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TERUGBLIK 2021 EN VOORUITBLIK 2022  
 
“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”. 
Dat schreven we over 2020 en schrijven we nu ook in 2021. Met de toevoeging dat iedereen, voor 
zover mogelijk, gewend is aan het leven met corona en we weer met elkaar konden doen wat er 
gedaan moet worden om Stichting Beertje draaiende te houden. En dat is fijn! 
 
De vraag is altijd, waar beginnen we mee in ons jaarverslag, met de katten? Want daar is deze 
stichting toch voor opgericht. Of met de vrijwilligers, want zonder hen zouden we écht niet zoveel 
katten kunnen opvangen. Of misschien wel met de donateurs? Want zonder hun middelen in geld of 
natura kunnen we ook niet zoveel kanten op wat katten betreft. De dierenarts ……..? 
Graag begin ik met HEEL VEEL DANK uit te spreken aan iedereen die in 2021, op wat voor wijze dan 
ook, betrokken is en was bij Stichting Beertje. Zonder jullie hadden we niet zo een mooi en fijn jaar 
kunnen hebben. 
 
Het Thuis in Maarn. 
In 2021 vonden Mazzel, Mirre, Rave, Doodle, Tijgertje, Cookie, Mees, Line-Doortje, Basje, Winnie en 
Betsy hun laatste Thuis bij Stichting Beertje. Totaal kwamen er dus 11 nieuwe katten in 2021. 
 
Tijgertje vond al die katten hier te druk. Gelukkig vonden we een fantastisch opvangadres voor haar 
waar zij, als enigste kat, haar oude dag mag doorbrengen. Doodle kon toch nog weer terug naar zijn 
baasje. En we mochten Mazzel, Mirre, Rave, Clara, Bommel, Luna en Amie naar de sterrenhemel 
begeleiden. We namen dus afscheid van 9 katten dit jaar, waarvan we 1 bij haar opvangadres blijven 
volgen. 
 
Wat was nog meer belangrijk in 2021?  
2016 – 2021, Stichting Beertje 5 jaar!, ons 5 jarig-jubileum natuurlijk. 
Wij werden zelf verrast met een prachtig fotoboek waarin alle poezen die we opgevangen hebben in 
beeld kwamen. We gaven in jaaroverzichten op onze Facebookpagina al deze lieverds nog eens 
aandacht. En er werden 6 professionele filmpjes over onze stichting gemaakt die we gaan toevoegen 
aan onze website. Deze wordt in 2022 vernieuwd.  
 
Verder troffen we alle voorbereidingen om ter ere van deze gelegenheid onze donateurs en relaties in 
het zonnetje te zetten. We organiseerden een jubileumfeest waarin zij in het middelpunt stonden. Door 
corona bleek vieren in 2021 niet mogelijk te zijn. We verplaatsten naar 12 februari 2022. Bij het 
schrijven van deze terugblik weten we dat ook deze bijeenkomst vanwege corona moest worden 
afgelast. We houden dus een feestje voor en met onze donateurs en relaties tegoed als er hiervoor 
weer meer mogelijkheden zijn. 
 
De gebruikelijke contacten met donateurs zetten zich in 2021 natuurlijk gewoon voort. Twee keer per 
jaar hebben wij persoonlijk (digitaal) contact met hen. Leuk is dat we door de jaren heen een aantal 
van hen wat beter hebben leren kennen en elkaar tussendoor ook nog wel eens op de hoogte houden 
hoe het wederzijds gaat. 
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Financieel gaat het ons nog steeds voor de wind. We bouwden door aan onze reserves. Naast een 
redelijk stabiel donateursbestand zijn wij aan het eind van 2021 door 2 fondsen verrast met een mooi 
bedrag (Stichting Abri voor Dieren en een fonds dat graag anoniem wil blijven). Ook Dierenlot heeft 
met weer mooie acties onze middelen verhoogd. Ze organiseerden een digicollecte waarvan zij de 
opbrengst verdubbelden en wij maakten ook dit jaar gebruik van hun actie voor houtkorrels. Tegen 
een geringe  vergoeding wordt er bij onze deur een pallet houtkorrels afgeleverd. Daar kunnen we wel 
even mee voort natuurlijk. 
Wat voeding betreft merken we een veranderende tendens. Naarmate we meer oudere katten 
opvangen, gaan we meer specifiek voer geven. Deze lieverds zijn kieskeuriger met eten, ze eten 
graag lekker vlees en brok is maar voor een enkeling weggelegd. We gaan dus meer acties doen voor 
verwenvleesjes (met name de moussevleesjes) en we kunnen minder met het voer dat we krijgen (dit 
is met name brok). De kosten nemen dus toe ten opzichte van vorige jaren. 
 
We doen meer dan opvangen; onze adviesgesprekken en wachtlijst.  
In 2021 hadden we met eigenaren, asielen/stichtingen, contact over 57 katten. We maakten een 
onderscheid in 4 groepen. 
* De katten die onder onze doelgroep vallen, namelijk oude katten in hun laatste levensfase incl. oude 
katten met diabetes, dit waren er 34. 
* Diabeteskatten, dit waren er 13.  
* Jonge katten, waren er 6 
* Overigen (niet onder een van de vorige categorieën onder te brengen), waren er 4. 
 
Wij namen 11 van deze katten zelf op. En wat zijn we toch blij met ons netwerk dat stapje voor stapje 

uitbreidt, we konden 12 katten van onze  lijst bij hen onderbrengen      . Dank lieve collega’s!!!!! 

De andere katten van onze lijst waren geholpen met de 1 of 2 eerste (advies-)gesprekken die we met 
iedereen houden en/of vonden daarna zelf een oplossing voor hun vraag. 
 
En last but nog least; we zijn blij met de 3 opvangadressen/gastgezinnen die we in 2021 hadden (voor 
Voppe, Bommel en Tijgertje). Helaas bleek het verder uitbreiden hiervan door corona geen optie. Dit 
blijft bovenaan onze prioriteitenlijst 2022. 
 
 
  



3 
Terugblik 2021 en vooruitblik 2022 inclusief financiële verantwoording 2021, vastgesteld 12 februari 2022 

 

 
Onze  Vooruitblik op 2022. 
 
Allereerst, onze donateurs en relaties hebben die leuke avond nog tegoed. Onze sprekers staan nog 
steeds in de startblokken. Prof. Dr. Saskia Arndt, Hoogleraar diergedrag Faculteit Diergeneeskunde 
Utrecht, gaat het met ons in gesprek over het gedrag van de (zieke) oudere kat in de laatste 
levensfase. En wat is het effect van ons eigen gedrag daar eigenlijk op? En onze vakantie-oppas 
Helene Hubers laat iedereen op een verassende manier kennis maken met de katten van Stichting 
Beertje. Daarnaast zal er die avond ook gelegenheid zijn om kennis te maken met de mensen “achter” 
Stichting Beertje en alles te vragen wat u wilt weten. 
 
Verder blijven we natuurlijk zoveel mogelijk katten ondersteunen; in ons Thuis in Maarn, met advies en 
in gastgezinnen. Want dat wordt ons speerpunt voor 2022, meer gastgezinnen toevoegen aan de 
stichting. 
We streven er nog steeds naar op den duur zo goed als volledig ondersteunt te worden door 
donateurs en sponsoren. Dus we blijven bouwen aan ons donateursbestand en het aantrekken van 
bedrijven als sponsoren staat ook bovenaan op ons prioriteitenlijstje.  
 
Voor alles wat we doen is onze website natuurlijk essentieel. Mensen kijken daar toch vaak eerst op 
voordat ze, om welke reden dan ook, contact met ons zoeken. En we schreven het al, in 2022gaat 
onze website vernieuwd worden. Of liever gezegd, hij blijft mooi eenvoudig en zal “nog” professioneler 
worden. 
 
En achter de schermen wordt langzaam maar gestaag doorgewerkt aan het uitwerken van  
organisatiekaders, allereerst de kaders waarbinnen met opvangadressen samengewerkt gaat worden. 
Ook in 2022 genoeg te doen dus! 
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JAARREKENING Stichting Beertje 2021 

 

 

 
        

 werkelijk 2021  begroting 2021    
Inkomsten         
donaties 5.753,52   6.750,00     
fondsen 7.250,00   1.500,00     
sponsoring 71,81   500,00     
overige in 97,56   0,00     

         
Totaal inkomsten  13.172,89   8.750,00    

         
Uitgaven         
medisch 4.549,81   5.500,00     
voeding 1.564,16   1.750,00     
overig direct 388,80   500,00     
huisvesting 337,03   500,00     
algemeen 0,00   0,00     
PR 1.605,84   1.250,00     
overige kst 501,92   350,00     
uitbreidingsambitie     2.500,00     
 
Totaal uitgaven  8.947,56   12.350,00    

         
Saldo inkomsten en uitgaven 4.225,33   -3.600,00    
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  per 31-12-2021   per 01-01-2021 
 
Balans          
SNS bank  22.343,79     18.082,74  
te ontvangen over volgend jaar 0,00     0,00  
te betalen over voorgaand jaar   35,72    0,00 

reserve stichting Beertje    14.808,07    13.082,74 

bestemde reserve uitbreiding opvang   7.500,00    5.000,00 

  22.343,79  22.343,79        18.082,74   18.082,74  

 

 

 

Toelichting bij jaarrekening 2021 

Toelichting Balans 

Ook eind 2021 heeft de stichting een gezonde balanspositie. Fijn dat er nog steeds een financiële 

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

inkomsten. De reserve is gegroeid. Dit geeft vertrouwen om, zodra corona-wise mogelijk, dan écht te 

starten met uitbreiding, c.q. extra opvangplekken/gastgezinnen te creëren naast de “hoofdvestiging” in 

Maarn. 

 

Toelichting Inkomsten  

Donaties 

Zijn iets teruggelopen ten opzichte van vorig jaar. Het blijkt dat er inmiddels een zgn. harde kern aan 

vaste donateurs is. Dit past goed bij onze doelstelling vooral particuliere donateurs aan onze stichting 

te verbinden. We zijn blij met hen en gaan door met het bouwen aan onze relaties en op die manier 

uitbreiden van de vaste donateurs. Natuurlijk blijven incidentele giften van donateurs ook altijd meer 

dan welkom 

 

Op onze jaarlijks terugkerende feestdagenacties met dierendag, sinterklaas en kerst is minder binnen 

gekomen dan de vorige jaren.  

 

Sponsering 

Onze doelstelling om sponsors te gaan werven bij bedrijven die zich voor langere tijd aan ons willen 

verbinden, blijft staan. Ook in 2021 is dit niet van de grond gekomen. We kunnen ons daar pas op 

richten als corona achter de rug is.  

We hebben dit jaar een klein bedrag ontvangen van Winkelen Bij Zooplus en Medpets. 

 

Fondsen 

We stellen ons bescheiden op richting fondsen. We ontvingen donaties van Dierenlot (deels  

uitbetaling van 2020), Stichting Abri voor Dieren en een fonds dat graag anoniem wil blijven. Ook hier 

zijn we erg blij mee. 
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Toelichting Uitgaven 

Medische kosten 

Geeft deels een vertekend beeld door betaling laatste factuur 2020 dierenarts in 2021. Medische 

kosten voor 2021 zijn € 3.755,82 (alle facturen daadwerkelijk betaald in 2021). 

 

Voeding 

Voortzettende trend is dat met name de oudere katten steeds meer specifiek (nat-)voer willen eten. Dit 

betekent dat we meer voer zelf aan moeten schaffen en minder gebruik kunnen maken van het voer 

dat we met regelmaat aangeboden krijgen. Verwachting is dat deze trend zich voort zal zetten in 

2022. 

 

Overige direct  

Hieronder boeken wij de crematies. Onze katten worden met 4 dieren gezamenlijk gecremeerd en 

daarna uitgestrooid over zee. Dit jaar hebben wij 7 katten laten cremeren. 

Huisvesting 

De aanschaf van eenmalige grotere uitgaven (bench, voerbak op chip) maken dat deze post hoger 

uitvalt dan vorig jaar. Daarnaast konden we een groot deel van het jaar nog gebruik maken van de 

enorme hoeveelheid kattenbakkorrels die we in 2020 ontvingen van Dierenlot.  

PR 

We kwamen hier ruim boven begroting. De factuur voor het maken van de filmpjes viel hoger uit en we 

lieten sleutelhangers maken om weg te geven aan mensen die ons door het doneren van spullen een 

warm hart toe dragen. 

Overige kosten 

Naast de stijgende kosten van de bank en premie verzekering is er dit jaar geïnvesteerd in 

kennisvergroting voor de beheerder. Ook deze post valt dus hoger uit dan begroot. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


