TERUGBLIK 2016 en VOORUITBLIK 2017
In april 2016 was het officiële ontstaan van Stichting Beertje een feit. We hadden niet verwacht dat
we zo snel bekendheid zouden verwerven, daar zijn we blij mee!
We hadden het allereerst natuurlijk druk met het verzorgen van de katten. Doorlopend hebben we in
2016 de zorg op ons genomen voor 10 katten. We hebben afscheid genomen van 5 katten, waarvan
er één inmiddels (definitief) geplaatst is bij een opvangadres. Dat betekent natuurlijk ook dat we
nieuwe katten welkom geheten hebben, 6 namelijk, waarvan we van 2 ook al weer afscheid namen
in 2016.
In 2016 hebben we met een aantal van onze suikerkatten deelgenomen aan een 4 weken durend
onderzoek van het Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht naar een nieuw (oraal) middel
voor het behandelen van suikerziekte bij katten. Het lijkt ideaal, éénmaal per dag een drankje in
plaats van twee keer per dag op gezette tijden insuline spuiten. Wij zijn er dan ook erg benieuwd
naar of dit drankje in de toekomst werkelijkheid gaat worden. Wat zou dat een hoop schelen voor de
suikerkatten. Het onderzoek loopt nog. We houden u op de hoogte van de verdere resultaten.
We kregen veel aandacht en daardoor bekendheid;
In de pers door krantenartikelen en radio. Door een dierendag benefietconcert op 4 oktober speciaal
voor Stichting Beertje met o.a. duo Attema Haring en door mee te doen aan de actie Stichting
Specsavers Steunt (waar we eerste werden voor regio Zeist). Ook Facebook en ons netwerk levert
ons doorlopend veel bekendheid op.
Het snel bekend worden betekent ook (te) veel aanmeldingen. Om een idee te geven, in 2016
hebben we contact gehad over 38 katten. Wij vinden het een deel van onze taak om met iedereen in
gesprek te gaan en waar mogelijk advies te geven en/of mee te helpen zoeken naar een passende
oplossing (onze adviesfunctie). Want het Thuis van Stichting Beertje heeft natuurlijk niet eindeloos
veel plekken, wij hebben uiteindelijk 6 van deze 38 katten opgenomen.
Het draaiende houden van een Thuis voor katten in de laatste levensfase heeft natuurlijk ook een
financiële kant. Het mag vanzelf spreken dat we met enige regelmaat bij onze vaste dierenarts op
bezoek zijn. Zeer essentiële bezoeken om het welzijn van de katten te waarborgen, die zich één op
één terug vertalen in de jaarrekening. Wij verwachten dat deze trend zich voort zal zetten, wij blijven
graag intensief samenwerken met onze dierenarts om het welzijn van de katten te waarborgen.
Voor het complete overzicht verwijzen wij naar het financiële jaarverslag separaat op de website.
Voor 2017 zal onze aandacht (dus) met name liggen op het structureel aanvullen van de financiële
middelen. Immers, willen we zoveel mogelijk katten in hun laatste levensfase een kans geven dan
moeten daar voldoende middelen tegen over staan.
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Daarvoor zijn we met een marketing, communicatieadviseur een aantal leuke acties aan het
uitwerken. In ieder geval is ons doel dat elke kat financieel gesteund gaat worden door zijn of haar
eigen Enige Echte https://stichtingbeertje.com/de-enige-echte/.
En woont u in de buurt van Zeist en hebt u dit jaar een nieuwe bril of hoortoestel nodig? Specsavers
helpt ons mee sparen voor een donatie in 2018! http://stichtingspecsaverssteunt.specsavers.nl/overons/editie-2017/specsavers_zeist/
Verder blijven we natuurlijk blij met al onze enthousiaste individuele donateurs en gulle gevers van
“zaken in natura”, waarmee we ook in 2017 graag in contact blijven.
En om dan nog meer katten in de laatste levensfase en hun baasje te kunnen “helpen” zullen we in
2017 onze adviesfunctie gaan uitbouwen. Dit alles natuurlijk naast onze hoofdtaak:
Het verzorgen van onze katten in het Thuis van Stichting Beertje in Maarn.
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JAARREKENING Stichting Beertje 2016

inkomsten
donaties
sponsoring
acties
overige inkomsten
totaal inkomsten
uitgaven
medisch
voeding
overig direct
huisvesting
algemeen
PR
overige kosten
totaal uitgaven
TEKORT

Resultaat 2016
3.369,98
0,00
72,15
0,00
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Aanvulling garantstellers
voor 2016/2017

4.000,00

Boekhoudkundig resultaat

1.424,74
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TOELICHTING op Jaarrekening 2016
Het verschil tussen donaties, sponsoring en acties is in de praktijk moeilijk te maken. Zo heeft het
Benefietconcert op 4 oktober in Amsterdam voor de Stichting op de avond zelf ‘slechts’ € 72,15
opgebracht, maar de donaties die de weken daarna via de bank binnenkwamen hebben ongetwijfeld
tenminste ten dele verband met die avond.
Over het geheel genomen valt op dat de inkomsten aan donaties en sponsoring boven de begroting
zijn uitgekomen. Dat geldt echter evenzeer voor de uitgaven. Vooral de kosten voor dierenarts en
medicijnen zijn hoger dan begroot. We moeten er rekening mee houden dat die trend structureel is.
In het genoemde bedrag medische kosten is de korting van 20% van de dierenarts verrekend.
Al met al heeft de Stichting Beertje een veelbelovend eerste jaar ‘gedraaid’. Desalniettemin moest
aan het einde van de rit een negatief resultaat worden dichtgelopen door een beroep te doen op de
garantstelling voor 2016 en 2017.
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