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TERUGBLIK 2018 en VOORUITBLIK 2019 
2018 was voorbij voordat we het wisten. 
 
We kijken terug op een jaar vol beweging. Allereerst natuurlijk de katten. In het Thuis in Maarn 
kwamen 5 katten en vertrokken er 6 in 2018. 2 van die katten hebben we helaas snel nadat ze 
kwamen moeten laten inslapen. De een vanwege een onderliggende niet te genezen aandoening en 
de ander, vermoedelijk, omdat de overstap naar ons toch wat veel van het goede bleek. Verder 
hebben wij na 4 jaar afscheid genomen van een van onze senior diabeteskatten, Dorus.   
Afscheid nemen kan ook leuk zijn! Onze jonge kater, Goofie, kreeg in 2018 opnieuw een fijn eigen 
huis vlak bij ons in de buurt. Dus we zoeken hem soms nog even op. We weten dat hij het erg naar 
zijn zin heeft, en daar zijn we heel blij mee. 
Dit jaar kwamen bij ons binnen: Tiga, Odje, Vicky, Amie en Luna. En we namen afscheid van: Goofie, 
Mw. Siep, Sammie, Tiga, Odje en Dorus. 
 
Al werkend lijkt het erop dat we ons steeds meer richten op opname van katten uit asielen. Voor hen 
moeten we alle gelden voor verzorging zelfstandig verwerven. We zijn erg blij met de aandacht van 
fondsen en donoren voor deze groep niet  meer plaatsbare katten uit asielen. Aan particulieren die 
hun kat bij ons willen onderbrengen wordt gevraagd de kosten voor de verzorging van hun eigen kat 
voor hun rekening te blijven nemen. We merken dat dat vaak aanleiding is tot onderhandelen; er 
blijkt ineens een prijskaartje aan het leven van de kat te hangen. Daar willen wij geen discussie over 
voeren. Daarnaast lijkt het ons niet fair om donateurs en fondsen te vragen ook de kosten op te 
brengen voor de verzorging van deze katten, die in wezen gewoon eigen baasjes hebben. Dus bij de 
aanmelding van katten door particulieren wordt er, sinds 2018, met het bestuur overlegd in hoeverre 
opname, en de financiële afspraken die hiervoor gemaakt worden, binnen onze kaders past. 
 
Dat brengt ons bij de wachtlijst. In 2018 hebben we contact gehad over 41 katten. Daarvan hebben 
wij 5 katten in opvang genomen. Zoals we gewend zijn zoeken wij bij elke vraag die we krijgen mee 
naar het passend antwoord. Overbodig te noemen is dat daarbij de kat voor ons altijd! centraal staat.   
Steeds vaker gaat de vraag niet direct over opname bij ons, maar over het wel of niet inslapen van de 
kat of niet weten hoe om te gaan met de bijzonderheden van het leven met een kat in de laatste 
levensfase of een specifieke ziekte.   
Wat ook opvalt is ongeduld, men wil direct een oplossing. En die hebben we vaak niet. We zijn er ook 
dit jaar weer blij mee dat we voor een aantal katten die een ander baasje zochten ons netwerk 
hebben kunnen inschakelen. 
 
Leuk om te merken dat er steeds vaker senior katten uit asielen, soms óók die met een rugzakje,  
gewoon nog een eigen plekje vinden. Lieve Romy, senior, met medicatie en met gebruiksaanwijzing 
stond al langere tijd op onze wachtlijst. Ze vond onlangs na meer dan een jaar in het asiel een eigen 
baasje. 2 senioren met zwaar nierfalen, ook op onze wachtlijst, konden vanuit het asiel ook naar 
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eigen baasje gaan. Zij konden dus alle-3 van onze wachtlijst af. En dat is toch wat wij het liefst willen? 
Alle katten thuis bij eigen baasjes. Dan kan Stichting Beertje worden opgeheven 😊😊 
Hoe anders is dit voor KC, met diabetes al 3 jaar in het asiel, blijft maar op de wachtlijst staan. Hij is 
het gelukkigst in een woonsituatie zonder andere katten. Voor plaatsing binnen onze stichting 
verwachten wij dat in een echt rustige groep ook KC bij ons nog een fijne tijd kan gaan krijgen. Die 
groep kunnen wij hem helaas tot nu nog niet bieden. Hopelijk dient zich er op niet al te lange termijn, 
bij ons of ergens anders, een geschikte woonplek voor hem aan.  
 
Stichting Beertje heeft in 2018 het nodige aan PR gedaan. Er verscheen een artikel in de Vedias, het 
vakblad voor paraveterinairen. We hadden een informatiestand met het Suikerkattenpunt op de 
Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening van Dierenlot, de zgn. Dierenlotdag. We zijn actief op 
social media, ons netwerk breidt zich langzaam aan uit en het aantal volgers op Facebook is 
inmiddels de 500 gepasseerd. Rond de feestdagen hadden we dit jaar Goofie die een kerstpakket 
voor zijn vroegere vriendjes bij Stichting Beertje wilde samenstellen.  
We werken er continue aan onze publiciteit meer te professionaliseren. Een van onze vrijwilligers is 
een kei in het maken van mooie foto’s, kaarten en bedenken van leuke acties op social media. En dat 
is fijn, want door onze activiteiten op de social media bereiken we veel van onze donateurs.  
Ook onze katten bleken dit jaar ineens ongekende talenten te hebben, ze speelden mee in een 
filmpje dat we samen maakte met het Diabetesfonds:  Suikerkatten voor Sugarkids. 
 
Dat brengt ons bij het Suikerkattenpunt, een activiteit opgestart mede op initiatief van beheerder. 
Het Suikerkattenpunt heeft als motto; het leven met een suikerkat is toch gewoon leuk? Hun missie 
is zoveel mogelijk katten met diabetes thuis te houden door de zgn. eerste hulp leveren direct nadat 
de diagnose gesteld is. En wel dusdanig dat de kat, met de juiste behandeling voor zijn/haar diabetes 
gewoon thuis kan blijven wonen. Waar dat echt niet mogelijk is gaat Suikerkattenpunt een netwerk 
van nieuwe baasjes opzetten. De eerste 2 grote projecten zijn inmiddels gerealiseerd/lopend: 
oppasnetwerk en een lezing op de Dierenlotdag samen met hoogleraar professor dr. Hans Kooistra 
van Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren. Suikerkattenpunt wordt in 2019 een zelfstandige 
stichting. 
 
Naast het verzorgen van onze lieverds in het Thuis in Maarn is het genereren van middelen een van 
onze hoofdtaken. We hebben financieel een goed jaar gehad. Activiteiten uit vorige jaren hebben 
ons daarvoor een goede basis gegeven. Zoals het aanschrijven van fondsen in 2017 en 2018 en de 
uitbetaling van de grote actie Stichting Specsavers steunt in 2016 en 2017.  Met een aantal 
(eenmalige) grote giften zijn de inkomsten uit het donateursbestand hoog geweest. We ontvangen 
met regelmaat donaties in natura en onze projecten bij Dierendonatie.nl zorgen met name voor het 
o zo nodige dieetvoer voor onze katten. Ook daarvoor was 2018 een goed jaar. 
 
 
Vooruitblik 2019 
 
Natuurlijk gaan we in 2019 door waar we “dag en nacht” mee bezig zijn, zoveel mogelijk katten een 
fijne laatste levensfase geven. Door opname in het Thuis van Stichting Beertje of door advies. Leuk is 
te vermelden dat ons eerste opvanggezin in 2019 een feit is.   
Daarnaast blijft de aandacht liggen op het werven van (structurele) middelen.  
 
Waar we in 2018 bestuur, vrijwilligers en alle medewerkers van onze vaste dierenarts in het zonnetje 
hebben gezet streven we ernaar in 2019 alle Enige Echtes en Bijzondere Baasjes (nieuwe actie) met 
hun “eigen kat” en de mensen achter Stichting Beertje te laten kennismaken. Wij blijven erop 
vertrouwen dat persoonlijk contact kan bijdraagt aan langdurige binding van donateurs aan de 
stichting. En die hebben we hard nodig. Dit betekent ook dat we elk contact, in de zin van donaties 
van gelden of goederen, waar mogelijk “persoonlijk” bedanken.  
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We zetten ons in voor het volgende benefietconcert rondom onze oprichtingsdatum in april. Leuk 
detail is dat de spelers, allen beroepsmusici, op een of andere manier aan onze stichting verbonden 
zijn.   
 
Gezien de reserve die we hebben opgebouwd kunnen we ons, naast de gebruikelijke acties in 2019, 
met name te richten op het zoeken van structurele sponsors; welke bedrijven zouden hun naam 
duurzaam willen verbinden aan onze lieverds in de laatste levensfase? 
 
En natuurlijk gaan we in 2019 al werkenderwijs verder aan het bouwen aan ons vrijwilligersbestand 
en het uitwerken van de administratieve kaders. Het formaliseren van het voeren van 
adviesgesprekken is een van de prioriteiten. Immers het zou zo mooi zijn als er meer katten thuis 
kunnen blijven wonen, ook in hun laatste levensfase. 
 
We schatten in dat 2019 ook weer zo voorbij is 😊😊 
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JAARREKENING Stichting Beertje 2018     

   

 
Werkelijk 2018 

 
Begroting 2018 

Inkomsten        € 
  

          € 
 

donaties 7.067,02 
  

1.500,00 
 

fondsen 5.188,43 
  

5.000,00 
 

sponsoring 1.699,76 
  

0,00 
 

overige in 623,17 
  

0,00 
 

      
Totaal inkomsten 

 
14.578,38 

  
6.500,00 

      
Uitgaven 

     
medisch 6.282,12 

  
5.000,00 

 
voeding 777,08 

  
1.250,00 

 
overig direct 273,20 

  
250,00 

 
huisvesting 614,87 

  
250,00 

 
algemeen 0,00 

  
0,00 

 
PR 61,66 

  
100,00 

 
overige kst 269,98 

  
250,00 

 

 
  

  
  

 
Totaal uitgaven 

 
8.278,91 

  
7.100,00 

      
Saldo inkomsten en uitgaven 

 
6.299,47 

  
-600,00 
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per 31-12-2018 

  
per 01-01-2018 

Balans  
        

SNS bank 
 

9.682,72 
    

1.742,30 
 

te ontvangen over volgend jaar 
 

0,00 
    

3.000,00 
 

te betalen over voorgaand jaar 
   

0,00 
   

1.359,05 

reserve stichting Beertje 
   

4.682,72 
   

3.383,25 

bestemde reserve uitbreiding opvang 
  

5.000,00 
    

  
9.682,72 

 
9.682,72 

  
 4.742,30    4.742,30  

 

 

Toelichting financieel jaarverslag. 

- De post donaties is, mede, door een aantal eenmalig hoge particuliere donaties fors hoger 
dan begroot.  

- We plukken dit jaar de vruchten van onze acties de afgelopen jaren; bijvoorbeeld door de 
uitbetaling van de actie Stichting Specsavers Steunt 2016-2017. 

- De grotere giften van onze donateurs kunnen wij daardoor aanwenden voor het uitbreiden van 
de opvang. In 2018 is daar een begin mee gemaakt. Met de opgebouwde reserve gaan we in 
2019 verder uitbreiden.  

- Post voeding is lager dan begroot. Dit mede door zeer goed lopende projecten bij 
Dierendonatie.nl, waar met name projecten voor (dieet-)voer worden uitgezet. 

- Post reserve is gesteld voor uitbreiding opvang. 
 

          
          
          
          
          
         

 


