerk is
bijgewerkt. Eind april waren alle werkzaamheden klaar.
In de buitenrennen zijn de kunststof vlonders vervangen voor tegels. Deze zijn makkelijker in
gebruik en hygiënischer aangezien er geen vuil onder kan komen.
Begin mei is het totale gebouw weer in gebruik genomen.

In augustus 2018 is de vergunning afgegeven voor de uitbreiding met nog twee gebouwen.
Uitbreiding met het eerste gebouw, waar een grotere opslag in zit, betekent dat we
efficiënter zijn gaan werken. Meer in één keer bestellen levert korting op en geeft minder
transportkosten.
Het tweede gebouw is nog niet gerealiseerd. Dit zou onderdak kunnen bieden aan nogmaals
tachtig tot honderd katten. Met name aan de realisatie van dit gebouw hangt een grote
maar. De verzorging van zoveel extra dieren gaat geld kosten. Ook zijn er meer mensen
nodig voor de verzorging. Extra personeel in dienst nemen zet teveel druk op onze begroting
en vrijwilligers zijn niet structureel inzetbaar. Het bestuur heeft dan ook besloten dat het
niet verstandig is om beide gebouwen in één keer neer te zetten. Het financiële risico is te
groot en de belasting voor het huidige aantal medewerkers en vrijwilligers is te groot

Medewerkers Bestuur op 01-01-2020
• Dhr J.K. Prinsen, voorzitter
• Dhr M. Schrier, penningmeester
• Mw S. Sijtsma, secretaris
• Mw I. van der Meer, algemeen
• Mw E. Arnaud, algemeen

Personeel
Mw R. Jellesma, Beheerder
Mw J. Prins, Waarnemend-Beheerder
Mw I. Hoekstra, Dierverzorger
Mw P. van der Hoef, Administratief medewerker/dierverzorger

Veterinaire begeleiding
Mw I. van der Meer

Vrijwilligers
Eind 2020 werken er bij de stichting 35 vrijwilligers

Stagiaires
Nordwin-college Leeuwarden / MBO dierverzorging-veterinaire ondersteuning.
AOC Terra-college Groningen / MBO dierverzorging – veterinaire ondersteuning
De stichting is een erkend SBB-leerbedrijf. In 2020 kwamen 5 leerlingen hun stage bij ons
lopen. Dit is aanzienlijk minder dan voorgaande jaren. Zeer waarschijnlijk is de verandering
binnen het onderwijs als gevolg van de coronacrisis hier de reden voor.

Interne organisatie
Op 31-12-2020

• Dhr J.K. Prinsen, algemeen
• Dhr M. Schrier, penningmeester
• Mw S. Sijtsma, secretaris
• Mw I. van der Meer, interim voorzitter
• Mw E. Arnaud, algemeen

Onze bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Geen van de
bestuursleden ontvangt een vergoeding voor de werkzaamheden. Zij treden af, volgens een
door het bestuur opgemaakt rooster. Een afgetreden bestuurder is meteen herkiesbaar.
Voorzitter Jan Karel is verhuist naar Frankrijk. Gezien de werkzaamheden voor zijn bedrijf is
hij nog regelmatig in Nederland waardoor hij heeft aangegeven wel bestuurder te willen
blijven. Hij heeft zich echter teruggetrokken als voorzitter en is nu algemeen bestuurder.
Er moet een nieuwe voorzitter gezocht worden. Tot die tijd is Ilse van der Meer aangesteld
als interim voorzitter.
Estelle Arnaud was in januari vier jaar algemeen bestuurder en heeft aangegeven graag door
te gaan. Zij is in de bestuursvergadering van 25 januari terstond herkozen.
Het bestuur heeft in 2020 vier keer vergadert waarvan drie keer digitaal wegens de
coronacrisis.

Medewerkers
Op 31-12-2020

Rixt Jellesma, Beheerder
Vanaf 1 augustus 2009 Full-time

Jolanda Prins, Waarnemend-beheerder
Vanaf 1 november 2012 werkzaam als dierverzorger. Vanaf 1 januari 2016 in haar huidige
functie Full-time

Ingrid Hoekstra, Dierverzorger
Vanaf 1 juni 2016, parttime

Pietsje vd Hoef, Administratief medewerker/dierverzorger
Vanaf 1 januari 2018, Parttime

Willy Leemkuil-Stoker, Administratief medewerker/dierverzorger
Vanaf 1 september 2020, Parttime

De druk op het administratieve deel van onze werkzaamheden is fors. De telefoon staat de
hele dag roodgloeiend, er komt enorm veel mail binnen en het is een komen en gaan van
bezoek. Voor de medewerkers die ook de werkvloer draaiende moeten houden een lastige
combinatie. Hierdoor ontstonden achterstanden. Na overleg met het bestuur is besloten om
Willy Leemkuil-Stoker voor 32 uur aan te nemen ter ondersteuning van deze
werkzaamheden.
Ingrid Hoekstra is in oktober thuis komen zitten wegens klachten ten gevolge van haar
zwangerschap. Ze is hierdoor 100% arbeidsongeschikt verklaart.
Haar ziekte- en zwangerschapsverlof worden van 1 november 2020 tot 31 mei 2021
opgevangen door Marrit Schrier.

Vrijwilligers & stagiaires
Wij zijn in 2020 iets minder tevreden over het aantal vrijwilligers. Er is een kleine maar zeer
trouwe groep en een grote groep waar meer verloop in zit. De trouwe groep vrijwilligers zijn
ruimer inzetbaar. Zo helpen mensen met het terreinonderhoud, kleine klusjes en de PR. De
groep waar meer verloop in zit is aanzienlijk geslonken in 2020. Ook dit wijten wij aan de
coronacrisis. Er waren een aantal mensen die niet meer durfden of mochten komen.
De aansturing van bepaalde groepen vrijwilligers kan erg intensief zijn. Mensen die
bijvoorbeeld veel (geestelijke) bagage bij zich dragen en daardoor niet in staat zijn zich in de
huidige maatschappij staande te houden. Iedere vrijwilliger heeft naast het doen van
zijn/haar werk behoefte aan sociaal contact. Dat krijgen ze bij de stichting. Wij proberen met
de hechte groep mensen die we hebben een goede werksfeer te creëren. We gaan normaal
één keer per jaar in december met z’n allen uit eten. Dit laatste kon in 2020 niet doorgaan.
We hebben dit vervangen door alle medewerkers een bon van bol.com te geven.
De contacten met de diverse opleidingen lopen uitstekend. Men is onder de indruk van onze
manier van werken en wij staan inmiddels bekend als goed en gewild stageadres. Het aantal
stagiaires lag in 2020 helaas aanzienlijk lager dan 2019. De reden hiervoor is zeer
waarschijnlijk de coronacrisis en de aanpassingen die de diverse opleidingen hierdoor
gemaakt hebben. De stagiaires die in 2020 wel geweest zijn hebben een leerzame tijd gehad
en zijn geslaagd met positieve beoordelingen. Het is ons streven hieraan vast te houden.
Stagiaires zijn niet alleen een aanvulling voor de werkvloer, maar je geeft ze ook een
boodschap mee voor de toekomst. De meesten hebben geen idee van de (zwerf)kattenproblematiek in Nederland. Stichting Kat in Nood is sinds geruime tijd een erkend leerbedrijf.
Wij proberen de stagiaires op hun eigen niveau in zoveel mogelijk aspecten van onze
organisatie wegwijs te maken.

Conclusie
De Stichting heeft ondanks de coronacrisis weer een productief jaar achter de rug. Staat
midden in de maatschappij en verricht veel werk binnen haar doelstelling.
Er was, door de coronacrisis, een terugloop in inkomsten ten aanzien van het
pensiongedeelte. Gelukkig is en blijft de groep donateurs en adoptanten zeer trouw en zelfs
groeiende. Het jaarlijkse gat in de exploitatie is hierdoor niet groter geworden dan anders.
Vooruitblik 2021/2022
De vlonders in de buitenrennen van de nieuwbouw moeten worden vervangen door tegels.
De vlonders zijn erg verzakt en er komt teveel troep onder. Deze werkzaamheden staan voor
het voorjaar ingepland.
Het terrein zal aandacht krijgen door middel van nieuwe aanplanting.
Verder zal de stichting zich in 2020 vooral richten op de bedrijfscontinuïteit. Er moeten
meer vrijwilligers komen en werkzaamheden die nu (te) vaak blijven liggen moeten opgepakt
worden.
De wens om verder te verduurzamen is groot. Indien haalbaar zullen hier verdere stappen in
ondernomen worden.

