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MEERJARENBELEIDSPLAN 
Dit is het beleidsplan van Vereniging Kattenzorg Den Haag. Het bevat een overzicht van de doelstelling, 

de werkwijze en de activiteiten van de vereniging en geeft inzicht in de verwerving van inkomsten en de  
besteding ervan aan de doelstelling, alsmede het beheer van gelden.  

Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI-regeling en wordt jaarlijks geactualiseerd. 
mr. drs. G.S. van de Weg 

Voorzitter 

Juni 2022 
 

Algemeen 
De vereniging is op 22 juli 1960 opgericht door mevrouw Van der Lely, die zich het lot van katten, met name 

van zwerfkatten, aantrok. De zwerfkatten werden op kosten van de vereniging gesteriliseerd of gecastreerd.  

Binnen enkele jaren hield Kattenzorg zich ook bezig met het opvangen en herplaatsen van katten, het  
bemiddelen bij vakantieoppas aan huis door vrijwilligers en het verkopen van, veelal gedoneerde, artikelen  

om inkomsten te genereren. Alle activiteiten worden door vrijwilligers uitgevoerd.  
 

Kattenzorg is uitgegroeid tot een van de grootste kattenwelzijnsorganisaties van Nederland. Er is een 
organisatiestructuur ontstaan van zo’n 50 onbezoldigde vrijwilligers die samen de vaste kern van de vereniging 

vormen. Daarnaast zijn zo’n 400 vrijwilligers actief bij de Vakantiedienst. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf 

personen die hun eigen aandachtsgebieden hebben. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun 
werkzaamheden. Onkosten worden op basis van declaraties vergoed. De bestuursleden zijn ingeschreven in het 

UBO-register van de Kamer van Koophandel.  
Kattenzorg is per 2008 aangemerkt als ANBI. De vereniging heeft een privacyreglement ter uitvoering van de 

bepalingen in de AVG. Dit reglement staat op de website. Elk jaar wordt een Activiteitenverslag uitgebracht, dat 

door het secretariaat wordt samengesteld uit rapportages door de verschillende diensten. 
 

Doelstelling en werkzaamheden 
Doel van de vereniging is het welzijn van katten te bevorderen in de ruimste zin van het woord. 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 (bereikbaar op werkdagen tussen 14.00-17.00 uur via 

070-345 79 85); het informatiecentrum/de winkel (geopend op maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag van  
12.00-16.00 uur); stands en kraampjes; het secretariaat (24/7 via secretariaat@kattenzorg-denhaag.nl); de  

opvang en nazorg (bereikbaar op werkdagen tussen 16.00-18.00 uur via 070-361 41 77); lezingen en workshops  
over kattengedrag. 

* Verzorging van katten aan huis door zo’n 400 vrijwilligers van de Vakantiedienst in de regio Haaglanden.  

Hiertoe behoren de gemeenten Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg (incl. Stompwijk), Pijnacker-Nootdorp  
(incl. Delfgauw), Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. De vrijwilliger sluit met de 

katteneigenaar een overeenkomst, niet met Kattenzorg. De vereniging biedt zelf geen diensten aan; de vrijwilliger 
krijgt van de eigenaar een onkostenvergoeding voor de oppas. Leden kunnen het hele jaar door een verzoek om 

oppas indienen bij een van de 24 wijkcoördinatoren. 
* Het geven van een tegemoetkoming aan leden voor de kosten van castratie/sterilisatie en chippen van hun 

kat(ten). Zo worden ongewenste nestjes voorkomen en het zwerfkattenprobleem ingedamd.  

Leden kunnen het hele jaar door hun kat(ten) aanmelden bij het secretariaat of de inlichtingentelefoon. 
* Het verhuren van vangkooien en benches t.b.v. het vangen van de eigen kat of indien de kat van een medische 

ingreep moet herstellen. 
* 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 kattenpension met het keurmerk van  
brancheorganisatie Dibevo. 

* Het middels een Sponsorplan geven van permanente huisvesting aan oude(re), niet meer of moeilijk  
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herplaatsbare katten. In het plan zitten door Kattenzorg opgevangen katten die om medische en/of  

gedragsproblemen nauwelijks kans hebben een nieuwe eigenaar te vinden.  
De katten mogen tot hun dood in de opvang blijven wonen. 

* Het geven van financiële steun voor bijzondere medische kosten voor katten van leden die van een  

minimum moeten rondkomen (Sociaal Fonds).  
 

Verkrijgen van inkomsten 
De gelden waarmee Kattenzorg haar activiteiten uitvoert, bestaan uit: 

* Ledenbijdragen per 1-1-2022 van minimaal € 15 per kalenderjaar (NL66 INGB 0000 420 200).  

De vereniging heeft ruim 3.700 leden. 
* Giften, waaronder fiscaal aftrekbare periodieke schenkingen (NL49 INGB 0000 025 619). Een dergelijke gift 

wordt vastgelegd in het formulier van de Belastingdienst.  
* Bijdragen aan het Sponsorplan van minimaal € 50 per jaar (NL20 INGB 0000 635 398).  

Deelnemers ontvangen tweemaal per jaar een rapportage over hun sponsorkat(ten). 
* Bijdragen aan het Sterilisatiefonds (NL98 INGB 0000 005 240). Elk jaar ontvangen de leden bij een editie  

van het verenigingsblad ‘Katten Katern’ een verzoek om een donatie aan het fonds.  

* Bijdragen via het pension bij het afstaan en herplaatsen van katten. Hiervoor gelden verschillende tarieven, 
afhankelijk van de leeftijd van de betreffende kat. Kittens tot 5 maanden worden gratis opgevangen. 

* Verkoop van kattencadeauartikelen en tweedehands, gedoneerde artikelen in de winkel, alsmede verhuur  
van vangkooien en benches. Dierenvoeding wordt niet verkocht. Bijzondere, gedoneerde artikelen worden  

aangeboden op Catawiki.   

* Verkoop van kattenartikelen via internet (webshop) en in stands/kraampjes. 
* Inzameling via spaarbusjes bij dierenartsen en in stands/kraampjes.  

* Inzameling en verkoop van postzegels, munten en (buitenlandse) bankbiljetten.  
Verkoop vindt plaats in de winkel en door de coördinator van de Postzegelactie. 

* Nalatenschappen. De ANBI-status heeft tot gevolg dat Kattenzorg geen successierechten is verschuldigd. De 
begeleiding van legaten en erfenissen is in handen van de secretaris en de penningmeester.  

Er bestaat een ‘Overeenkomst opvang katten na overlijden’, waarin staat dat de executeur testamentair de  

kosten van afstand en eventuele vaccinaties van de op te nemen kat(ten) zal betalen. 
* Advertenties in het verenigingsblad en op de website. De tarieven staan in het blad en op de website. 

* Afdrachten VriendenLoterij en web-boekwinkel YouBeDo. Van elk lot waarmee men in de VriendenLoterij 
meespeelt kan men 40% aan de vereniging doneren. Van elk boek dat men bij YouBeDo bestelt kan men een 

percentage aan Kattenzorg doneren. 

* Opbrengsten uit effecten en spaartegoeden. 
* Incidentele acties, zoals workshops, lezingen en acties door derden. 

* Het werven van fondsen bij andere dierenwelzijnsorganisaties en/of het aanvragen van (gemeente)subsidies 
gebeurt alleen wanneer Kattenzorg expliciete, eenmalige projecten uitvoert, hetgeen meestal een voorwaarde is.  

 

Besteding van gelden aan de doelstelling 
De gelden worden besteed aan: 

*De opvang en medische verzorging van katten in een erkend pension. Met het pension is een langjarig  
contract afgesloten voor de opname van katten die om bepaalde redenen niet langer bij hun eigenaar  

kunnen blijven. De katten worden aan Kattenzorg afgestaan, waarna een nieuw, passend huis voor ze wordt 
gezocht. Gemiddeld zitten er per maand zo’n 20 katten in de opvang. Na uitplaatsing volgt een proeftijd, waarna 

de kat en de nieuwe eigenaar worden bezocht door een vrijwilliger van de Nazorg.  

* De verblijfskosten en medische verzorging van de katten die zijn opgenomen in het Sponsorplan. Gemiddeld  
zitten er 4 sponsorkatten in het plan, die elk zo’n 3.350 euro per jaar kosten (inclusief hun verblijf in de opvang). 

* Tegemoetkoming aan leden die van een minimum moeten rondkomen, voor bijzondere medische kosten voor 
hun kat. Criteria: uitkering (WAO, AOW, Bijstand, Wajong) of schuldsanering. Bijdragen worden per geval door  

het bestuur beoordeeld en vastgesteld. De maximumvergoeding is 90% van de kosten. 

* Tegemoetkoming aan leden voor gedragstherapie voor hun kat. Er is met een erkend kattengedragstherapeute 
een doorlopend contract afgesloten. Dankzij een therapie kan worden voorkomen dat een kat moet worden 

afgestaan. Kattenzorg vergoedt maximaal 100 euro per behandeling. 
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* Tegemoetkoming aan leden die hun kat (ten) laten steriliseren/castreren en chippen.  

Tegemoetkomingen: 45 euro voor een sterilisatie, 25 euro voor een castratie en 10 euro voor het tegelijkertijd  
laten chippen. Maximaal aantal katten per huishouden is 10. 

* Steun aan het zwerfkattenprogramma, uitgevoerd door de Dierenambulance Den Haag e.o.  

Kattenzorg doneert elk jaar 2.500 euro. 
* Het op ad hoc basis steunen van projecten. Dit is in het verleden gebeurd door bijvoorbeeld een donatie 

te geven aan een kattenopvang elders in Nederland. 
 

Beheer van gelden 

* De gelden worden beheerd door het bestuur, van wie alle leden tekenbevoegd zijn. De penningmeester, de 
voorzitter en de vicevoorzitter zijn gemachtigd tot betaling.  

* De boekhouding is in handen van de penningmeester. Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel  
verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle nalatenschappen en giften worden als opbrengst 

verantwoord in het boekjaar waarin zij zijn ontvangen. De tegemoetkomingen van de Sterilisatieactie worden 
verantwoord in het boekjaar waarin zij worden uitbetaald.  

* De ledenadministratie is uitbesteed aan een abonneeservicebureau en voldoet aan de privacywetgeving.  

* De Jaarrekening en de boekhouding worden gecontroleerd door een Kascommissie, waarvan de leden door 
 de ALV zijn benoemd. 

* De jaarlijks ontvangen gelden worden voor het overgrote deel besteed aan de doelstelling. De kosten voor  
de eigen fondsenwerving (waaronder het verenigingsblad en PR/communicatie) en de kosten voor beheer en 

administratie (zoals huisvestingskosten, de boekhouding en de ledenadministratie) vallen onder de indirecte  

kosten t.b.v. de doelstelling. Hierdoor wordt ruimschoots voldaan aan de eis dat een ANBI 90% van zijn uitgaven 
ten goede moet laten komen aan het algemeen nut. 

* Het bestuur beraadt zich elk jaar op de financiële toestand van de vereniging met het oog op de continuïteit. 
Gestreefd wordt naar een verantwoorde verhouding tussen de inkomsten en de uitgaven. De kosten van beheer 

en administratie worden zo laag mogelijk gehouden. Grote schommelingen in uitgaven worden vermeden. 
* Nalatenschappen worden toegevoegd aan de reserves; de gelden worden gebruikt voor de doelstelling van de 

vereniging.  

* Er is een defensief beleggingsbeleid. Zolang de beurs geen verantwoorde mogelijkheden biedt worden extra 
inkomsten op spaarrekeningen gestort. 

* Kattenzorg houdt vermogen aan op een zakelijke spaarrekening, een spaarrekening voor het Sponsorplan, een 
spaarrekening voor de Sterilisatieactie en een Beleggersrekening. 


