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Voorwoord
Wegens corona moesten we uiteindelijk zelfs de Algemene
Ledenvergadering schrappen. En dat gold ook voor de
Bijzondere Ledenvergadering waarop we een besluit hadden willen nemen over een voorstel tot wijziging van de
statuten. De goedkeuring van de jaarcijfers 2019 en van een
aantal agendapunten, zoals mijn eigen herbenoeming, werden schriftelijk afgehandeld via het Katten Katern. Hierdoor
kunnen we in 2021 verder.
Laten we duimen dat na de zomer Nederland helemaal van
het slot is en we weer onze normale diensten en activiteiten
kunnen uitvoeren.
We zijn er, samen met onze vrijwilligers, klaar voor!

Terwijl ik dit voorwoord schrijf, is Nederland net begonnen
met het versoepelen van de coronamaatregelen. Hadden
we vorig jaar rond deze tijd nog hoop dat de pandemie snel
voorbij zou zijn, inmiddels weten we wel beter.
Het jaar 2020 gaat ook bij Kattenzorg de boeken in als zeer
uitzonderlijk. Van al onze plannen voor de viering van ons
60-jarig jubileum konden we er maar een paar uitvoeren. In
juli stuurden we onze leden een prachtig, dik jubileumnummer van het Katten Katern. Onze vrijwilligers kregen een
cadeaubon van zes euro waarmee ze iets leuks mochten uitzoeken in de winkel. Jammer genoeg was de winkel door alle
COVID-maatregelen op onregelmatige tijden open; vanaf
eind oktober zelfs gesloten. De speciale jubileumfilm over
Kattenzorg, een project waar vrijwilliger Jessie Maas samen
met vicevoorzitter Hanne Boom ruim een jaar aan heeft
gewerkt, kon helaas niet voor publiek in première gaan. In
plaats daarvan werd de film in december op de website en
op Facebook gezet.

Gerard van de Weg
Voorzitter
Den Haag, juni 2021

In 2020 vonden we voor diverse katten in de opvang
van Kattenzorg een nieuw mandje. Gelukkig lukte
dat ook voor enkele 'katten met een rugzakje', zoals
Luca (linksboven) en zijn zusje Zoë (rechtsboven).
Luca heeft een ernstige hartafwijking; daarom
zijn we extra blij dat hij de tijd die hem gegund is
samen met Zoë in een fijn huis mag doorbrengen.
Ook Rosy (rechts), een prachtige Maine Coon dame
van 9 jaar, had het geluk een nieuw thuis te vinden.
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Rapportage bestuur
Jubileum

We gaan niet zielig doen: iederéén in Nederland heeft te
maken met de gevolgen van het COVID-virus. Maar 2020
had beter gekund. Omdat de winkel alles bij elkaar zo’n vijf
maanden dicht is geweest, daalden de inkomsten aanzienlijk. Dankzij de verkoop via de webshop, het aanbieden van
bijzondere artikelen op Catawiki en de recordopbrengst
van de Postzegelactie, kon de schade nog enigszins worden
beperkt. De post nalatenschappen was ten opzichte van
voorgaande jaren laag. De uitgaven voor de Sterilisatieactie
verdubbelden en ook was het een duur jaar wat de opvang
en de dierenartskosten betreft. Bij het Sociaal Fonds kwamen enkele verzoeken binnen van leden voor financiële
steun voor een bijzondere medische behandeling van hun
kat. Sommige behandelingen zijn kostbaar en het is voor
een katteneigenaar die bijvoorbeeld alleen van AOW moet
rondkomen, vaak ondoenlijk de volledige kosten te dragen.
Kattenzorg springt dan bij.
Kortom: 2020 moest met een nadelig sado van bijna 45.000
euro worden afgesloten. Gelukkig hebben we een redelijke
reserve opgebouwd, dus hoeven we onze activiteiten nog
niet te gaan inperken.

Bij de viering van ons 60-jarig bestaan moesten we noodgedwongen pas op de plaats maken. Géén open dag in de
winkel op 22 juli, géén feestelijke bijeenkomst voor onze
vrijwilligers op 4 oktober (Dierendag). Wat wél kon hebben
we gedaan: een jubileumnummer van het Katten Katern,
een verjaardagskalender met foto’s van katten van onze
leden, een vouwtasje dat voor een vriendenprijsje kon worden aangeschaft en voor alle vrijwilligers een cadeaubon
voor de winkel. En niet te vergeten de jubileumfilm.

Bestuur

Het bestuur kon niet elke maand voor een vergadering
bijeenkomen. Een groot deel van het overleg heeft daarom
via internet plaatsgevonden. De datum van de ALV moest
tot tweemaal toe worden verschoven en is ten slotte afgeblazen. Erg vervelend omdat we graag persoonlijk met onze
leden het gevoerde beleid willen bespreken. Nood breekt
wet: via het Katten Katern zijn de agendapunten alsnog afgewerkt. Zoals de herbenoeming van Gerard van de Weg als
voorzitter en van Lenny Bouman als algemeen bestuurslid.
Op de laatste dag van het jaar kon Natasja Verbrugge, die
al sinds november 2019 hoofdcoördinator van de Vakantiedienst is, eindelijk als bestuurslid worden ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel.
Omdat de beraadslaging over de gewijzigde statuten,
voorzien ná de ALV, niet kon doorgaan, rees de vraag of er
een nieuwe accountant moest komen. Na overleg met de
ABC, de ‘Kascommissie’ die de Jaarrekening en de boekhouding controleert, is besloten voorlopig te werken met
een Samenstellingsverklaring door de huidige accountant.
De statuten zijn door een notariskantoor aangepast en
gemoderniseerd, zodat Kattenzorg aan alle wettelijke voorschriften kan voldoen. Het wachten is dus op de Bijzondere
Ledenvergadering die dit jaar zal plaatsvinden.
Nog een dossier dat aandacht vroeg was de VvE voor de
winkel en de appartementen erboven. Het lukt maar niet
de zaak op poten te zetten. Aangetekende brieven, talloze
telefoontjes en als klap op de vuurpijl een mail van het beoogde administratiekantoor dat ze van de opdracht afzien.
We hebben echter goede hoop dat de VvE in 2021 wel van
de grond zal komen.

Tijdens de lockdown besloten veel mensen een huisdier te
nemen; wij merkten dat vooral bij de opvang. Er was veel
vraag naar een kat en soms was er onbegrip dat men niet
‘zomaar’ een kat meekreeg. Maar ook in coronatijd houden
we vast aan ons zorgvuldige uitplaatsingsbeleid. Het welbevinden van de kat staat altijd voorop.
Het is niet meer dan logisch dat de vraag naar vakantieoppas terugliep, hoewel het achteraf gezien nog meeviel.
In de maanden dat men op vakantie mocht, maakten toch
redelijk wat leden gebruik van de oudste dienst van Kattenzorg.
In de rapportages van de verschillende diensten is te lezen
wat er vorig jaar ondanks corona is gebeurd.

Leden

De ledenbijdrage was 15 euro per kalenderjaar, een bedrag
dat we in 2021 aanhouden. De coronacrisis had ook gevolgen voor het ledenbestand. We begonnen 2020 met 3.987
leden (2019: 3.992) en eindigden met 3.780 leden. In april
moesten 623 lidmaatschappen worden beëindigd wegens
wanbetaling. Er meldden zich 465 nieuwe leden aan (2019:
653), 707 leden zegden op (2019: 691).

Margo Labohm
Secretaris
Sarah wacht in de opvang nog altijd op een nieuw mandje.
Ze is een lieve poes van 5 jaar, die af en toe een soort 'toeval'
heeft. Ze merkt daar zelf gelukkig niets van en zou heel blij
zijn met een eigen huis!
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Organisatie
Bestuur

Samenstelling per 31-12-2020
Gerard van der Weg (voorzitter)
Hanne Boom (vicevoorzitter)
Nora Zimmerman (penningmeester)
Margo Labohm (secretaris)
Lenny Bouman
Olivier van der Kolk
Natasja Verbrugge
Verantwoordelijkheden
Hanne Boom: Sterilisatieactie, Inlichtingendienst, Website, Facebook,
Nazorg, Sponsorplan
Nora Zimmerman: Boekhouding, Ledenadministratie, Jaarrekening
Margo Labohm: Secretariaat, Katten Katern, Public Relations
Lenny Bouman: Winkel, Kraampjes, Postzegelactie
Natasja Verbrugge: Vakantiedienst
Olivier van der Kolk: Medische aangelegenheden (Sociaal Fonds)
Gerard van de Weg: Opvang en uitplaatsing

Ledenadministratie

S.P.Abonneeservice, Alphen aan den Rijn

Accountant

Drs. Ir. C.P. Ockuysen (RA)

Accountant Begeleidings Commissie
Michael Durang
Karin Weisenborn			

Coördinatoren/uitvoerders

Facebook: Hanne Boom
Informatiecentrum/winkel/webshop: Bep Sterke
Inlichtingendienst: Dody van de Ven
Katten Katern: Marjolein Dekker
Kraampjes: Carry van der Heyden
Nazorg: Hanne Boom
Opvang en uitplaatsing: Hanne Boom
Postzegelactie: Marijke Bleiji
PR: Margo Labohm
Sponsorplan: Marjolein Dekker en Roald Geerligs
Sterilisatie-/castratieactie: Margo Labohm
Vakantiedienst: Natasja Verbrugge
Website: Susan van de Poll

Deze drie jonge katten kwamen in 2020 in de
opvang terecht omdat ze niet meer bij hun vorige
baasjes konden wonen. We vonden gelukkig al snel
een nieuw plekje voor poes Lola (boven), poes Pinkie
(midden) en kater Lilan (onder).
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Verslag diensten
Opvang en uitplaatsing

Vorig jaar is de samenwerking met dierenhomeopaat
Stephanie Peter en kattengedragstherapeute Mona de Keizer
voortgezet. Hun hulp en advies voor de katten, zowel in de
opvang als bij leden thuis, wordt zeer gewaardeerd.

In 2020 werden 30 katten voor herplaatsing afgestaan; voor
eenzelfde aantal katten werd een nieuw huis gevonden. Vijf
katten overleden.
In het begin van het jaar lag door de lockdown het uitplaatsen van katten even stil. Mogelijk verklaart dit de daling
van het aantal katten dat werd opgevangen ten opzichte
van 2019 (toen 38 in en 33 uit). Daarentegen is het juist een
stijging als we naar 2018 kijken (20 in en 19 uit).
In mei overleed sponsorkat Spu op de eerbiedwaardige
leeftijd van 20 jaar. Poes Layla was 16 jaar oud toen in juni
haar nieren ermee ophielden. Poes Noortje overleed in juli
door onbekende oorzaak, waarschijnlijk hartfalen. Zij was
8 jaar oud. Bij kater Knuffel van 10 jaar werden in september longtumoren geconstateerd. Herstel was niet mogelijk
en hij is geëuthanaseerd om hem verder lijden te besparen.
En een kitten van twee dagen oud heeft het helaas niet
gered, hij was te zwak. Gelukkig hebben we zijn broertje en
zijn moeder wel kunnen redden, die zijn inmiddels geplaatst.
Over de lockdown gesproken: nog nooit is er zó veel vraag
geweest naar huisdieren als in 2020. Zowel honden als
katten waren dermate gezocht toen men noodgedwongen
thuis moest blijven, dat de vraag het aanbod vele malen
oversteeg. Alle ‘courante’ dieren vonden heel snel een nieuw
huis. Mensen namen alleen contact op met Kattenzorg voor
het herplaatsen van de katten die minder makkelijk een
nieuwe baas vinden: oudere dieren of dieren met een medisch of een gedragsprobleem. De katten met een rugzakje.
Gelukkig is in 2020 ook voor veel van die katten een huis
gevonden: Luca, met zijn zware hartafwijking, is samen met
zijn zus herplaatst. Chispa, Pippie, Arie, Rosy, Arthur en Lola,
om er maar een paar te noemen, vonden een nieuw huis. Bij
al deze katten heeft iemand besloten dat hun aanwezigheid
in huis de moeite waard is en heeft de nieuwe eigenaar de
extra inspanning en zorg op de koop toe genomen. Namens
de katten: heel hartelijk dank daarvoor!

Hanne Boom
Uitvoerder opvang en uitplaatsing

Nazorg

Wegens corona was het in 2020 voor Barbara Hembrecht
niet mogelijk persoonlijk langs te gaan bij de uitgeplaatste
katten. Er is daarom veelvuldig per e-mail en telefoon
contact geweest met de nieuwe eigenaren, zeker omdat
ook katten zijn uitgeplaatst met een ‘gebruiksaanwijzing’.
Zodra het weer kan, zal Barbara de draad oppakken met de
huisbezoeken. Zo’n bezoekje door de Nazorg wordt namelijk
erg op prijs gesteld en voor ons is het een goede afsluiting
van de zorgperiode voor een aan ons toevertrouwde kat.

Hanne Boom
Coördinator Nazorg

Sterilisatie- en castratieactie

Zeer waarschijnlijk heeft de eenmalige verhoging van de
bijdragen wegens ons jubileum gezorgd voor het grote
succes van de actie in 2020. Er werden 222 poezen, 123 katers
en 143 chips aangemeld. Aan het eind van het jaar bleken
er 450 rekeningen te zijn opgestuurd, waarvoor de penningmeester bijna 17.000 euro aan de baasjes heeft uitbetaald.
De tegemoetkoming van 60 euro voor een sterilisatie (normaal 45 euro) en 30 euro voor een castratie (normaal 25 euro),
met als extraatje 15 euro voor het tegelijkertijd laten chippen,
trok veel nieuwe leden van buiten de regio Haaglanden aan.
Regionale afdelingen van de landelijke Dierenbescherming
maakten volop reclame voor de actie, wat soms tot onverwachte situaties leidde. Iemand meldde bijvoorbeeld maar
liefst 32 katten aan. Navraag leerde dat de bewuste katteneigenaar – lid van Kattenzorg – echt al deze katten in zijn
boerderij huisvestte en verzorgde. We kregen voor dertig
katten de nota’s van de dierenarts opgestuurd. We zeggen
altijd “elke geholpen kat betekent minder nestjes”, maar
toch hebben we maar besloten dat voortaan een maximum
geldt van tien katten per huishouden.
Dit jaar worden weer de gebruikelijke tegemoetkomingen
verstrekt. Wel houden we de bijdrage voor het chippen erin:
10 euro als het tegelijk met de operatie gebeurt. Het laten
chippen (en registreren!) van een kat voorkomt, net als steriliseren en castreren, veel zwerfdieren.
De Sterilisatie- en castratieactie dateert al van 1969. We
hebben in die halve eeuw dus al heel veel katteneigenaren
een financieel steuntje in de rug gegeven. En zo heel veel
ongewenste nestjes voorkomen. Daar gaan we zeker mee
door.

Margo Labohm
Uitvoerder Sterilisatie- en castratieactie
De 8-jarige Chispa (‘vonkje’ in het Spaans) had het geluk om
begin 2020 een nieuw mandje te vinden.
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Vakantiedienst

Ook voor de Vakantiedienst was 2020 een bijzonder jaar.
Corona heeft een grote stempel gedrukt op de mogelijkheden
om op vakantie te gaan, maar desondanks werden er nog 1.160
aanvragen voor oppas genoteerd (1.956 in 2019).
Vorig jaar namen we na ruim tien jaar afscheid van Evelyn van
Kaam als wijkcoördinator voor Mariahoeve en Marlot. Evelyn
heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor haar werk, en
daar zijn we haar erkentelijk voor. Haar taken zijn overgenomen door Diana Noordam die al actief is als coördinator voor
andere Haagse wijken en voor bijvoorbeeld Zoetermeer.
In maart konden we nog nét de jaarlijkse bijeenkomst met het
coördinatorenteam houden. Een van de onderwerpen die zijn
besproken, was de verhoging van de oppastarieven. De coördinatoren waren unaniem van mening dat het tijd werd de
tarieven per 1 januari 2021 te verhogen naar 3 euro per bezoek
voor de eerste kat (sinds 2012 was dit 2,50 euro) en naar 1 euro
per keer voor elke volgende kat of een ander huisdier (was 0,75
euro). Verder werd besloten de ‘routing’ van de aanvragen wat
te stroomlijnen, waardoor katteneigenaren sneller met een
verzorger in contact komen.
Omdat bij het jubileumnummer van het Katten Katern voor
alle vrijwilligers een cadeaubon voor de winkel zou worden
gevoegd, was dit een goede aanleiding het ‘verzorgersbestand’
eens kritisch te bekijken. Samen met de wijkcoördinatoren
heb ik een lange lijst met vrijwilligersnamen gecontroleerd.
Het resultaat is dat we nu met een team van zo’n 400 actieve
verzorgers werken, die door 23 coördinatoren worden begeleid.
Half maart, toen Nederland in lockdown ging, is een mail
naar alle wijkcoördinatoren gezonden met een instructie hoe
te handelen bij het oppassen. Diezelfde maand is ook een
richtlijn rondgezonden over het verzorgen van katten van wie
de eigenaar met COVID-19 in het ziekenhuis werd opgenomen.
Via de mail is daarna onderling contact gehouden. Ik prijs me
gelukkig dat er geen berichten kwamen over ziektegevallen. Al
met al hebben we dus een uitzonderlijk jaar achter de rug. Ik
ben de verzorgers en coördinatoren dankbaar dat het allemaal
zo goed is verlopen.

Natasja Verbrugge
Hoofdcoördinator Vakantiedienst

Helaas moesten we in mei afscheid nemen van sponsorkat Spu,
die maar liefst 20 jaar werd.
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Sponsorplan

Sinds 2006 kunnen leden en andere geïnteresseerden een kat
uit de opvang sponsoren, die eigenlijk geen nieuw mandje
meer kan vinden. Vaak is dat vanwege medische redenen,
gedragsproblemen of een combinatie daarvan. Deze katten
mogen in de opvang van Kattenzorg wonen en krijgen daar
de begeleiding en medicatie die ze nodig hebben. Sponsors
dragen voor ten minste 50 euro per jaar bij aan hun verblijfsen behandelingskosten.
Begin 2020 zater er zeven katten in ons Sponsorplan: Siep,
Robin, Aaltje, Dickie, Lana, Sambal en Spu. Helaas moesten we
op 19 mei afscheid nemen van Spu. Ze kreeg in april problemen
met haar darmen. Een bezoek aan de dierenarts wees uit dat
haar nierwaarden zo hoog waren dat ze niet meer beter kon
worden. Om haar verder leed te besparen, is besloten haar
te laten inslapen. Spu kwam in 2017 in de opvang, en is maar
liefst 20 jaar geworden.
Na het overlijden van Spu is
de 8-jarige kater Nugget in
het Sponsorplan opgenomen. Nugget was in februari
aan Kattenzorg afgestaan
omdat hij als gevolg van een
pancreatitis diabetes had
ontwikkeld. Het bleek al snel
lastig om voor Nugget een
nieuw huis te vinden. Hij
reageerde namelijk niet
goed op de gewone ‘Caninsulin’, waardoor zijn bloedsuikerwaarden niet stabiliseerden. Daarom krijgt hij
het veel duurdere ProZinc,
waarmee het redelijk lukt
Nugget werd in 2020 nieuw
hem stabiel te krijgen, al
opgenomen in het Sponsorplan.
heeft hij met enige regelmaat een blaasontsteking en heeft hij ook al een nierbekkenontsteking achter de rug. Nugget krijgt drie soorten speciaal
dieetvoer en voedingssupplementen en is dus geen goedkope
kat, maar we hebben het er graag voor over. Hij is lief, altijd
goedgehumeurd en blij met alle aandacht. Nu hij in het Sponsorplan is opgenomen, kunnen de kosten van zijn voeding en
medicatie door meerdere mensen worden gedragen.
Voor de meeste andere sponsorkatten was 2020 een prima
jaar. Lana (een poes met diabetes) en kater Sambal (eveneens
diabetes als gevolg van een niet goed functionerende alvleesklier) deden het goed en Siep (een kater die niet goed is gesocialiseerd) maakte flinke vorderingen. Ook met de zusjes Aaltje
en Dickie (eveneens als kitten niet goed gesocialiseerd) ging
het goed, al werd bij Aaltje wel een hartafwijking geconstateerd. Met de gezondheid van Robin was het helaas tobben. In
november bleek hij een gezwel in zijn buik te hebben. Met een
pijnstiller/ontstekingsremmer, die ook als chemo werkt, ging
hij het nieuwe jaar in.
De bijna 90 sponsors ontvingen tweemaal een verslag over
hun sponsorkat(ten) en maakten samen in totaal ruim 10.000
euro over. We verwelkomden acht nieuwe donateurs en verloren er zes.

Marjolein Dekker en Roald Geerligs
Uitvoerders Sponsorplan
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Inlichtingendienst

afgeweekte, ongestempelde zegels te gebruiken. Net als in
2019 heeft Vogelopvang De Mikke uit Middelburg hun voormalige postzegeldonateurs doorverwezen naar Kattenzorg.
We staan in hun ledenblad en op hun website, en dat heeft
resultaat gehad. We krijgen nog steeds uit het hele land
enveloppen met zegels toegestuurd.
We hopen dat dit ook in 2021 zal gebeuren en dat we er
weer een succesvol jaar van kunnen maken. Ik ga in elk
geval met veel inzet en vol enthousiasme door!

Het jaar 2020 was voor ons allemaal anders dan anders,
want op echt bijna álles heeft corona invloed gehad. Dus
ook op de Inlichtingendienst. Het was voor ons vooral een
rustig jaar wat het aantal telefoontjes betreft. De voornaamste reden zal zijn geweest dat een groot deel van de
belletjes voor het aanvragen van vakantie-oppas wegviel.
Dit is altijd een aanzienlijk percentage van het totaal aantal
telefoontjes en als er dan door de omstandigheden een stuk
minder vraag naar deze dienst is, merken we dat meteen.
Wel waren er meer bellers dan normaal, die op zoek waren
naar een huisgenootje. Ook een gevolg van de pandemie.
Men had meer vrije tijd en/of had (meer) behoefte aan een
(nieuw) huisdier.
Hoewel opvanglocaties, dus ook die van Kattenzorg, niet altijd open konden zijn, was er veel belangstelling voor het in
huis nemen van een kat. Als Inlichtingendienst hebben we
vorig jaar ons steentje kunnen bijdragen aan verantwoord
huisdierenbezit. Want niet iedere ‘nieuwe’ kattenbezitter
beseft wat er bij het verzorgen van een kat komt kijken. We
waren echt een vraagbaak voor nog onervaren kattenbezitters.
Begin 2020 stopte Chantal Forêt als teamlid. Later in het
jaar heeft ze ons nog even uit de brand geholpen toen ook
Diana Noordam afscheid nam, omdat zij haar werkzaamheden voor de Vakantiedienst ging uitbreiden. Hun plaats is
ingenomen door twee heren: Marc Kruys en Gerard van der
Vliet. Zo is onze dienst weer elke werkdag bezet.

Marijke Bleiji
Coördinator Postzegelactie

Informatiecentrum, winkel, webshop

De eerste twee maanden van 2020 draaide onze winkel
op volle toeren en werd een mooie omzet behaald. Wij, en
waarschijnlijk heel Nederland, werden compleet verrast
toen alle winkels op 16 maart per direct op slot moesten.
Alleen supermarkten, apotheken en andere essentiële winkels en bedrijven mochten open blijven. En tot die laatste
categorie behoren we nu eenmaal niet.
Daar zaten we dan in het jaar dat Kattenzorg haar 60-jarig
jubileum zou vieren. Leuke acties voor onze leden waren
al lange tijd voorbereid en op 22 juli zou er een feestelijke
dag in de winkel zijn, met vertoning van de jubileumfilm.
Speciale tasjes met ons logo waren al in productie en de
verjaardagskalender met foto’s van katten van onze leden
lag bij de drukker.
Door alle beperkingen konden we eind mei geen seizoensopruiming houden. Maar met kortingsacties en de mogelijkheid per e-mail een afspraak te maken, konden we toch
een aantal klanten blij maken. In juni ging de winkel weer
drie dagen per week open. Wel met de nodige maatregelen, zoals plastic schermen boven de toonbank, uitsluitend
pinnen, handen ontsmetten bij binnenkomst en maar twee
klanten tegelijk. De klanten waren blij dat we er weer waren; ze hadden ons duidelijk gemist. En we draaiden weer
een behoorlijke omzet. Een nieuwe vrijwilliger, Bas van der
Ham, kon zich gaan inwerken. Veel mensen ruimden tijdens
de lockdown hun huis op en dat resulteerde in een grote
toevloed van spullen voor de verkoop. De winkel raakte
behoorlijk vol.
Eind oktober ging het weer helemaal mis met de coronabesmettingen. De zaak ging opnieuw op slot en weer
hingen we posters op de ramen, dat men per e-mail een
afspraak kon maken als men iets in de etalages had gezien.
Dat werkte wel aardig, soms hadden we vijf afspraken op
een middag.
Achter de schermen is intussen flink doorgewerkt. Vanuit huis deed de afdeling filatelie goede zaken en via het
aanbieden van dure artikelen op veilingsites zoals Catawiki,
werden ook leuke opbrengsten behaald. Er werd een aantal
nieuwe radiatoren geplaatst en eind 2020 werd besloten
een ventilatiesysteem aan te laten leggen ter bescherming
van de gezondheid van het verkoopteam en van de klanten.
We hebben een bizar jaar achter de rug, dat we niet snel
zullen vergeten. Gelukkig is niemand van ons team besmet
geraakt.

Dody van de Ven
Coördinator Inlichtingendienst

Postzegelactie

De postzegelactie was vorig jaar opnieuw een groot succes.
Juist door corona pakten veel verzamelaars hun oude hobby
weer op, waardoor de verkoop uitstekend verliep. Ondanks
de sluiting van de winkel in het voorjaar en het najaar werd
er toch voor maar liefst 3.160 euro aan zegels verkocht; via
de eigen klantenkring kwam nog eens 1.855 euro binnen. En
het secretariaat bespaarde 920 euro op de portokosten door

Bep Sterke
Coördinator Informatiecentrum, winkel en webshop

Pippie, een lieve dame van 11 jaar, vond in 2020 eindelijk
een nieuw mandje. En daar is ze heel blij mee!
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Kraampjes

Helaas konden we in 2020 maar twee keer ergens met een
kraampje staan. En dat terwijl we ons zó hadden verheugd
op extra locaties waar we informatie konden geven over
onze 60-jarige vereniging en leuke kattenartikelen konden
verkopen.
We hopen in 2021 toch weer hier en daar te gast te kunnen
zijn. Een uitnodiging om op een festival, een wijkfeest of op
een ander evenement Kattenzorg te komen vertegenwoordigen, is dan ook welkom.

Carry van der Heyden
Coördinator Kraampjes

Website

Ook de website ondervond in 2020 de gevolgen van de coronapandemie; de meeste berichten gingen over wijzingen in de
openingstijden of de sluiting van de winkel naar aanleiding
van de COVID-maatregelen. De rubriek ‘Kat zoekt huis’ werd
uiteraard gewoon bijgehouden en ook werden de jaarcijfers
2019 geplaatst op de ANBI-pagina.
Achter de schermen ben ik bezig met de ontwikkeling en voorbereiding van een nieuwe versie van de website. Het systeem
krijgt een update waardoor hopelijk sommige problemen met
de contactformulieren worden opgelost.
95% van onze bezoekers kijkt vanuit Nederland naar de site.
De rest vanuit andere landen, waarbij de Verenigde Staten
er met 1,7% uitspringen. We hebben het dan over gemiddeld
2.350 bezoekers per maand. Dat is een fikse toename ten opzichte van 2019 (1.570 per maand). Opvallend en misschien als
gevolg van de bijzondere tijd waarin we leven, namen minder
mensen dan in 2019 deel aan de polls (776 tegen 1.027).
En waar keken die bezoekers het meest naar? De top 3:
1. Wat doet Vereniging Kattenzorg?
2. De Vakantiedienst
3. Een kat van Kattenzorg: wat betekent dat nu precies?
Hieronder de uitkomsten van de polls in 2020:
De vraag				
Mijn kat mag buiten vrij rondlopen
Mijn kat draagt een halsband (met
een belletje)
Voor mijn kat is opvang geregeld
als mij iets overkomt
Bepaalde plekken in huis zijn verboden
boden voor mijn kat(ten)
Tijdens de vakantie bel ik naar huis om
te vragen hoe het met mijn kat gaat
Ik weet waarvoor ik kan bellen met
144: Red een dier!
Mijn kat mag mee op vakantie
Mijn kat wordt ieder jaar ingeënt
De nagels van mijn kat worden geknipt
Ik geef voor Dierendag een extra gift
aan een goed (dieren)doel
Mijn kat kan kunstjes (apporteren,
High Five)
Mijn kat is bang voor vuurwerk en
andere geluiden

Susan van der Poll
Webmaster
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Moeder Pluis (vooraan) en haar dochter Streep vonden in de
zomer een nieuw mandje.

Facebook

In 2020 is het aantal volgers op Facebook verder gestegen
van 1.300 naar ruim 1.400. Facebook was een goede manier
om contact met onze achterban te houden toen dat door de
lockdown in levende lijve niet mogelijk was. Informatie over
de sluitingen en de opening van de winkel was het snelst te
communiceren via onze Facebook-pagina. Het aantal chatberichten nam daardoor toe.
Het was de bedoeling de film over 60 jaar Kattenzorg op
de Algemene Ledenvergadering in première te laten gaan.
Dat werd uiteindelijk een online vertoning met een link op
Facebook. Voor degenen die hem nog niet hebben gezien: de
film is ook te bekijken wanneer je zelf geen Facebook-account
hebt. Ons account is namelijk openbaar. Zoek maar eens op
Facebook.com/VerenigingKattenzorgDenHaag/ en de rest
wijst zich vanzelf. Een van de eerste berichten op de pagina is
een link naar de film.
We blijven op deze manier dus informatie over Kattenzorg geven. We plaatsen niet alleen mededelingen maar ook oproepen en vacatures en natuurlijk allerlei weetjes over katten.

Hanne Boom
Beheerder Facebook-pagina

Ook de 4-jarige kater Arthur konden we blij maken met een
eigen huis.
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Katten Katern

In 2020 verschenen vier edities van het Katten Katern. Los
van het reguliere mei-, september- en decembernummer
kwam in juli namelijk een extra editie uit ter gelegenheid
van het 60-jarig jubileum van Kattenzorg. Dit jubileumnummer, dat 36 pagina’s dik was, bevatte onder meer een
interview met het ‘oudste’ lid, dat al sinds 1961 onze vereniging steunt. In de special werd uitgebreid teruggeblikt op
60 jaar Kattenzorg met verhalen en foto’s. Daarnaast bevatte het nummer een kattenquiz, columns van gastschrijvers en een breipatroon voor een speelmuisje. Er waren ook
prijzen te winnen met een kattenkleurplaat en een puzzel.
Leden konden met een kortingsbon bepaalde artikelen
kopen of bestellen, zoals de speciaal voor het jubileum
gemaakte verjaardagskalender.
We hebben veel leuke reacties ontvangen. Voor wie geïnteresseerd is in de ontstaansgeschiedenis van Kattenzorg,
geeft dit jubileumnummer namelijk een mooi inkijkje. We
sturen het nog steeds met plezier toe!
Natuurlijk maakten we ook de reguliere Katernen. Hans van
Lith verzorgde weer interessante interviews en er was in elk
nummer plaats voor de vaste items en andere rubrieken,
zoals ‘Goed tehuis gezocht’, ‘Nieuws uit de vereniging’ en de
column van dierenarts Lennart van Kranenburg. De
redactie ontving weer veel verhalen en kattenfoto’s, die we
plaatsten in de Brievenrubriek. De inzenders met de mooiste foto’s verdienden de Fotoprijs en kregen een presentje
toegestuurd.

De open dag in de winkel op 22 juli kon niet doorgaan.
Om ons toch een béétje jarig te voelen kwam er een
bloemstuk in de etalage.

Public Relations

Workshops in de winkel, evenementen als ‘Giving Tuesday’,
informatiestandjes op kattendagen in dierenwinkels of feestelijke bijeenkomsten in het kader van ons jubileum? Niets
van dit alles omdat corona roet in het eten gooide. Zelfs de
digitale Nieuwsbrief is vorig jaar niet uitgekomen wegens
gebrek aan activiteiten die we de abonnees konden melden.
Het jubileumnummer van het Katten Katern is in juli ook
naar verschillende (gedrukte en digitale) media gezonden,
maar de respons was niet bijster groot. In oktober besteedde
De Posthoorn aandacht aan onze 60 jaar.
In 2019 was ‘Giving Tuesday’ (begin december als tegenwicht
voor koopjesdag ‘Black Friday’ in november) een doorslaand
succes. Maar deze dag zat er in 2020 niet in; de winkel was
immers gesloten. Via Facebook is wel een oproep gedaan
voor het overmaken van een gift, maar het was toch minder
leuk (en succesvol) dan een persoonlijke ontmoeting met
donateurs.

Corona heeft geen invloed gehad op onze werkzaamheden,
maar we hebben deze periode wel gebruikt om ons blad
eens onder de loep te nemen. In 2021 gaan we de vormgeving wat opfrissen en rubrieken als ‘Op bezoek bij’ worden
vervangen door nieuwe. Zo blijft het Katten Katern voor
onze leden aantrekkelijk, lezenswaardig en informatief.

Marjolein Dekker
Eindredacteur Katten Katern

Margo Labohm
Coördinator PR

In juli verscheen een extra editie van het Katten Katern,
ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum.
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Doelstelling
Vereniging Kattenzorg is opgericht op 22 juli 1960. Doel van de vereniging is het welzijn van katten te bevorderen. Dit doel
wordt verwezenlijkt door:
• Het geven van advies over het houden en verzorgen van katten, geboortebeperking, ziekten en kwalen. Adviezen worden
gegeven via de inlichtingentelefoon; het informatiecentrum/de winkel; stands en kraampjes; het secretariaat; de opvang
en nazorg; lezingen en workshops over kattengedrag.
• Verzorging van katten aan huis door vrijwilligers van de Vakantiedienst.
• Het geven van een tegemoetkoming aan leden voor de kosten van sterilisatie/castratie en chippen van hun kat(ten).
• Het verhuren van vangkooien en benches.
• Het voorkomen dat de zwerfkattenpopulatie in de regio Haaglanden zich uitbreidt, in samenwerking met de Dierenambulance Den Haag e.o.
• Het opnemen en herplaatsen van katten. Dit gebeurt vanuit een erkend pension.
• Het middels een Sponsorplan geven van permanente huisvesting aan oude(re), niet meer of moeilijk herplaatsbare katten.
• Het geven van financiële steun voor bijzondere medische kosten voor katten van leden die van een minimum moeten
rondkomen.
Vereniging Kattenzorg
Inschrijving Kamer van Koophandel 40409118, ANBI-RSIN 004130285
Postadres: Postbus 85686, 2508 CJ Den Haag
Telefoon: 070-345 79 85, bereikbaar op werkdagen tussen 14.00-17.00 uur
E-mail: secretariaat@kattenzorg-denhaag.nl
Website: www.kattenzorg-denhaag.nl
Het werkgebied van de Vakantiedienst, herplaatsing en nazorg, omvat de gemeenten Den Haag, Delft,
Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.
Lidmaatschap in 2021 minimaal 15 euro per kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december), ongeacht de datum van
aanmelding.
Informatiecentrum/winkel/webshop
Copernicusplein 11, 2561 VN Den Haag, tel. 070-362 78 57
Geopend op maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag van 12.00-16.00 uur
E-mail: winkel@kattenzorg-denhaag.nl
Sponsorplan
E-mail: sponsorplan@kattenzorg-denhaag.nl
Opvang
Tel.: 070-361 41 77, bereikbaar op werkdagen tussen 16.00-18.00 uur
E-mail: opvang@kattenzorg-denhaag.nl
Ledenadministratie
S.P.Abonneeservice, Postbus 105, 2400 AC Alphen aan den Rijn
Tel.: 0172-47 60 85
E-mail: kattenzorg@spabonneeservice.nl
Bankrekeningen
Algemeen en giften NL49 INGB 0000 0256 19 / Ledenbijdragen NL66 INGB 0000 4202 00
Sponsorplan NL20 INGB 0000 6353 98 / Sterilisatiefonds NL98 INGB 0000 0052 40
Colofon
Uitgave: Vereniging Kattenzorg. Samenstelling: secretariaat, juni 2021. Lay-out: Marjolein Dekker.
Illustraties: foto’s van katten in de opvang, uit het Sponsorplan en van gebeurtenissen in 2020.
Disclaimer
Dit activiteitenverslag is op basis van rapportages uit de diensten samengesteld. Het bevat geen financiële rapportages. Aan de inhoud
kunnen geen rechten worden ontleend.
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