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TERUGBLIK 2020 EN VOORUITBLIK 2021  
2020, het jaar dat niemand zal vergeten. Het jaar waarin corona iedereen beroerde, ook bij Stichting 
Beertje. Gelukkig bleven alle bij de stichting betrokken mensen in 2020 gezond.  
 
2020, ook wat betreft de poezen een uitermate intensief jaar. Door corona werd de verzorging een 
aantal maanden zonder vrijwilligers gedaan. Dat maakte de katten natuurlijk niets uit. Die vroegen én 
kregen hun aandacht, werden ziek, werden sterretje en we leerden nieuwe lieverds kennen. 
 
Er kwamen nieuwe katten binnen (7); Zen, Ruri, Ollie, Ginny, Vlinder, Iris en Clara. We namen op 
Vlinder na ze allemaal over van Stichting Zuiderzee Zwerfdieren. 
 
Dat betekent “automatisch” dat we ook een aantal lieverds naar de sterrenhemel hebben begeleid 
(9); Puck, Tara, Veertje, Ginny, Luuc, Ollie, Zen, Ruri en, op de valreep van 2020, Pippie, een van onze 
eigen katten. 
 
Door het grote aantal wisselingen (nieuwkomers en éuthanasie) hadden we ook veel en intensief 
contact met onze relatief nieuwe (vanaf september 2019) dierenarts. We kunnen en willen niet 
anders zeggen dan dat we heel blij zijn met deze samenwerking met Dierenkliniek Hoofdstraat. 
 
Wat viel er nog meer op in 2020? 
De cijfers: We hadden in 2020 contact over 43 katten, 17 daarvan mét diabetes en zochten een 
nieuw baasje of vroegen advies, 19 waren oudjes waarvoor een plekje werd gezocht. Er werd tevens  
contact gezocht voor 7 jonge katten. 
We voerden met iedereen de gebruikelijke, een of meer, telefoongesprekken. We konden 7 katten 
opnemen, soms waren de eigenaren geholpen met advies en helaas werden er ook weer katten 
ingeslapen omdat we niet per direct hulp konden bieden (met name voor katten met diabetes willen 
eigenaren nog wel eens per direct een oplossing). 
 
We hebben door de jaren heen een behoorlijk netwerk van collega-stichtingen opgebouwd waar we 
graag mee samenwerken. We hebben niet alleen inhoudelijk overleg over onze wederzijdse katten 
maar zetten ook elkaar en elkaars netwerk in voor aanmeldingen. 
Zo konden we een kat met diabetes, die we aan het begeleiden waren bij het instellen, verwijzen 
naar het vaste ploegje bewoners bij een collega. We konden bemiddelen voor een jonge aidskater 
van een collega-stichting, Voppe. Voppe kwam eind 2020 wonen bij een bekende van ons. 
Afgesproken is dat wij eigenaar ondersteunen bij medische vragen die zich kunnen gaan voordoen. 
Wanneer in de toekomst de eigenaar de medische zorg voor Voppe niet meer kan uitvoeren komt hij 
voor zijn laatste levensfase in opvang bij Stichting Beertje. Wij hopen dat dat nog heel lang duurt. 

Daarmee is ons 2e opvangadres een feit       
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Helaas bleek het verder uitbreiden d.m.v. opvangadressen door corona geen optie. Dit blijft 
bovenaan onze prioriteitenlijst. 
  
Financieel ging het ons voor de wind.  
We konden, als vanzelf, bouwen aan onze reserves. Stichting Het Waardige Dier en Stichting Abri 
voor Dieren ondersteunden ons met een mooi geldbedrag. Daarnaast hadden we een aantal mooie 
acties. Zo konden we meeprofiteren van een mooie actie van Dierenlot voor kattenbakkorrels. Dit 
dankzij een onbekende die aanbood een hele grote berg korrels naar ons te vervoeren. We hadden 
mooie acties bij Dierendonatie.nl. en waren een van de gelukkigen die in de prijzen vielen voor een 
pallet vol lekkere Poesievleesjes van Vitakraft. Deze mooie acties, alsmede de giften in natura van 
particulieren, maakten dat we minder kosten hoefden te maken voor met name kattenbakkorrels en 
voer. Hiermee bouwden we als vanzelf aan onze reserves. 
 
Ondertussen blijft ons donateursbestand langzaam maar gestaag doorgroeien. Helaas konden we de 
structurele donateurs (waaronder Bijzondere Baasjes, Enige Echtes), zoals voor zomer 2020 in de 
planning stond, niet uitnodigen op locatie. We leerden een aantal van hen wel beter kennen doordat 
ze zich aan ons wilden voorstellen op Facebook. Erg leuk!  
We blijven 2x per jaar digitaal persoonlijk contact hebben met onze (structurele) donateurs. Zij 

worden inmiddels “goede bekenden” van onze katten, daar zijn we blij mee      . 
 
Gelukkig vonden we een manier waarop onze vrijwilligers, corona-wise, weer aan de slag konden. De 
poezen en wij zijn daar erg blij mee. Een dikke Merci dus voor iedereen die voor en achter de 
schermen bijdraagt aan een mooie laatste levenfase voor de katten van Stichting Beertje! 
 
Hoe stellen wij ons 2021 dan voor? 
 

2021, ons 1e jubileumjaar     ! 
We hebben financieel op dit moment voldoende ruimte om onze aandacht hier volledig op te kunnen 
richten. We lichten alvast een tipje van de sluier op. We geven onze katten een nieuwe website met 
meer mogelijkheden cadeau, denk bijvoorbeeld aan een doneerknop op de website zodat direct 
doneren een stuk gemakkelijker wordt. We maken een structureel communicatieplan waarin sociale 
media (Facebook, Instagram) goed benut kunnen gaan worden. Er komen filmpjes op locatie én een 
fotoshoot met “een bekende” Nederlander. Wie weet wat er nog meer uit de hoge hoed getoverd 
wordt. 
 
We gaan natuurlijk gewoon door met opvangen en advies geven, want hoe meer katten in hun 
laatste levensfase we kunnen bijstaan hoe fijner! Daarbij hoort, we noemden het al even, het verder 
zoeken naar geschikte opvangadressen. We blijven bouwen aan ons donateursbestand; want onze 
doelstelling blijft op den duur volledig ondersteunt te worden door donateurs en sponsoren 
(bedrijven) en niet meer afhankelijk te zijn van fondsen.  
 
Hopelijk krijgen we in 2021 weer wat meer bewegingsvrijheid en kunnen we bijvoorbeeld ook 
bedrijven gaan benaderen en aantrekken als structurele sponsoren. Dit is ook een van de dingen 
waar we in 2020, door corona, geen aandacht aan konden geven. 
En achter de schermen wordt rustig doorgewerkt aan het uitwerken van huishoudelijk reglement, 
organisatiekaders en kaders waarbinnen met opvangadressen samengewerkt gaat worden. 
Genoeg te doen dus! 
 
Bent u ook zo benieuwd naar 2021? 
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JAARREKENING Stichting Beertje 2020 

 

 werkelijk 2020  begroting 2020    
Inkomsten         
 
donaties 6.451,00   6.000,00     
 
fondsen 4.617,67   2.500,00     
 
sponsoring 428,75   1.850,00     
 
overige in 0,00   0,00     

         
Totaal inkomsten  11.497,42   10.350,00    

         
 
 
Uitgaven         
 
medisch 3.500,25   6.500,00     
 
voeding 1.364,01   1.250,00     
 
overig direct 707,57   500,00     
 
huisvesting 183,38   500,00     
 
algemeen 0,00   0,00     
 
PR 117,00   100,00     
 
overige kosten 319,64   250,00     
 
uitbreidingsambitie     2.500,00     
 
Totaal uitgaven  6.191,85   11.600,00    
          
 
Saldo inkomsten en uitgaven  5.305,57   -1.250,00     
  ========   ========    
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  per 31-12-2020   per 01-01-2020 

Balans          
 
SNS bank  18.082,74        13.086,21  
 
te ontvangen over volgend jaar          0,00                0,00  
 
te betalen over voorgaand jaar      0,00         309,04 
 
reserve Stichting Beertje    13.082,74      7.777,17 
 
bestemde reserve  
uitbreiding opvang     5.000,00      5.000,00 
 
   18.082,74  18.082,74      13.086,21  13.086,21  

  ========  ========      ======== ======== 

 

 

 

Toelichting bij jaarrekening 2020 

Toelichting Balans 

De stichting heeft eind 2020 een heel gezonde balanspositie. Het bestuur houdt graag een financiële 

buffer aan om in noodgevallen het Thuis in Maarn een jaar te kunnen laten draaien zonder extra 

inkomsten. Doordat de exploitatie in 2020 erg positief is uitgevallen is de reserve gegroeid. Daardoor 

is er nu een goede buffer en reserve om extra opvangplekken te creëren naast de ‘hoofdvestiging’ in 

Maarn. Hopelijk gaat dat na Corona lukken. 

 

Toelichting inkomsten 

Bij donaties  

De doelstelling om vooral particuliere donateurs te betrekken bij en te verbinden aan de Stichting is 

goed gelukt. Zij hebben afgelopen jaar samen weer een flink bedrag gedoneerd waar we erg blij mee 

zijn. 

Bij fondsen 

Onze doelstelling voor fondswerving was dit jaar bescheiden omdat we vooral wilden inzetten op 

donateurs en sponsors. Toch is een flink bedrag van fondsen binnen gekomen. Het betreft: 

Stichting Abri voor dieren, Waardig Dier en Zuiderzee zwerfdieren. 

Bij sponsoring  

Onze doelstelling om sponsors te werven bij bedrijven die zich aan het goede werk van Stichting 

Beertje willen verbinden is vanwege Corona niet goed van de grond gekomen. De ambitie blijft, maar 

het heeft pas zin daar hard aan te trekken als we Corona achter de rug hebben. 
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Toelichting uitgaven 

Bij medische kosten 

We hebben een nieuwe dierenarts (Dierenkliniek Hoofdstraat in Driebergen/Leersum) waar de 

samenwerking ons erg goed bevalt. Bovendien geven zij ons een substantiële korting waardoor de 

totale kosten lager zijn uitgevallen dan begroot (terwijl we toch een flink beroep hebben gedaan op 

hun ondersteuning). Er zit vertekening in de uitkomst, want een rekening van 900 euro voor 

november en december 2020 is pas in januari 2021 betaalt (en drukt op de exploitatie van 2021). 

Bij voeding 

Ondanks dat we afgelopen jaar veel voeding in natura hebben ontvangen van dierenasielen en 

fabrikanten hebben we toch hogere uitgaven gehad dan begroot. Dat komt omdat onze oude, zieke 

poezen steeds kieskeuriger worden en vaak duurdere voeding nodig hebben. 

Bij overige direct 

Dit zijn vooral de kosten voor crematies. Omdat we in 2020 opmerkelijk veel poezen hebben moeten 

laten inslapen is de post extra hoog uitgevallen. Dat is incidenteel verwachten en hopen we. 

Bij huisvesting 

Het betreft hier vooral de kosten voor kattenbakkorrels. Omdat we in 2020 een enorme vracht 

korrels geschonken hebben gekregen, hebben we in 2020 een incidentele meevaller op deze 

begrotingspost. 

Bij overige kosten uit 

Dit betreft de (alsmaar stijgende) kosten voor de bank (SNS) en de premie voor de 

aansprakelijkheidsverzekering 

 


