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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 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 een prachtig nieuw gebouw, waarmee een verdubbeling van het aantal
bewoners is gerealiseerd.
Rixt Jellesma
Stichting Kat in Nood
Drachtstercompagnie

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 tientallen vrijwilligers. Mensen met verschillende achtergronden vinden bij ons een
plek om nuttig bezig te zijn. Ook werken er drie gediplomeerde werknemers 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 een 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 2017
Bewoners per 31-12-2016
Bewoners per 31-12-2017

226
243

Mutaties 2017
Zwerfkatten

In
49

Uit
31

Katten van particulieren
Huisuitzetting eigenaar
Ziekte/overlijden eigenaar
Medische- gedragsproplemen

67

53

19

9

6

6

103

103

16
22
29

Vanuit andere asielen/opvangen
Moederpoezen
Zwerfkatten
Afstand
Kittens
Langdurig pension

4
2

4

Herplaatsing langzitters
Overleden katten
Totaal

5

248

24
231

Toelichting
In 2016 was het aantal opgenomen katten van particulieren wegens een huisuitzetting hoog (59). De
reden voor de ontstane situatie was vrijwel altijd financieel. In 2017 is dit aantal aanzienlijk minder,
mogelijk door de verbeterde economie. Het aantal katten die wegens ziekte of overlijden van hun
eigenaar bij ons zijn gekomen ligt in 2017 weer hoger. Een duidelijke oorzaak hiervoor is niet aan te
geven.
Het aantal kittens lag in 2017 opnieuw lager dan in 2016. Dit is het derde jaar op rij dat het aantal is
gedaald (152 in 2015, 133 in 2016 en 103 in 2017)
Mensen weten ons steeds beter te bereiken voor de sterilisatie en hopelijk gaan we dit ook in 2018
weer merken in het aanbod van kittens. Wij nemen de kleintjes uitsluitend op als de moederpoes
door ons gesteriliseerd wordt. De kittens worden weer herplaatst. Wij vragen een plaatsingsbijdrage
waar tevens de sterilisatie/castratie bij in zit. 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. 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.

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.
In 2017 zijn er bij de stichting:
•
•

703 poezen gesteriliseerd en
492 katers gecastreerd

De stichting heeft in 2017 achttien zogenaamde TNR-acties uitgevoerd. Een kleine stijging ten
aanzien van 2016. In totaal zijn ruim 170 katten gevangen, door ons geneutraliseerd en weer
teruggeplaatst. Veel acties gingen in samenwerking met de Dierenbescherming, een aantal in
opdracht van een eigenaar (agrariër).

Om meer te lezen over onze werkzaamheden, de verschillende acties en persoonlijke verhalen uit
2017 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, maar was dringend aan vervanging toe. Dit hebben
we in december 2016 weten te realiseren. We merken ruim een jaar verder dat mensen onze site
prettig en overzichtelijk vinden. Onze Facebooksite heeft eind december 2017 bijna 8500 volgers.
Hiermee weten we 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 hooggewaardeerd. 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.
Een steeds groter succes is, is onze jaarlijkse kerstmarkt. Een gezellige dag waarbij iedereen welkom
is. Er zijn heerlijke oliebollen, cup cakes en allemaal (veel zelfgemaakte) spullen te koop en uiteraard
zijn al onze katten te bezichtigen. Het bezoekersaantal stijgt jaarlijks. Het is veel werk om deze dag te
organiseren, maar het heeft zoveel positieve gevolgen dat we hier absoluut mee door gaan.

Organisatie/medewerkers
Bestuur*
•
•
•
•
•
•

Dhr. J.K. Prinsen - voorzitter
Dhr. M. Schrier - penningmeester
Mw. L. Douma - secretaris
Mw. C.M. van Dam - algemeen bestuurslid
Mw. I. van der Meer - algemeen bestuurslid
Mw. E. Arnaud - algemeen bestuurslid

Personeel
•
•
•

Mw. R. Jellesma - beheerder
Mw. J. Prins - assistent beheerder
Mw. I. Hoekstra - dierverzorger

Veterinaire begeleiding
•

Mw. I. van der Meer – Farmarts Staphorst

Vrijwilligers**
•

Eind 2017 werken er bij de stichting 39 vrijwilligers

Stagiaires
•

In 2017 kwamen 18 leerlingen hun stage bij ons lopen.
o Nordwin-college Leeuwarden/ MBO dierverzorging – veterinaire ondersteuning
o AOC Terra-college Groningen/ MBO dierverzorging – veterinaire ondersteuning
o De stichting is een erkend SBB-leerbedrijf

Ad bestuur. 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. In 2017 moest
voorzitter Jan Karel Prinsen aftreden. Hij is unaniem herkozen.
Het bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar. In 2017 hebben vier vergaderingen plaats
gevonden.
Ad vrijwilligers. Wij zijn redelijk tevreden over het aantal vrijwilligers. Er is een kleine maar zeer
trouwe groep en een groep waar meer verloop in zit. De trouwe groep vrijwilligers zijn ruimer
inzetbaar. Zo helpen mensen met de administratie en het terreinonderhoud.
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 één keer per jaar in december met z’n allen uit eten.

Ad statigaires. 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 2017 aanzienlijk hoger dan 2016. Reden hiervoor is een verschuiving in taken
rondom hun begeleiding. Govert Groenier, een vrijwilliger van het eerste uur, heeft de
stagebegeleiding overgenomen. Hierdoor is er vier dagen per week tijd voor begeleiding en kunnen
er meer stagiaires komen. De stagiaires die in 2017 geweest zijn hebben een leerzame tijd gehad en
zijn geslaagd met positieve beoordelingen. Het is ons streven hier aan vast te houden. Stagiaires zijn
niet alleen een aanvulling voor de werkvloer, maar je geeft ze tevens 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.

Conclusie
De Stichting heeft wederom een productief jaar achter de rug. Staat midden in de maatschappij en
verricht veel werk binnen haar doelstelling. De groep donateurs en adoptanten is en blijft zeer trouw
en is groeiende. Wat betreft de structuur binnen de organisatie is 2016 ook een goed jaar geweest.
Alle werkzaamheden liggen op schema en door de aanwezigheid van bekwame mensen functioneert
de stichting naar behoren.

Vooruitblik 2018
De wens om nog twee gebouwen erbij te realiseren is in 2017 omgezet tot concrete plannen. Eind
2017 waren de tekeningen klaar en is de vergunning voor de uitbreidingsfase officieel ingediend.
Naast deze uitbreiding zal tevens de dienstwoning gerenoveerd worden. Streven is om deze
werkzaamheden in 2018 te laten plaats vinden.
Voor de verdere toekomst geldt dat het hoofdgebouw onderhoud nodig heeft. De rieten kap moet
vervangen worden door dakpannen en de vloer is aan vervanging toe. Verder bestaat de wens om de
totale organisatie verder te verduurzamen.

