Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Kat in Nood
4 1 0 4 7 9 9 2

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Sânnige Wyk 5a
0 5 1 2 3 0 0 6 6 4

E-mailadres

info@katinnood.nl

Website (*)

www.katinnood.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 4 5 8 3 7 9 1

Dieren en planten - Dierenrechten en -welzijn
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
5

Aantal medewerkers (*)

3 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Ilse van der Meer

Secretaris

Sigrid Sijtsma

Penningmeester

Michiel Schrier

Algemeen bestuurslid

Jan Karel Prinsen

Algemeen bestuurslid

Estelle Arnaud

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel:
- de opvang en verzorging van katten in nood; en
- het geschikt maken van deze katten voor plaatsing; en
- het verlenen van levenslange verzorging van niet voor plaatsing in aanmerking
komende katten; en
- het zich in het algemeen inzetten voor het welzijn van dieren waaronder met name
- doch niet uitsluitend - katten; en
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het instandhouden van
een opvangtehuis en het verzorgen van opvang voor de hiervoor bedoelde dieren.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Opvang
Voor de opvang beschikken wij over plek voor ongeveer 225 katten. Dagelijks worden
de dieren verzorgd door medewerkers en vrijwilligers.
Sterilliseren/castreren/medische hulp
Om het teveel aan katten terug te dringen komt onze dierenarts wekelijks langs om
katten van mensen met een minimum inkomen te castreren of te steriliseren.
In dit kader hebben wij ook Trap, Neuter en Return (TNR) acties bij boerderijen en
bedrijven.
Als laatste bieden wij medische hulp aan minima

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Mensen kunnen onze stichting steunen door donateur te worden. Daarnaast hebben
wij een financieel adoptiefonds waarbij voor een maandelijks bedrag een kat bij ons
kan worden gesteund. Ook heben wij een 'Otje potje' waar mensen een gift aan
kunnen geven voor medische (nood)hulp aan katten zonder 'portemonnee aan de
staart'.
Incidenteel krijgen wij inkomsten uit erfenissen en legaten.
Mensen kunnen de zorg voor hun kat ook bij de stichting onderbrengen. Hiervoor
betalen zij dan een maandelijkse verzorgingsbijdrage.
Bij de stichting is ook een ruimte voor pension voor kortdurend verblijf.
Verdere inkomsten halen wij uit het werk van de dierenarts en acties rondom open
dagen (kerstmarkt en bloemenverkoop).
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De inkomsten worden grotendeels besteed aan de verzorging van de katten en in
stand houden van de terreinen en gebouwen. Daarnaast zetten wij onze mensen in
voor dierenartswerk en TNR-acties.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

http://www.katinnood.nl/uploads/files/Beleidsplan%202020%20
2025.pdf

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden (statutair bepaald).

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Zie url hieronder.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

http://www.katinnood.nl/uploads/files/Activiteitenverslag%2020
20.pdf

Vermogen houden wij aan op een spaarrekening en gebruiken wij voor investeringen
en als continuiteitsbuffer.

Open

De overige personeelsleden ontvangen een salaris op basis van de werkzaamheden
en ervaring. Vaste werkenemer ontvangen ook een tegemoedkoming in een
pensioenvoorziening. Wij zijn niet aangesloten bij een CAO.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Materiële vaste activa

€

1.533.350

Financiële vaste activa

€

21.312

€

1.554.662

+

Voorraden

€

9.000

€

11.300

Vorderingen &
overlopende activa

€

32.963

€

47.515

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

1.559.584

€

14.109

€

1.573.693

€
283.304

€

+
€

399.627

+
€

325.267

458.442

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

+

€

1.879.929

Passiva

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

1.752.624

31-12-2019 (*)

€

+

2.032.135

+

€

1.752.624

€

1.893.569

Bestemmingsfondsen

€

97.000

€

100.000

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

30.305

Totaal

€

1.879.929

+
€

1.893.569

€

38.566

€

2.032.135

+

www.katinnood.nl/uploads/files/Definitieve%20jaarrekening%202020%20Stichting%20Kat%20in%20Nood%20was%20%20getekend.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

80.250

€

67.444

Nalatenschappen

€

88.818

€

272.244

Bijdragen van loterijinstellingen

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

122.506

+

€
€

0

116.762

+
0

€

€

+

€
€

169.068

+
339.688

€
€

3.970

4.562

+

+

€

295.544

€

461.012

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

6.446

€

10.419

Verstrekte subsidies & giften

€

2.000

€

5.000

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

141.347

€

128.078

Huisvestingskosten

€

59.378

€

55.671

Afschrijvingen

€

103.136

€

59.299

Financiële lasten

€

1.875

€

1.677

Overige lasten

€

125.307

€

110.145

Som van de lasten

€

439.489

€

370.289

Saldo van baten en lasten

€

-143.945

€

90.723

Som van de baten

Lasten

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

www.katinnood.nl/uploads/files/Definitieve%20jaarrekening%202020%20Stichting%20
Kat%20in%20Nood%20was%20%20getekend.pdf

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

www.katinnood.nl/uploads/files/Definitieve%20jaarrekening%202020%20St
ichting%20Kat%20in%20Nood%20was%20%20getekend.pdf

Open

