
 

 
 
 
 
 

 

Jaarverslag 2019  
 
 
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.  
 
Dieren in de opvang  
Het was weer een bewogen jaar. We hebben 4 katten in moeten laten slapen, Didi, Loes, 
Amor en Poes. Er zijn ook nieuwe katten gekomen Harold, Donny, Chester en Kyra. 
We hebben 6 diabeteskatten in de opvang. De opvang en verzorging van katten met 
diabetes is onze specialiteit. Wij hebben in totaal 16 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 2019  
€ 257,95 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, een crowdfunding platform (Stichting DierenDonatie.nl) ons een 
paar keer per jaar via  korte doneeracties aan benodigdheden voor onze diabeteskatten of 
dieetvoer. We hebben dit jaar insulinespuiten, testmateriaal, voer en een waterfontein, een 
krabpaal, ontwormingstabletten, anti stresstabletten 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. 

 
In januari hebben we een gebruikte opvang kooi aangeschaft, de oude kooi was aan 
vervanging toe.  



Er is een aanvraag voor een rolluik bij Stichting Dierenlot gedaan en die is gehonoreerd, 
zodat we net voor de warmte deze zomer een rolluik konden aanschaffen. Dat helpt om de 
ergste warmte uit de opvang te weren. 
 
In september waren we het goede doel van de facebook veilingsite ”T lopende vuurtje” en 
dat heeft het hele grote bedrag van € 1075,00 opgebracht. 
 
De  uitbreiding en een nieuw afdak van de kattenren is gerealiseerd. De katten kunnen ook 
met regen of als het er erg warm is droog en in de schaduw zitten. Er wordt dankbaar 
gebruik van gemaakt door de echte buitenkatten. 
 
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 zijn 4  katten die langdurig ondersteund worden en voor 2 katten is eenmalige steun 
toegekend. Er zijn 900 insuline spuiten, 200 lancetten, 550 teststrips, 2 FreeStyle metertjes 
en 1 zak brokken en 2 batterijen geleverd. Verder is voor 1 kat de dierenartskosten betaald. 
 
Ons bestuurslid Delano Koelman (fondsen werving) heeft voor het Stoffelfonds ook fondsen 
aangeschreven en van Stg van Voort van Zijp hebben we € 1000,00 gekregen en van Moyra 
Stava Morena  € 500,00.  
 
Nieuwsbrief 
In 2019 zijn er 3 nieuwsbrieven opgemaakt, waarin we het wel en wee van onze katten en 
acties delen. Deze zijn te vinden op de website (www.kansarmedieren.nl).  
 
Vooruitzichten 2020 
 
Het Stoffelfonds wordt verder uitgewerkt en bekend gemaakt bij dierenartsen en 
voedselbanken en overige organisaties. We gaan ook verder de publiciteit  zoeken en 
contacten leggen. 
 
Verder moet er nieuwe vloer in de opvang komen, de vloer die er nu ligt is hoognodig aan 
vervanging toe. We willen graag een vloeistofdichte vloer aanschaffen, dat is wel nodig met 
katjes die soms naast de kattenbak plassen.  We gaan verschillende fondsen aanschrijven, 
want het is een erg grote uitgave, ruim  € 7000. We gaan zelf ook acties opzetten om het 
geld bij elkaar te krijgen. Mocht het dit jaar niet lukken, schuiven we het door naar volgend 
jaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Financiën  

 
 

2019 Inkomsten 

 

Banksaldo jan 2019 € 5024,43  

Giften en donaties € 11900,11 

Huisvesting, voer, medicatie € 4343,51  

Stoffelfonds € 3165,06 

Verkoop € 100,00 

Diversen € 0 

Totaal € 24533,11 

 

 

2019 uitgaven  

  

Dierenartskosten € 6623,72 

Huisvesting, voer, medicatie € 6024,31 

Diversen* € 2512,16 

Stoffelfonds €1781,86 

Banksaldo jan 2020 € 7591,06 

Totaal €24533,11 

 
*De diversen van de uitgaven zijn dit jaar hoog, door de kosten van het vergroten van de kattenren met afdak. En 
het kopen van een opvangkooi.    

 
 
 
 
 



In de begroting is niet meegenomen de eventuele opbrengst voor de nieuwe vloer. Dit komt 
omdat we geen idee hebben wat we gaan ophalen via acties en aanvragen bij fondsen. 
Daarom weten we ook niet of het dit jaar al gerealiseerd kan worden. Alle inkomsten voor de 
nieuwe vloer worden apart geboekt dit bedrag komt dan volgend jaar in ons verslag te staan.     

 
 
Begroting 2020 

    
 

Verwachte inkomsten 
 

Giften en donaties € 13000,00 

Huisvesting, voer, medicatie €4000,00 

Stoffelfonds € 2000,00 

Verkoop € 100,00 

Diversen  € 100,00 

Totaal € 19100,00 

 

 
Verwachte uitgaven 
 

Dierenartskosten € 10000,00 

Huisvesting, voer, medicatie € 7000,00 

Diversen €100,00 

Stoffelfonds €2000,00 

Totaal €19100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 


