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TERUGBLIK 2017 en VOORUITBLIK 2018 
 
Fijn om even stil te staan bij het afgelopen jaar.  Er is nogal wat beweging geweest in het Thuis in 
Maarn. Gemiddeld genomen verblijven daar 11 katten. In 2017 kregen wij 7 nieuwe bewoners en 
hebben wij afscheid genomen van 5. Daarvan waren er 2 helaas maar een korte periode bij ons. Wij 
hebben 1 bewoner, nadat hij zijn vertrouwen in mensen weer terug gevonden had, naar zijn nieuwe 
baasjes gebracht. Hij heeft het erg naar zijn zin daar. De lieverd die wij eind 2016 geplaatst hadden is 
helaas weer teruggekeerd. De poes des huizes had besloten dat ze hem toch niet zo leuk vond. 
Eenmaal weer in het Thuis in Maarn was het al heel snel  alsof hij nooit is weggeweest. Ondanks al 
deze wisselingen en een verbouwing slagen wij er met zijn allen in het hier heerlijk rustig te houden. 
De lieverds hebben het goed naar hun zin in de opgeknapte en uitgebreide poezenkamer  met  veel 
lekkere senioren-slaapplekjes en een inmiddels afgezette tuin tot hun beschikking. 
 
In 2017 is met ons over 57 katten contact gezocht.  Het uitbouwen van onze adviesfunctie gebeurd 
hiermee sluipenderwijs. Achter iedere aanmelding zit een vraag, met 1 of 2 gesprekken, gewoon 
door wat advies, meedenken of een klankbord zijn, kan er vaak een oplossing dicht bij huis gevonden 
worden en soms biedt ook ons netwerk oplossing. Wij blijven dit met liefde doen en denken in 2018 
over het  structureler borgen van deze taak binnen de stichting.  
 
Voor de aanmeldingen van suikerkatten ligt het helaas iets anders. Doordat er zo weinig plekken zijn 
voor suikerkatten worden ook de jongere suikerkatten bij ons aangemeld. Bij een enkeling is advies 
geven voldoende. Vaak blijkt dat de melders met spoed een ander plekje voor de kat zoeken. 
Ondanks ons uitbreidende netwerk kunnen wij dat niet bieden. Euthanasie blijkt dan op dat moment 
de enige oplossing, eigenaren hebben niet veel geduld voor acties om nieuwe baasjes te vinden of 
hun kat op een wachtlijst te plaatsen.  Dit heeft bij beheerder geleid tot het mede oprichten van Het 
Suikerkattenpunt (www.suikerkattenpunt.nl). Op het moment van schrijven van deze terugblik nog in 
oprichting. 
 
Wij zijn ontzettend blij met onze Enige Echtes (structurele donateurs die een kat financieel steunen 
of bijvoorbeeld onze Enige Echte lappenmand voor medische kosten vullen, 
https://stichtingbeertje.com/de-enige-echte/) en andere donateurs. Ook de directe contacten die 
daar uit voortvloeien zijn vaak vruchtbaar voor de stichting. Facebook, waar we inmiddels zeker 400 
volgers hebben, is een belangrijke plek voor onze stichting. Hier kan  onder andere het wel en wee 
van de katten gevolgd  worden en worden mensen uitgenodigd actief mee te doen.   
Wist u trouwens dat bijna al onze katten al een of meer eigen Enige Echtes hebben waar ze mee 
communiceren? Want dat is wat onze katten heel graag willen, een persoonlijke band opbouwen 
met hun Enige Echte. Dat wil toch iedereen? Een eigen Enige Echte? 
 

https://stichtingbeertje.com/de-enige-echte/
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 Logischerwijs blijven met name de medische kosten hoog met onze lieverds in de laatste levensfase, 
in 2017 en ook in 2018. Ons streven blijft ons donorenbestand met Enige Echtes dusdanig uit te 
breiden dat onze kosten daarmee gedekt worden.  Daar we dit in 2017 en 2018 nog niet voor elkaar 
zullen hebben zijn we, met het project “Help we willen niet aan ons succes ten onder gaan”, in de 
wereld van het fondsenwerven gestapt. We vragen hiermee financiële ondersteuning van fondsen 
gedurende 2 jaar zodat we onze handen vrij hebben het structurele donorenbestand uit te breiden. 
De resultaten hiervan geven ons financieel meer armslag het komende jaar.  Uiteraard zijn en blijven 
we erg blij met de eenmalige en/of structurele donaties  die nu al lopen en we hopen dat we ook in 
de toekomst een beroep op deze gulle gevers mogen doen  
Onze katten zijn in 2017 reuze verwend met donaties in natura, dit jaar met name met allemaal 
lekker voer. Ook daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. 
 
Naast het verder borgen van de adviesgesprekken zal, zoals al even aangestipt, 2018 vooral in het 
licht staan van het werven van structurele donateurs om onze lieverds de zorg kunnen blijven bieden 
die ze nodig hebben. Waar dat (nog) onvoldoende blijkt gaan we opnieuw contact zoeken met 
fondsen. Want ook voor 2018 blijft gelden; willen we zoveel mogelijk katten in hun laatste levensfase 
een plekje geven in het Thuis van Stichting Beertje in Maarn dan moeten daar écht voldoende 
middelen tegenover staan. En als we voldoende middelen hebben kunnen we gaan uitbreiden, dat 
zou leuk zijn ! 
 
Wat betreft de afspraken die we maakten met elkaar in het beleidsplan; 
U begrijpt  dat de aandacht die de verbouwing heeft gevraagd en het vinden van de fondsen om het 
voortbestaan te borgen de prioriteit van het huishoudelijk reglement wat heeft verlaagd. Dit wordt 
opgenomen in het actieplan van 2018-2019. 
Kortom ook voor 2018 een dankbare opdracht  in het vooruitzicht, het voor de volle 100% blijven 
verzorgen van onze oudjes én op een leuke manier gestaag blijven uitbreiden van ons Enige Echte 
donateursbestand. 
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JAARREKENING Stichting Beertje 2017     

   
 

  
Werkelijk 2017 

 
Begroting 2017 

   Inkomsten 
         

Giften particulieren * 
 

7.794,21  
  

     
1.000,00  

    
Fondsenwerving 

 

 
3.500,00  

  

     
3.500,00  

     
Acties **            -    

  
   250,00  

    
Overige in 

 

      
98,29  

  
    250,00  

     
Totaal inkomsten 

  
   11.392,50  

  
 5.000,00  

   
          Uitgaven 

         
Medisch *** 

 
4.760,42  

  

     
3.600,00  

    
Voeding 

 

    
983,21  

  

     
1.250,00  

    
Overig direct 

 

    
441,52  

  
       250,00  

    
Huisvesting 

 

 
3.122,58  

  
              -    

     
Algemeen 

 
           -    

  
              -    

    
PR 

 

      
15,35  

  
       250,00  

    
Overige kosten 

 

    
110,91  

  
       250,00  

    
  

  
  

  
    Totaal uitgaven 

  
    9.433,99  

  
 5.600,00  

   
          Saldo inkomsten en uitgaven 

  
    1.958,51  

  
   -600,00  
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per 31-12-2017 
  

per 01-01-2017 
Balans  

        SNS bank 
  

1.742,30 
   

5.014,26 
  

Te ontvangen in volgend jaar 
(fondsen) 

  
3.000,00 

      
Te betalen over voorgaand jaar 

    
1.359,05 

  
3.589,52 

 
Reserve Stichting Beertje 

    
3.383,25 

  
1.424,74 

         

   
4.742,30 

 
4.742,30 

 

 
5.014,26  

 
5.014,26  

          

 

Toelichting Financieel Jaarverslag 

Er zijn een aantal posten die toelichting vragen in vergelijk met de begroting 2017: 

*)  Donaties/giften particulieren werkelijk 2017: Deze post is inclusief de donatie ten behoeve 
van het ‘katveilig’ maken van de tuin. 

**) Acties werkelijk 2017: dit zijn acties die worden ondernomen om geld te verwerven met 
bijvoorbeeld een benefietconcert of een statiegeld inzamelactie. 

***) Kosten dierenarts en medicijnen: Deze post is inclusief de 20% korting die door de dierenarts 
wordt  gegeven. Dit wordt dus niet (meer) apart op begroting en verantwoording opgenomen. 

 

• Er is een positieve ontwikkeling te zien in de inkomsten, ook wanneer de incidentele donatie 
voor het ‘katveilig’ maken van de tuin buiten beschouwing wordt gelaten. 

• De toename in inkomsten is vooral toe te schrijven aan een stijging van donaties (particuliere 
giften), waaronder de uitbreiding van het netwerk van Enige-Echtes.  

• De kosten van de dierenarts komen ook dit jaar weer hoger uit dan ingeschat. Doordat er echter 
ook een aantal kosten meevielen is het uiteindelijke effect relatief beperkt. 

• Voor de dekking van de hoge (medische) kosten is in de loop van 2017 een beroep gedaan op 
fondsen. Dit heeft inmiddels geleid tot een aantal toekenningen. Drieduizend euro 
fondsenwerving zijn begin 2018 ontvangen maar hebben nog betrekking op 2017. Dit is tevens in 
de balans opgenomen als "nog te ontvangen in volgend jaar". De verantwoording over het 
gebruik van deze gelden wordt in 2018 aan de betreffende fondsen gedaan.  

 
 

 

 


