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1 Accountantsrapport

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Het bestuur van Stichting Kat in Nood

De jaarrekening van Stichting Kat in Nood te Drachtstercompagnie is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten
over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat
wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op
het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende
regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als
slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van
de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Kat in Nood.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze
jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer
en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Meppel, 28 juni 2022

de Jong & Laan accountants belastingadviseurs

J.C.S. Otto AA                                                          
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1.2 Algemeen

Oprichting stichting
De stichting is opgericht op 9 december 1980.

Bestuurders zijn:
- mevrouw J.C. van Bruggen (voorzitter)
- de heer M. Schrier (penningmeester);
- mevrouw S.J. Sijtsma (secretaris);
- mevrouw I. van der Meer;
- mevrouw E.S.D. Arnaud.
- de heer J.K. Prinsen

Activiteiten
De doelstelling luidt volgens uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Groningen d.d. 18
maart 2020: Overige ideële organisatie, kattenopvang.

Inrichtingseisen jaarrekening
Op grond van de daarvoor geldende groottecriteria is de stichting in de zin van Titel 9 Boek 2 BW aan te merken
als kleine rechtspersoon. Voor deze rechtspersonen bestaan bepaalde vrijstellingen met betrekking tot de
inrichtingseisen van de jaarrekening. Van deze vrijstellingen is, waar gewenst, gebruik gemaakt.
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1.3 Resultaten 

Onderstaand geven wij een overzicht van de over de boekjaren 2021, 2020 en 2019 behaalde resultaten..

Bespreking van de resultaten

2021 2020 2019
x 1.000 € € €
Baten 627 289 451

Inkoopwaarde van de baten -112 -99 -86

515 190 365

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 186 141 128
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 76 103 59
Overige lasten 84 88 85

Totaal van som der kosten 346 332 272

Totaal van bedrijfsresultaat 169 -142 93
Financiële baten en lasten -2 -2 -2

Totaal van netto resultaat 167 -144 91

Resultaatanalyse
2021

x 1.000 € €
Resultaatverhogend
Hogere baten 338
Lagere afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 27
Lagere overige lasten 4

369

Resultaatverlagend
Lagere brutowinst 13
Hogere lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 45

58

Stijging van het saldo van baten en lasten 311
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1.4 Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten.
Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31
december 2021 in verkorte vorm.

Financiële structuur
31-12-2021 31-12-2020

x 1.000 € % € %

Activa
Materiële vaste activa 1.492 73,2 1.555 82,7
Voorraden 12 0,6 9 0,5
Vorderingen 51 2,5 33 1,7
Liquide middelen 484 23,7 283 15,1

2.039 100,0 1.880 100,0

Passiva
Stichtingsvermogen 2.017 98,9 1.850 98,4
Kortlopende schulden 22 1,1 30 1,6

2.039 100,0 1.880 100,0

Analyse van de financiële positie
31-12-2021 31-12-2020

x 1.000 € €

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen 51 33
Liquide middelen 484 283

535 316
Kortlopende schulden -22 -30

Liquiditeitssaldo 513 286
Voorraden 12 9

Werkkapitaal 525 295

Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa 1.492 1.555

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 2.017 1.850

Financiering

Stichtingsvermogen 2.017 1.850
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2. Bestuursverslag
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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 rond de 250 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 zes gediplomeerde werknemers (vier 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 
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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 2021 

 

Bewoners per 31-12-2020     247  

Bewoners per 31-12-2021     253  

 

Mutaties 2021       In     Uit  

 

 

Zwerfkatten       49     40  

Katten van particulieren     32     29  

Huisuitzetting eigenaar     8  

Ziekte/overlijden eigenaar   15  

Medische- gedragsproplemen    9  

Vanuit andere asielen/opvangen    59     47  

Moederpoezen      13     11  

Zwerfkatten     12  

Afstand       1  

Kittens        149     149  

Langdurig pension       8     6 

Overleden katten         22  

 

 

Totaal        310     304  
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Toelichting volwassen katten  

Het aantal opgenomen volwassen katten ligt in 2021 hoger dan in 2020. Het aanbod van 

moeilijk tot niet herplaatsbare katten stijgt in het algemeen omdat de opvangmogelijkheden 

in het land duidelijk minder zijn. De stijging bij onze organisatie komt onder andere door de 

opname van een aantal groepen afkomstig van particulieren. 

Toelichting kittens  

Bij de kittens zien we een daling t.a.v. de voorgaande jaren.   

� 2017 103 kittens  

� 2018 102 kittens  

� 2019 163 kittens  

� 2020 169 kittens  

� 2021 149 kittens  

 

Wij wijten deze daling helaas niet aan een algemene daling van het aantal kittens, maar aan 

ons beleid. Wij hebben mensen het afgelopen jaar vaker verwezen naar de asielen die in 

onze ogen verantwoordelijk waren voor de opvang. Daarnaast hebben we minder 

particulieren geholpen met de opname van hun kittens. Het ging daarbij vaak om mensen 

die in het verleden al vaker door ons zijn geholpen en de hulp als vanzelfsprekend gingen 

zien. Ook in 2021 werden wij weer 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 125,- 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 in principe 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. 
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In 2021 zagen wij een toename in de hulpaanvraag van een bepaalde groep particulieren. 

Mensen die teveel katten in huis hebben en de zorg niet meer aankunnen. Naast onze 

standaardhulp in de vorm van sterilisatie/castratie hebben in 2021 vaker besloten een deel 

van deze katten over te nemen.  

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. 

Onze arts is wekelijks een dag aanwezig waardoor wij op jaarbasis een flinke hoeveelheid 

katten hebben kunnen steriliseren/castreren.  

In 2021 zijn er bij de stichting:  

� 1118 poezen gesteriliseerd en  

� 732 katers gecastreerd  

In 2021 heeft de stichting ook weer veel zogenaamde TNR-acties uitgevoerd. Naast een paar 

grote locaties (>20 katten) waren er ook dit jaar weer veel kleine acties. Twee of drie 

aanloopkatten waarbij bewoners toch maar eens aan de bel trokken. Hierdoor hebben we in 

totaal 71 acties gedaan. In totaal zijn ruim 200 katten gevangen, door ons geneutraliseerd en 

weer terug geplaatst. Dit deel van ons werk wordt steeds bekender waardoor wij de 

hulpaanvragen zien stijgen. Wij schrijven geen factuur als het om zwerfkatten gaat, want de 

financiën zijn (helaas) vaak de reden waardoor veel mensen katten laten lopen. Het zijn ten 

slotte niet �hun katten�. Wij zijn blij met de stijgende hulpvraag. 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 2021 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. Onze Facebooksite heeft eind december 

2021 ruim 14000 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 op onze nieuwe site, en 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 
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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.                                 

Wat normaal nog een groter succes is, is onze jaarlijkse open dag/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. 

Wij hadden de hoop dit in 2021 goed te kunnen maken, maar het werd al snel duidelijk dat 

wij dit feest het tweede jaar op rij moesten gaan missen. De coronamaatregelen zouden op 

geen enkele wijze gehandhaafd kunnen worden. Via social media hebben we veel aandacht 

gevraagd voor o.a. het mislopen van deze inkomsten. Hierdoor hebben we een geweldige 

online-loterij kunnen organiseren. De opbrengst hiervan was ruim 10.000 euro.  

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  

Vanaf 2013 t/m 2020 is er letterlijk aan onze organisatie gebouwd. Er vonden meerdere 

uitbreidingsfases plaats en in 2020 nog een grote renovatie. In 2021 was het een stuk 

rustiger. Alleen in de buitenrennen hebben nog werkzaamheden plaatsgevonden. De 

vlonders die in de rennen rondom het hoofdgebouw en de nieuwbouw geplaatst waren zijn 

vervangen door tegels. De vlonders waren verzakt en trokken erg veel ongedierte aan.  

In het kader van de verdere verduurzaming zijn er in 2021 nog heatpipes aangeschaft. Deze 

�heet water-buizen� zijn gekoppeld aan de warmwaterketels in het gebouw. De heatpipes 

vangen zonlicht op en door middel van een geavanceerd proces wordt deze warmte 

doorgestuurd naar de ketels die het water opwarmen.  
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Bestuur en personeel op 31-12-2020 

� Dhr J.K. Prinsen, voorzitter  

� Dhr M. Schrier, penningmeester  

� Mw S. Sijtsma, secretaris  

� Mw I. van der Meer, algemeen  

� Mw E. Arnaud, algemeen  

 

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 2021 werken er bij de stichting 38 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 2021 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. Daarnaast konden 

wij niet alle stageaanvragen honoreren, omdat wij te weinig begeleiding konden geven.  
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Interne organisatie  

Op 31-12-2021  

� 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. In december 2021 is er een nieuwe kandidaat voorzitter gevonden. 

Johanna van Bruggen zal in de bestuursvergadering van januari 2022 officieel gekozen 

worden. Het bestuur heeft in 2021 vier keer digitaal (wegens de coronacrisis) vergadert.   

Medewerkers  

Op 31-12-2021 

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. 

Pietsje vd Hoef, Administratief medewerker/dierverzorger  

Vanaf 1 januari 2018, Parttime  

Willy Leemkuil-Stoker, Administratief medewerker/dierverzorger  

Vanaf 1 september 2020, Parttime  

Renate Baron, Dierverzorger 

Vanaf 1 juli 2021, Full-time 

Fieke Receveur, Hoofd dierverzorger 

Vanaf 1 september, Full-time 
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Medio 2021 is Ingrid Hoekstra gestopt met haar werk bij ons. Haar veranderde gezinssituatie 

was niet meer te combineren met haar veeleisende baan.  

Er is een vacature voor haar functie geplaatst en uit 26 sollicitanten is de keus gevallen op 

Fieke Receveur.  

Door een tekort aan vrijwilligers bleef het een enorme klus om het rooster wekelijks sluitend 

te krijgen. Veel andere werkzaamheden bleven liggen met alle gevolgen van dien. Hierdoor 

is in overleg met het bestuur besloten om nog een betaalde kracht extra aan te nemen. 

Iemand die uitsluitend voor de werkvloer is. De keus is op Renate Baron gevallen.                                                  

Vrijwilligers & stagiaires  

Wij zijn momenteel verre van tevreden over het aantal vrijwilligers. Voor het eerst sinds al 

die jaren dat wij op onze nieuwe locatie gevestigd zijn is er een groot tekort aan deze 

belangrijke doelgroep. Vrijwilligerswerk lijkt in zijn totaliteit wat minder populair te worden. 

Daarnaast heeft corona een grote verandering teweeg gebracht. Gedurende de crisis zaten 

veel mensen thuis en helaas zagen wij hier een groot deel niet van terug keren. Ook vonden 

een groot aantal vrijwilligers betaald werk.  

Er is nog steeds een kleine maar zeer trouwe groep en een groep waar veel meer verloop in 

zit. De trouwe groep vrijwilligers zijn gelukkig wel ruimer inzetbaar. Zo helpen mensen met 

het terreinonderhoud, kleine klusjes en de PR. 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.  

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 2021 vrijwel gelijk aan 2020. De stagiaires die in 2021 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)katten-problematiek 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. Met de komst van Fieke proberen wij in 

2022 ook weer wat actiever stagiaires te werven. Wij kunnen met haar hulp een volwaardige 

begeleiding geven en dat is nodig om mensen een goede stage te laten lopen.  
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Conclusie  

De Stichting heeft ondanks de coronacrisis opnieuw een productief jaar achter de rug. Staat 

midden in de maatschappij en verricht veel werk binnen haar doelstelling. Er was, door de 

coronacrisis, aan het begin van 2021 een terugloop in inkomsten ten aanzien van het 

pensiongedeelte. Gelukkig heeft de zomer dit weer een beetje recht getrokken 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 2022/2023 

In de zomer van 2021 heeft een pensionkat een gat in het net van de buitenren weten te 

bijten. Gelukkig is dit goed afgelopen maar wij willen geen risico lopen dat we pensionkatten 

kwijt raken. Hierdoor wordt het net rondom het hoofdgebouw vervangen door dezelfde 

panelen die nu aan de onderzijde bevestigd zijn.  

In het voorjaar zal het terrein aandacht krijgen. Er is gekozen voor een natuurlijk tuinplan. Er 

worden vaste planten, struiken en bomen geplant en op diverse plaatsing wordt 

verwildering toegestaan. Ook wij doen ons best de biodiversiteit zoveel mogelijk terug te 

brengen. Het complete tuinplan is in ons donateursblad te lezen. 

Verder zal de stichting zich in 2022 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 ook hier nog 

verdere stappen in ondernomen worden. 
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3 Jaarrekening
3.1 Balans per 31 december 2021 
(na batig saldoverdeling)

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 1.474.452 1.533.350
Andere vaste bedrijfsmiddelen 17.465 21.312

1.491.917 1.554.662

Vlottende activa
Voorraden 12.000 9.000

Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa 51.291 32.963

Liquide middelen 483.825 283.304

2.039.033 1.879.929
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

Passiva
Stichtingsvermogen
Bestemmingsfondsen 94.000 97.000
Overige reserve 1.922.946 1.752.624

2.016.946 1.849.624

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 4.390 -
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen 5.353 3.697
Overige schulden en overlopende passiva 12.344 26.608

22.087 30.305

2.039.033 1.879.929
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3.2 Staat van baten en lasten over 2021 

2021 2020
€ €

Baten
Giften en baten uit fondsenwerving 80.486 80.250
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten 131.818 125.788
Overige baten 415.104 83.060

627.408 289.098

Inkoopwaarde van de baten -112.310 -99.477

515.098 189.621

Lasten
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 185.736 141.347
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 75.755 103.136
Overige lasten 84.031 87.208

Totaal van som der kosten 345.522 331.691

Totaal van bedrijfsresultaat 169.576 -142.070
Rentelasten en soortgelijke kosten -2.254 -1.875

Totaal van netto resultaat 167.322 -143.945

Resultaatbestemming
Bestemmingsfonds -3.000 -3.000
Overige reserve 170.322 -140.945

167.322 -143.945
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3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Kat in Nood is feitelijk en statutair gevestigd op Sannige Wijk 5A, 9222 LE te Drachtstercompagnie en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41047992.

Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Kat in Nood bestaan voornamelijk uit: de opvang van katten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Rjk C1 (kleine organisaties-zonder-winststreven)
en RJk C2 (kleine fondsenwervende organisaties) vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op
terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op
balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en
bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa
waarop de subsidies betrekking hebben.

De verwerking van de kosten van groot onderhoud vindt plaats in de boekwaarde van de materiële vaste activa (de
zogeheten 'componentenbenadering').

Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio
en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de
reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis
van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten
en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.
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Baten
Baten bestaan uit de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en ontvangsten in de vorm van giften,
legaten, erfenissen en donaties.

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet
afgeschreven.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.
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3.4 Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa kunnen als volgt worden samengevat: 

Bedrijfsge-
bouwen en -
terreinen

Andere vaste
bedrijfsmid-
delen

Totaal

€ € €
Stand per 1 januari 2021
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 1.914.641 153.776 2.068.417
Cumulatieve afschrijvingen -381.291 -132.464 -513.755

Boekwaarde per 1 januari 2021 1.533.350 21.312 1.554.662

Mutaties 
Investeringen 9.855 3.155 13.010
Afschrijvingen -60.614 -5.775 -66.389
Desinvesteringen -12.689 -15.014 -27.703
Afschrijvingen op desinvesteringen 4.550 13.787 18.337

Saldo mutaties -58.898 -3.847 -62.745

Stand per 31 december 2021
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 1.911.807 141.917 2.053.724
Cumulatieve afschrijvingen -437.355 -124.452 -561.807

Boekwaarde per 31 december 2021 1.474.452 17.465 1.491.917

Voor een uitgebreid overzicht van de materiële vaste activa wordt verwezen naar de bijlage. 

Materiële vaste activa: Economische levensduur

Bedrijfsge-
bouwen en -
terreinen

Andere vaste
bedrijfsmid-
delen

Begin van de reeks van het
afschrijvingspercentage van materiële
vaste activa 3,00 20,00
Einde van de reeks van het
afschrijvingspercentage van materiële
vaste activa 20,00 20,00
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Vlottende activa

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Voorraden

Voorraden 12.000 9.000

Voorraden
Voorraad medicijnen, voer en overige 12.000 9.000

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa
Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.100 10.452
Overige vorderingen 50.191 22.511

51.291 32.963

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 1.100 10.452

Overige vorderingen
Nog te ontvangen legaten en erfenissen 49.661 -
Vooruitbetaalde verzekeringen 530 -
Nog te ontvangen creditfacturen - 17.511
Boedelkrediet - 5.000

50.191 22.511

Liquide middelen

Rabobank, BedrijfsSpaarRekening 460.485 255.475
Rabobank, Zakelijke rekening 4.618 14.847
Rabobank, Zakelijke rekening 1.508 1.592
ING, Zakelijke rekening 12.869 6.585
ING, Zakelijke rekening 758 2.825
ING, Zakelijke Spaarrekening - 4
Kas 3.587 1.976

483.825 283.304
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Passiva 

Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven: 

Bestem-
mings-
fondsen

Overige re-
serve

Totaal

€ € €
Stand per 1 januari 2021 97.000 1.752.624 1.849.624
Mutatie uit resultaatverdeling -3.000 - -3.000
Uit resultaatverdeling - 170.322 170.322

Stand per 31 december 2021 94.000 1.922.946 2.016.946

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfonds 94.000 97.000

2021 2020
€ €

Bestemmingsfonds

Stand per 1 januari 97.000 100.000
Resultaatverdeling -3.000 -3.000

Stand per 31 december 94.000 97.000

In 2018 zijn donaties ontvangen, welke geoormerkt zijn. Het bestemmingsfonds 
is gekoppeld aan de nieuwbouw van de kattenverblijven, welke in 2020 is afgerond.

Vanaf 2020 valt het bestemmingsfonds vrij naar rato van de afschrijvingen op de
nieuwbouw van de kattenverblijven.

Het bestemmingsfonds ziet ultimo 2021 volledig toe op de in 2019/2020 nieuw 
gebouwde kattenverblijven. 

2021 2020
€ €

Overige reserve
Stand per 1 januari 1.752.624 1.893.569
Uit resultaatverdeling 170.322 -140.945

Stand per 31 december 1.922.946 1.752.624
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Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren 4.390 -

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 5.353 3.697

Overige schulden en overlopende passiva
Vakantiegeld 6.790 5.596
Accountantskosten 4.320 3.001
Reiskostenvergoeding vrijwilligers 1.234 500
Nog te betalen kosten - 17.511

12.344 26.608

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen activa
Tezamen met vijf andere goede doelen is een zaak aangespannen tegen de vereffenaar van een nalatenschap,
waarvan de stichting Kat in Nood een aandeel heeft ontvangen. Uit stukken is gebleken dat de vereffenaar een deel
van deze nalatenschap heeft weggesluisd. Er is inmiddels door de stichting een aandeel in het boedelkrediet
betaald van € 5.000. In boekjaar 2021 is bovenstaande zaak volledig afgerond. 
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3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 2020
€ €

Baten
Giften en baten uit fondsenwerving 80.486 80.250
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten 131.818 125.788
Overige baten 415.104 83.060

627.408 289.098

Giften en baten uit fondsenwerving
Giften en donaties van particulieren 70.376 80.250
Giften en donaties van andere organisaties zonder winststreven 8.743 -
Giften en donaties van bedrijven 1.367 -

80.486 80.250

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
Sterilisatie- en castratie-acties 58.882 55.457
Adopties 25.813 22.321
Plaatsingsbijdrages 17.080 17.157
Pensionbijdrage 16.357 11.436
Verzorgingsbijdrage 6.784 5.678
Diversen 4.545 10.887
Voeding, medicijnen en dierenproducten 1.365 2.166
Afstandsbijdrage 992 686

131.818 125.788

Overige baten
Nalatenschappen 398.060 88.818
Bloemenactie 13.332 688
Inkoop bloemenactie -5.819 -6.446
Loterij 11.812 -
Prijzen loterij -2.281 -

415.104 83.060

Vermelding van de gekozen verwerkingswijze voor baten uit nalatenschappen
Een bate uit nalatenschap kan betrouwbaar worden vastgesteld als op grond van het stadium waarin de
afhandeling van de nalatenschap zich bevindt, een betrouwbare schatting van de uiteindelijke (financiële) omvang
van de nalatenschap kan worden gemaakt. 
Deze beoordeling vindt per nalatenschap plaats. Per nalatenschap wordt beoordeeld op welk moment de omvang
van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Indien de omvang al vóór einde boekjaar betrouwbaar kan worden vastgesteld, wordt de bate meegenomen in dat
boekjaar.

Een voorschot dat wordt ontvangen voordat de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld,
wordt verwerkt als een bate uit nalatenschap in het verslagjaar waarin het voorschot wordt ontvangen.
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2021 2020
€ €

Inkoopwaarde baten
Dierenarts en medicijnen 68.742 54.562
Voeding 26.574 25.966
Kattenbakvulling 15.241 17.247
Crematiekosten 1.753 1.702

112.310 99.477

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Lonen 132.846 94.252
Sociale lasten 28.249 19.631
Pensioenlasten 2.709 2.917
Overige personeelsbeloningen 21.932 24.547

185.736 141.347

Lonen
Brutolonen 142.754 96.491
Ontvangen ziekengeld -11.103 -3.092
Mutatie vakantiegeld 1.195 853

132.846 94.252

Sociale lasten
Sociale lasten 28.249 19.631

Pensioenlasten
Pensioenlasten 2.709 2.917

Overige personeelsbeloningen
Reiskostenvergoeding woon-werk 14.197 12.237
Ziekengeldverzekering 4.998 4.717
Overige personeelskosten 4.335 2.262
Kantinekosten 1.157 2.910
Overige kostenvergoedingen - 5.270
Ontvangen tegemoetkoming -2.755 -2.849

21.932 24.547

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa 75.755 103.136

Afschrijvingen materiële vaste activa
Gebouwen en -terreinen 60.614 59.546
Andere vaste middelen 5.775 5.395

66.389 64.941
Resultaat verkoop activa 9.366 38.195

75.755 103.136
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2021 2020
€ €

Overige lasten
Huisvestingskosten 56.834 59.378
Verkoopkosten - 2.218
Autokosten 3.578 3.311
Kantoorkosten 9.037 12.210
Algemene kosten 14.582 10.091

84.031 87.208

Huisvestingskosten
Onderhoud terreinen 16.157 18.886
Schoonmaakkosten 10.239 8.663
Gas, water en elektra 10.106 9.307
Inrichting verblijven 7.010 12.756
Klein aanschaf inventaris 7.382 4.736
Onroerende zaakbelasting 5.374 4.189
Assurantiepremie onroerende zaak 2.797 3.075
Ontvangen huur/gas, water en elektra -2.231 -2.234

56.834 59.378

Verkoopkosten
Giften - 2.000
Relatiegeschenken - 218

- 2.218

Autokosten
Brandstofkosten auto's 1.328 1.680
Assurantiepremie auto's 776 750
Motorrijtuigenbelasting 540 480
Reparatie en onderhoud auto's 934 242
Boetes en bekeuringen - 159

3.578 3.311

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden 3.232 5.415
Porti 2.200 2.595
Drukwerk 2.060 2.050
Telefoon- en faxkosten 1.545 2.150

9.037 12.210

Algemene kosten
Accountantskosten 8.071 5.146
Assurantiepremie 1.874 1.902
Overige algemene kosten 2.066 1.852
Accountantskosten, voorgaande jaren 2.571 858
Abonnementen en contributies - 333

14.582 10.091

Rentelasten en soortgelijke kosten
Betaalde bankrente 2.254 1.875
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3.6 Overige toelichtingen

Gemiddeld aantal werknemers

2021 2020

Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen Nederland 5,24 3,50

Gemiddeld aantal werknemers over de periode
5,24 3,50

Drachtstercompagnie, 28 juni 2022

J.C. van Bruggen
Voorzitter

M. Schrier
Penningmeester
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Bijlagen
1 Overzicht van de materiële vaste activa
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Overzicht van materiële vaste activa

Aanschafwaarde

Aanschaf- Desinves-

datum 1-1-2021 Investeringen teringen 31-12-2021

¼ ¼ ¼ ¼

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Sannige Wyk 5, Drachtstercompagnie 12-10-2009 418.587 - - 418.587

Nieuwbouw Drachstercompagnie 31-12-2010 88.814 - - 88.814

Aircosysteem koelvisie 14-06-2011 5.528 - - 5.528

Bliksembeveiliging 12-07-2011 4.773 - - -

Nieuwbouw (2012) 31-12-2012 42.039 - - 42.039

2x laptop + printer 04-07-2013 1.315 - - -

Nieuwbouw (2013) 31-12-2013 647.020 - - 647.020

Nieuwbouw investeringsverplichting 31-01-2014 55.472 - - 55.472

Niewbouw 2014 10-10-2014 103.864 - - 103.864

Dakbeveiligingssysteem 21-04-2016 5.308 - - 5.308

Blokhut Michelle met overkapping 05-07-2016 1.277 - - -

Schuifpoort + hekwerk + bestrating 20-09-2016 11.356 - - 11.356

Hardhouten vlonders buitenverblijf 21-11-2016 5.324 - - -

Nieuwbouw woning 2018 24-04-2017 131.459 - - 131.459

Overkapping + tuinhuis 17-05-2017 3.396 - - 3.396

Nieuwbouw kattenverblijven 2019 31-12-2018 317.602 - - 317.602

Vervanging dak hoofdgebouw 01-12-2020 45.735 - - 45.735

Schilderwerk hoofdgebouw 01-12-2020 9.898 - - 9.898

Vloeren hoofdgebouw 01-12-2020 14.186 - - 14.186

Hekwerk 01-12-2020 1.688 - - 1.688

Zonneboiler 01-01-2021 - 9.855 - 9.855

1.914.641 9.855 - 1.911.807

Bedrijfsinventaris

Bedrijfsinventaris 31-12-2008 400 - - 400

Bosch vrieskast 16-06-2010 710 - - 710

Veteq behandeltafel 13-01-2011 2.800 - - 2.800

Blokhut landal 04-07-2011 1.830 - - 1.830

Laptop 09-01-2012 478 - - -

Koelvisie binnendeel Mitsubishi keet 08-03-2012 1.095 - - 1.095

Koelvisie warmtepomp Pipo wagen 08-10-2012 1.650 - - 1.650

Kattenkennel 29-10-2012 804 - - 804

Defibrion AED Samaritan 30-10-2012 1.699 - - 1.699

Operatie/behandel tafel 30-10-2012 1.433 - - 1.433

Autoclaaf Europa B24 klasse B 22-02-2013 4.250 - - 4.250

Multimonitor Goldway 09-07-2013 7.575 - - -

Jion 3400 Super Steam SCV 

Reinigingsapparatuur

01-10-2013 3.100 - - 3.100

Werkkasten en spoelkasten 18-10-2013 9.054 - - 9.054

Expert Miele droger 24-10-2013 1.249 - - -

8x Allibert Monaco set loungebank 13-11-2013 1.601 - - 1.601

Picknicktafels 6 stuks 18-11-2013 1.587 - - 1.587

Anesthesiestoel 29-11-2013 8.754 - - 8.754

Hondenmanden en kattenbakken 02-12-2013 1.192 - - 1.192

Diverse krabpalen, voerbakken, 

waterfonteinen, etc.

01-01-2014 2.218 - - -

Kattennetten etc. 17-01-2014 1.260 - - 1.260

Miele vaatwasser, wasmachines en 
drogers

30-01-2014 18.954 - - 18.954

Diepvries 03-02-2014 483 - - 483

Diverse stellingen 25-02-2014 2.814 - - 2.814

Kattenhokjes (10 stuks) 26-04-2014 2.397 - - 2.397

VetScan VS2 16-02-2015 10.000 - - 10.000

Isolatie hondenhokken 14-04-2015 1.818 - - 1.818

Materiaalkast 17-04-2015 758 - - 758

Luchtreinigers 04-05-2015 3.300 - - 3.300
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Afschrijvingen Boekwaarde

t/m t/m Boek-

Per jaar 1-1-2021 2021 31-12-2021 resultaat 1-1-2021 31-12-2021

% ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼

3-AW 140.922 12.558 153.480 - 277.665 265.107

3-AW 27.456 2.665 30.121 - 61.358 58.693

3-AW 1.585 166 1.751 - 3.943 3.777

3-AW 1.361 131 - 3.281- 3.412 -

3-AW 8.833 1.262 10.095 - 33.206 31.944

20-AW 1.315 - - - - -

3-AW 135.877 19.411 155.288 - 511.143 491.732

3-AW 11.517 1.665 13.182 - 43.955 42.290

3-AW 19.405 3.116 22.521 - 84.459 81.343

3-AW 2.339 160 2.499 - 2.969 2.809

20-AW 1.152 125 - - 125 -

20-AW 9.152 1.404 10.556 - 2.204 800

3-AW 320 146 - 4.858- 5.004 -

3-AW 7.768 3.944 11.712 - 123.691 119.747

20-AW 2.493 680 3.173 - 903 223

3-AW 9.530 9.530 19.060 - 308.072 298.542

3-AW 115 1.373 1.488 - 45.620 44.247

10-AW 83 990 1.073 - 9.815 8.825

5-AW 60 710 770 - 14.126 13.416

5-AW 8 85 93 - 1.680 1.595

5-AW - 493 493 - - 9.362

381.291 60.614 437.355 8.139- 1.533.350 1.474.452

20-AW 400 - 400 - - -

20-AW 710 - 710 - - -

20-AW 2.800 - 2.800 - - -

20-AW 1.830 - 1.830 - - -

20-AW 478 - - - - -

20-AW 1.095 - 1.095 - - -

20-AW 1.650 - 1.650 - - -

20-AW 804 - 804 - - -

20-AW 1.699 - 1.699 - - -

20-AW 1.433 - 1.433 - - -

20-AW 4.250 - 4.250 - - -

20-AW 7.575 - - - - -

20-AW 3.100 - 3.100 - - -

20-AW 9.054 - 9.054 - - -

20-AW 1.249 - - - - -

20-AW 1.601 - 1.601 - - -

20-AW 1.587 - 1.587 - - -

20-AW 8.754 - 8.754 - - -

20-AW 1.192 - 1.192 - - -

20-AW 2.218 - - - - -

20-AW 1.260 - 1.260 - - -

20-AW 18.954 - 18.954 - - -

20-AW 483 - 483 - - -

20-AW 2.814 - 2.814 - - -

20-AW 2.397 - 2.397 - - -

20-AW 10.000 - 10.000 - - -

20-AW 1.818 - 1.818 - - -

20-AW 758 - 758 - - -

20-AW 3.300 - 3.300 - - -
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Overzicht van materiële vaste activa

Aanschafwaarde

Aanschaf- Desinves-

datum 1-1-2021 Investeringen teringen 31-12-2021

¼ ¼ ¼ ¼

Keuken 28-05-2015 4.485 - - 4.485

Natura hondenhokken 01-11-2015 1.233 - - 1.233

Accumaaier 08-05-2017 578 - - 578

Miele TCE 620 WP wasdroger 08-06-2018 769 - - -

Miele TCE 630 WP wasdroger, 3 

stuks

29-10-2018 2.725 - - -

Miele PWM 507 ELDP wasmachine 09-05-2019 2.496 - - 2.496

16 Luchtreinigers 23-08-2019 7.945 - - 7.945

Vaatwasser Siemens SN278I36TE 

Zeolith

02-03-2020 619 - - 619

Werkbanken 17-03-2020 1.569 - - 1.569

Kattenkasten 07-05-2020 7.128 - - 7.128

Stellingkasten 15-12-2020 3.282 - - 3.282

4 wasdrogers 14-07-2021 - 2.641 - 2.641

128.092 2.641 - 115.719

Kantoorinventaris
Kantoorinventaris 31-12-2008 1.750 - - 1.750

Intel Core TM i7-4500U 15-01-2014 1.040 - - 1.040

2x laptop 02-01-2017 825 - - 825

Lenovo IdeaPad 18-02-2019 520 - - 520

Lenovo Ideapad 3 21-09-2021 - 514 - 514

4.135 514 - 4.649

Vervoermiddelen

Zitmaaier De Boer 22-05-2012 2.100 - - 2.100

Renault Trafic Ph3 Dubbele cabine 
Snoek Générique 3-VTV-08

09-11-2012 19.449 - - 19.449

21.549 - - 21.549

2.068.417 13.010 - 2.053.724
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Afschrijvingen Boekwaarde

t/m t/m Boek-

Per jaar 1-1-2021 2021 31-12-2021 resultaat 1-1-2021 31-12-2021

% ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼

20-AW 4.485 - 4.485 - - -

20-AW 1.233 - 1.233 - - -

20-AW 426 116 542 - 152 36

20-AW 399 141 - 229- 370 -

20-AW 1.227 500 - 998- 1.498 -

20-AW 833 500 1.333 - 1.663 1.163

20-AW 2.026 1.430 3.456 - 5.919 4.489

20-AW 104 124 228 - 515 391

20-AW 262 314 576 - 1.307 993

20-AW 951 1.426 2.377 - 6.177 4.751

20-AW 55 657 712 - 3.227 2.570

20-AW - 264 264 - - 2.377

107.264 5.472 98.949 1.227- 20.828 16.770

12,5-AW 1.750 - 1.750 - - -

20-AW 1.040 - 1.040 - - -

20-AW 661 164 825 - 164 -

20-AW 200 104 304 - 320 216

20-AW - 35 35 - - 479

3.651 303 3.954 - 484 695

20-AW 2.100 - 2.100 - - -

20-AW 19.449 - 19.449 - - -

21.549 - 21.549 - - -

513.755 66.389 561.807 9.366- 1.554.662 1.491.917
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Colofon
de Jong & Laan
accountants belastingadviseurs
Blankenstein 134
7943 PE  Meppel
0522-23 75 00
meppel@jonglaan.nl
www.jonglaan.nl

De Jong & Laan Accountants B.V., gevestigd te Almelo, K.v.K. 06054458. Op al onze diensten en werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene
voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Oost Nederland te Enschede onder nr 08153431, zijn in te zien op www.jonglaan.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden.   



Handtekeningenblad
Op deze pagina wordt visueel weergegeven wie op welk moment dit document digitaal
heeft ondertekend of geaccordeerd.

Toelichtende tekst voor dit documenttype

Wilt u deze inrichtingsjaarrekening (klein) ondertekenen?

Handtekeningen

de Jong & Laan Accountants B.V.

Voor akkoord Stichting Kat in Nood
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