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Inhoudsopgave Voorwoord

Het was een enerverend jaar voor de Stichting Amster-
damse Zwerfkatten. Zoals elk jaar stonden de katten bij 
ons centraal. We hebben weer een groot aantal katten 
van de straat gehaald en talloze andere katten gesterili-
seerd en gechipt. We zien dat ons beleid, gericht op het 
voorkomen dat katten gaan zwerven, vruchten afwerpt. 
Het aantal gevangen zwerfkatten is in 2016 wederom 
in aantal afgenomen en het totale aantal gevangen 
zwerfkatten in Amsterdam is in de laatste vijf jaar bijna 
gehalveerd. Mooie resultaten waar wij erg trots op zijn.

Minima
Een belangrijk deel van ons werk is hulp aan eigenaren 
van katten met een minimum inkomen. Vanwege de 
economische crisis hebben we in de afgelopen jaren 
veel betalingsregelingen moeten treffen, die helaas 
regelmatig niet nagekomen werden. Daardoor hebben 
we ons beleid op dit gebied moeten aanscherpen. Dat 
is  zichtbaar in de cijfers. Werd er in 2015 op het gebied 
van sterilisatie nog 719 keer gebruik gemaakt van onze 
dienstverlening, in 2016 was dat maar 425 keer. Bijna 
een halvering. We hopen dat dit zich niet zal vertalen in 
meer nestjes in achtertuinen; we houden ons hart vast. 

Toch	hoopgevende	signalen
De chipregistratie - ook een belangrijk onderdeel van 
de strijd tegen zwerfkattenleed - is eveneens afgeno-
men: van 763 naar maar 372 in 2016. In 2017 hebben 
we al gezocht naar nieuwe samenwerkingspartners op 
dit gebied. En we hebben tot nu toe al hoopgevende 
signalen van de Gemeente Amsterdam ontvangen. 
Ondanks dat er flink bezuinigd moest worden, was er 
vanuit de Gemeente Amsterdam toch meer aandacht 
voor organisaties die zich bezighouden met dierenwel-
zijn dan in eerdere jaren. Daar zijn we erg blij mee. 
Ook is er meer aandacht voor de samenwerking tussen 
de dierenwelzijnsorganisaties. Dat is wat ons betreft 
een positieve ontwikkeling.

We	worden	steeds	beter	‘gevonden’
Een andere positieve ontwikkeling is dat we steeds beter 
gevonden worden door onze doelgroep. We zien dan 
ook dat er steeds meer kwetsbare mensen - bijvoor-
beeld met verslavingen of psychische problemen - bij 
ons aankloppen voor ondersteuning met de zorg voor 
hun kat. Deze doelgroep heeft een eigen aanpak nodig 
en samen met de Gemeente Amsterdam zal worden 
uitgezocht of hier middelen voor vrijgemaakt kunnen 
worden.

Kattenziekte	
Ook was er in 2016 sprake van een uitbraak van kat-
tenziekte in het Amsterdamse asiel, afgelopen najaar. 
Zo’n uitbraak in Amsterdam, en zoals in dit geval dicht 
bij huis, is altijd een groot gevaar, omdat de ziekte 
snel om zich heen kan grijpen en veel slachtoffers kan 
maken. Gelukkig zaten er in het asiel maar weinig kat-
ten en werd er adequaat opgetreden. Helaas waren er 
wel een paar slachtoffertjes te betreuren. Wij zijn blij 
dat wij hierin een helpende hand hebben kunnen bie-
den door voor opvang te zorgen van de katten waar in 
deze crisis afstand van werd gedaan.

Nieuw	pand	en	nieuw	ambulance	
Goed nieuws is er ook, zo heeft Stichting Het Waardige 
Dier in 2016 een pand aangekocht waar wij ons na de 
nodige verbouwing in 2017 zullen vestigen. Hier zullen 
we de katten beter kunnen opvangen en we kunnen ook 
onze vrijwilligers een betere werkomgeving bieden. 

Een ander leuk bericht is dat Stichting DierenLot ons 
ook in 2016 weer geweldig heeft gesteund. Buiten 
verschillende welkome financiële bijdragen voor de 
benodigde middelen, hebben wij een extra volwaardige 
ambulance  van Dierenlot in ontvangst mogen nemen. 
Deze is wederom splinternieuw en goed voor veel vei-
lige kilometers voor onze mensen en de dieren.

Met	een	gerust	hart
Dankzij de fondsen, de Gemeente Amsterdam, dona-
teurs, en natuurlijk onze trouwe vrijwilligers, hebben 
we ook in 2016 de Amsterdamse katten en hun eige-
naren weer goed kunnen helpen. We kijken daarom 
tevreden terug op het afgelopen jaar en gaan met een 
gerust hart 2017 in.

Edwin van den Wildenberg, 
bestuursvoorzitter SAZ
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Naam, doelstelling en vermogen

1.a		statutaire	naam	

Statutaire naam: 
Stichting Amsterdamse Zwerfkatten
Gevestigd: Amsterdam
Rechtsvorm: Stichting
Opgericht voor onbepaalde tijd

1.b		statutaire	doelstelling
De Stichting Amsterdamse Zwerfkatten stelt zich ten 
doel:
Het bestrijden van het zwerfkattenprobleem binnen 
de Gemeente Amsterdam en voorts van alles wat 
daarmee in de meest uitgebreide zin verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel te bereiken mede onder-
meer door:
a. het geven van voorlichting;
b. het bevorderen van geboortebeperking bij katten;
c. het uitgeven van brochures;
d.  het samenwerken met alle daarvoor in aanmerking 

komende (overheids)instellingen;
e.  alle andere middelen die het doel van de stichting 

kunnen bevorderen.

1.c		Vermogen
Het aan het doel dienstbare vermogen wordt gevormd 
door subsidies, giften, legaten, inkomsten uit ver-
mogen en uit door de stichting georganiseerde acti-
viteiten en alle overige baten. Erfstellingen mogen 
alleen onder voorrecht van boedelbeschrijving worden 
aanvaard. Op 31-12-2016 bedroeg het stichtingsver-
mogen €  125.588,-.

1.d		Het	bestuur

Bestuurssamenstelling:

Edwin van den Wildenberg 
Bestuursvoorzitter 
aftredend 2019 (herkiesbaar)

Monique van Leeuwen 
Secretaris 
aftredend 2019 (herkiesbaar)

Simone Molenaar  
Penningmeester 
aftredend 2019 (herkiesbaar)

 
Wijze van benoeming bestuursleden
De bestuurders worden benoemd en geschorst door 
het bestuur; het bestuur kiest uit zijn midden een 
voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De bestuurders worden benoemd voor een peri-
ode van drie jaar. Zij treden af volgens een door het 
bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster 
afgetreden bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt 
herbenoembaar.

Taken en verantwoordelijkheden bestuur

De voorzitter
De voorzitter is het gezicht van de stichting, naar bin-
nen en buiten. Zijn of haar taken zijn:
•  leiden van de algemene vergadering en de vergade-

ringen van het bestuur;
•  leiden van het bestuur: initiatieven nemen, coördi-

neren en uitvoeren van bestuurswerkzaamheden;
•  personeelsbeleid;
•  vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen 

en buiten.

De secretaris
De secretaris is de schrijver van het bestuur en daar-
mee van de organisatie. Zijn of haar taken zijn:
•  schrijven van brieven en andere stukken namens de 

stichting;
•  archiveren van ontvangen brieven en het bewaren 

van afschriften van verzonden brieven;
•  maken van verslagen en notulen van de diverse ver-

gaderingen, zoals de bestuursvergaderingen;
•  bijhouden van de ledenlijst.

De penningmeester
De penningmeester beheert de middelen en het ver-
mogen van de stichting. Zijn of haar taken zijn:
• beheren van kas en bankrekeningen;
• toezien op een betrouwbare administratie;
• opmaken van het financieel jaarverslag;
•  bewaken van de inkomsten en uitgaven aan de hand 

van een door het bestuur goedgekeurde begroting.

  

1 Naam, doelstelling en vermogen1
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2.a		Ons	streven	
Het is het bestuur van de SAZ wederom een groot 
genoegen u dit jaarverslag aan te mogen bieden. 

In de afgelopen jaren hebben we als stichting uitste-
kende resultaten geboekt, waardoor we het komende 
jaar niet meer, maar juist minder katten hopen te 
vangen. 
Ons streven is samen met de vele Amsterdamse kat-
tenliefhebbers het zwerfkattenprobleem bij de bron 
aan te pakken en te zorgen dat er geen nieuwe kat-
ten op straat terechtkomen. Hierin haken we graag 
aan bij de vooraanstaande positie op het gebied van 
dierenwelzijn die Amsterdam heeft. Onze werkwijze 
is toonaangevend en sluit aan bij wereldwijde ontwik-
kelingen op het gebied van zwerfdieren. Hiermee 
dragen we bij aan een goed klimaat in de stad voor 
(zwerf)katten en mensen.

2.b		Visie
Dagelijks belanden er nieuwe katten op straat. Ze 
verdwalen, worden achtergelaten na een verhuizing, 
of om een andere reden afgedankt. Om te voorkomen 
dat er direct een kolonie ontstaat, is het belangrijk dat 
de dieren gesteriliseerd zijn. Het georganiseerd aan-
bieden van sterilisatie en chipregistratie zijn volgens 
ons op dit moment de krachtigste wapens om een 
overschot aan katten - en kattenleed - te voorkomen. 

Gebleken is dat het steriliseren van de katten voor 
veel gezinnen met minder dan een modaal inkomen 
te kostbaar is. Daarom streven we ernaar om de kat-
ten van deze doelgroep goedkoper en mogelijk gratis 
te kunnen steriliseren. Eerdere investeringen op dit 
gebied hebben hun vruchten al afgeworpen. Dit bete-
kent wel dat we ons werkterrein verleggen van het 
omgaan met katten naar het omgaan met katten en 
mensen.  

Onwil, onwetendheid en geloofsovertuigingen kunnen 
een rol spelen om van geboortebeperkende maatrege-
lingen bij de katten af te zien. Het bereiken en kun-
nen overtuigen van de grote diversiteit aan eigenaren 
vraagt daarom van ons, buiten onze kennis van dieren, 
dan ook steeds meer mensenkennis. In onze visie is 
het werken aan dierenwelzijn daarom intrinsiek ver-
bonden met voorlichting en hulp aan mensen.

2.c		Missie
Het is onze missie om katten en mensen die in de 
problemen zijn gekomen te helpen, en daarbij richten 
we ons op zwerfkatten en katten die de kans lopen 
zwerfkat te worden. Het leed van zwerfkatten kan 
tot een minimum beperkt worden, maar de SAZ kan 
dit niet alleen. We streven daarom altijd naar samen-
werking met overheden, andere organisaties zonder 
winstoogmerk, particulieren, overige gemeenschap-
pen en het bedrijfsleven. Samen met deze partners 
willen we bouwen aan een samenleving waarin alle 
dieren worden gerespecteerd en de zorg krijgen die 
ze verdienen.

2.d		Onze	belofte
We beloven zowel onze donateurs als de beleidsma-
kers dierenwelzijn, dat de katten bij ons op nummer 
één staan. We streven altijd naar de meest diervrien-
delijke en effectieve oplossingen, om katten en men-
sen te helpen. Hierbij kunnen we steunen op onze 
jarenlange ervaring op dit gebied.

2.e	Toekomstvisie
Hoewel het vangen van zwerfkatten vooralsnog tot onze 
belangrijkste taken behoort, mogen we met trots stellen 
dat we het aantal meldingen van zwerfkatten de laatste 
jaren in een vrijwel rechte lijn hebben zien afnemen. 
Het beleid van systematisch steriliseren en chippen 
werpt duidelijk zijn vruchten af. Minder katten worden 
de straat opgezet of naar de asielen gebracht, en door 
het chippen gaan meer katten direct terug naar hun 
eigenaar zonder tussenkomst van de asielen.

Hulpverlening katteneigenaren met een laag inkomen
Het vangen van de zwerfkatten zal hoe dan ook blij-
vend tot onze belangrijkste dagelijkse werkzaamheden 
behoren, maar daarbuiten zal meer worden ingezet op 
hulpverlening voor de Amsterdamse minima, onze 
belangrijkste doelgroep. Deze groep laat hun katten 
vaak niet steriliseren en chippen, en hun katten krijgen 
daarom vaak nestjes, die weer tot andere nestjes leiden; 
ofwel omdat de katten zelf aan de wandel gaan, of 
omdat ze verlaten worden. Het bereiken van deze groep 
en het aanbieden van goedkoop chippen en steriliseren 
is daarom zeer belangrijk. We willen daarom in de toe-
komst meer inzetten op de bereikbaarheid over en weer 
tussen onze organisatie en deze belangrijke doelgroep.

Moeilijk bereikbare katteneigenaren 
Naast de mensen die alleen een laag inkomen hebben, 
kent Amsterdam ook minder makkelijk bereikbare 
doelgroepen waar hulp gewenst is.

Voorbeelden hiervan zijn:
•  katteneigenaren met onvoldoende inkomsten en/of 

zonder vaste verblijfplaats;
•  katteneigenaren met aantoonbare (drugs-) of andere 

verslavingen die het functioneren op normale wijze 
onmogelijk maken;

•  katteneigenaren die om uiteenlopende redenen in een 
sociaal isolement verkeren;

•  katteneigenaren met verstandelijke beperkingen;
•  katteneigenaren met beperkingen door ziekten (licha-

melijk of geestelijk) en daaruit ontstane financiële 
tekortkomingen; 

•  sociaal problematische katteneigenaren van wie met 
zekerheid gesteld kan worden dat ze zelf zullen 
verzuimen de verantwoording te nemen voor hun 
dieren.

Om deze mensen te kunnen bereiken, willen we meer 
gaan samenwerken met Amsterdamse hulpinstanties 
die deze doelgroepen al in het vizier hebben. Wij wil-
len deze instanties gaan benaderen en door gebruik te 
maken van hun kanalen verwachten wij nieuw dieren-
leed te kunnen voorkomen, en hopen zo de dalende lijn 
in het aantal aan zwerfdieren te kunnen doorzetten.

Extra eenmalig budget
Onze werkwijze is niet onopgemerkt gebleven. Dat 
heeft er mede toe geleid dat we vanuit de gemeente 
voor 2017 eenmalig beschikking krijgen over extra 
budget om deze plannen - en dan met name gericht 
op het steriel maken van de katten van de eigenaren uit 
onze doelgroepen - deels te bekostigen. We verwachten  
daarom dat wij in 2017 een groter aantal katten kunnen 
steriliseren en meer hulp en ondersteuning kunnen 
bieden aan de dieren van deze beoogde doelgroepen 
dan de jaren daarvoor.

Nieuw pand
In de loop van 2017 zullen we als huurders een nieuw 
pand kunnen betrekken. We hebben al een tijd te 
maken met toegenomen werkdruk en het huidige pand 
is te klein om zowel de katten als de werknemers een 
goede plek te kunnen bieden. De nieuwe opvang zal 
het centrum worden voor hulpverlening aan de dieren 
en de mensen die tot onze doelgroep behoren. We zien 
ernaar uit om op de nieuwe locatie aan de slag te gaan. 

In het nieuwe pand gaan we beschikken over meer 
ruimte om katten op te vangen. We kunnen daardoor 
de op te vangen gevangen katten makkelijker van elkaar 
afzonderen en zo mogelijke besmettingen - bijvoor-
beeld met niesziekte - voorkomen. Er komt bovendien 
ook meer ruimte beschikbaar voor de opvang van crisis-
katten. Crisiskatten zijn katten, waarvan de eigenaren 
om uiteenlopende redenen (ziekenhuisopname, huis-
uitzetting, huiselijk geweld, detentie, medische behan-
deling van de kat) tijdelijk niet in staat zijn geschikte 
huisvesting of verzorging te bieden, maar die ook geen 
pensionkosten bij het asiel kunnen betalen. 

Campagne via website, social media, enz.
Ten slotte hebben we ook plannen om meer campagne 
te gaan voeren om onze doelgroepen beter te bereiken; 
en om meer aandacht te krijgen voor het belang van 
de geboden hulp aan deze belangrijke vaak vergeten 
mensen en dieren. Hierbij maken we gebruik van onze 
website, de verschillende social media, en nieuwe nog 
te ontwikkelen programma’s.

2.f		Werkwijze	bestuur
Om efficiency en effectiviteit te bevorderen en om 
uniformiteit in het beleid te houden, wordt zoveel 

Doel2 Doel2
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Doel2
mogelijk gewerkt met vaste formats (projectplan, kos-
tendeclaratie, agendering, e.d.). Daarbij zal altijd wor-
den getracht om dagelijks een van de bestuursleden 
op de werkvloer te hebben.
Het statutair bestuur functioneert in de praktijk als 
werkbestuur, waardoor drie taken ontstaan:

Algemeen bestuurlijke taak: het besturen van de stich-
ting; besluitvorming; vaststellen projectplannen en 
financiële documenten; externe vertegenwoordiging; 
aansturing en overleg vrijwilligers.

Toezichthoudende taken: zoals analyse / beoordeling van 
de voortgang van projecten en de controle op de taak-
uitoefening van de vrijwilligers; organisatieontwikke-
ling; het bewaken van integriteit; periodieke toetsing 
of aan de vigerende regelgeving wordt voldaan.
Uitvoerende taken: redactie- en secretariaatswerk; wer-
ving van vrijwilligers; contactonderhoud met dona-
teurs en vrijwilligers; actualiseren databases.

In de functiebeschrijvingen van de bestuursleden zijn 
bevoegdheden en beperkingen opgenomen.

Het bestuur vergadert in principe om de maand aan 
de hand van een standaardagenda. In 2016 heeft 
het bestuur zes keer vergaderd. Naast de normale 
bestuurlijke taken waren de meest belangrijke punten: 
personele bezetting, werving en sollicitatiegesprek-
ken met nieuwe vrijwilligers, begeleiding / coaching 
van vrijwilligers, voortgang en ontwikkeling van de 
lopende projecten, verbetering van de communicatie 
(intern / extern), alsmede fondswerving en ontwikke-
ling promotiemateriaal, onze nieuwe opvanglocatie, de 
samenwerking met de overige organisaties, de voorge-
stelde fusering en communicatie met de gemeente.

2.g		Bezoldiging	bestuursleden
Alle leden van het bestuur hebben de werkzaamheden 
geheel vrijwillig uitgeoefend en daarvoor geen enkele 
vergoeding ontvangen.

3.a		Communicatiebeleid
Om mensen bewust te maken van onze nieuwe koers 
is het opschalen en inhoudelijk verdiepen van onze 
communicatie van levensbelang. We werken aan een 
strategisch brand loyalty vijfjarenplan om het merk, 
de doelstelling en de toekomstvisie van de SAZ beter 
te positioneren en de algemene beeldvorming te ver-
beteren.

Dit doen we door onze ideeën verder intern te coördi-
neren en uit te werken, zodat we - als het hechte team 
dat we zijn - naar buiten kunnen treden met een dui-
delijk verhaal over onze campagnes. Daarnaast zijn we 
op zoek naar een nieuwe manier om dit professioneel 
naar buiten te brengen, en naar eventuele partners in 
deze.

Kortom, de SAZ is bezig met vernieuwen op het 
gebied van communicatiemanagement. Het aanbie-
den van goede en volledige informatie en betere 
interacties met partners en doelgroepen is belangrijk 
omdat het onze donateurs een goed beeld zal geven 
van wat we doen en waarom.
Nog belangrijker vinden wij het dat het verstrekken 
van de juiste informatie de mensen bewuster maakt 
van de zwerfkattenproblematiek en ze aanzet tot han-
delingen die zouden kunnen bijdragen tot het oplos-
sen van het zwerfkattenprobleem.

De SAZ communiceert momenteel op de volgende 
manieren met haar doelgroepen. De belangrijkste 
zijn:
• onze telefoondienst
• de website
• Facebook en Twitter
• het halfjaarlijks donateursblad ‘Swieber’
•  verspreiding van folders         
•  verzorgen van lezingen of informatieavonden bij 

andere organisaties etc.
• aanwezigheid op relevante beurzen

3.b		personeelsbeleid
Op de loonlijst hebben wij een coördinator. Deze 
coördinator zal, waar nodig, zowel vast personeel als 
vrijwilligers aansturen. Om er voor te zorgen dat de 
coördinator dezelfde koers vaart als het bestuur, woont 
de coördinator de bestuursvergaderingen bij. 

Ook zal altijd worden getracht dat er dagelijks een 
bestuurslid op de werkvloer aanwezig is.

3.c		Vrijwilligersbeleid
In onze situatie, waar we als bestuur een coördinator op 
de loonlijst hebben staan en waar we ook voornamelijk 
met vrijwilligers werken, zal de coördinator de schakel 
zijn tussen bestuur en vrijwilligers. Het bestuur com-
municeert met de coördinator en de coördinator geeft 
deze informatie weer door aan vrijwilligers. Vaak zal 
er voor worden gekozen dat het bestuur contact met 
de vrijwilligers houdt. Rechtstreeks contact tussen 
bestuur en vrijwilligers bevordert de betrokkenheid 
van vrijwilligers. 
Het is daarbij overigens wel van belang dat de zaken 
die te maken hebben met het dagelijks werk door de 
coördinator met de vrijwilligers worden besproken. 
Het is niet de bedoeling dat vrijwilligers rechtstreeks 
worden aangestuurd door het bestuur en dat de coördi-
nator zodoende ‘buiten spel’ wordt gezet. Rechtstreeks 
contact met vrijwilligers kan op verzoek van vrijwilli-
ger of bestuurder dagelijks plaatsvinden.
Maar ook zal met enige regelmaat worden getracht 
een ongedwongen samenkomst te organiseren van 
bestuursleden, personeel en vrijwilligers. Het doel van 
een dergelijke bijeenkomst is het versterken van de 
binding met de vrijwilligers.

Klachtenprocedure vrijwilligers
Er kunnen conflicten ontstaan tussen vrijwilligers en 
coördinator en tussen vrijwilligers en bestuursleden. 
Klachten dienen op een eerlijke en liefst snelle manier 
te worden opgelost. Daarom streven wij ernaar om de 
daartoe opgestelde procedure te volgen. Daarmee kan 
een vrijwilliger een klacht indienen bij het bestuur. 
De opgestelde procedure ligt schriftelijk vast en elke 
vrijwilliger dient van deze procedure op de hoogte te 
zijn gebracht. 

3.d		ANBi
Sinds 1-1-2008 beschikt de SAZ over een ANBI-
status (Algemeen Nut Beogende Instelling) Dit biedt 
sponsoren en schenkers de volgende fiscale voorde-
len: er hoeft geen erf- en schenkbelasting te worden 
betaald over erfenissen en schenkingen die de stich-
ting ontvangt en gebruikt in het kader van algemeen 
belang. Uitkeringen die de stichting doet in het kader 

Communicatie3
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van algemeen belang, zijn vrijgesteld van schenkbe-
lasting. Een donateur of sponsor kan (periodieke) 
giften aftrekken bij de aangifte inkomsten- en ven-
nootschapsbelasting binnen de daarvoor geldende 
regels.

3.e		social	media
We zoeken hier nog naar een echt nieuwe visie. We 
zijn qua ideeën al wel veel verder dan nu zichtbaar is. 
We ontwikkelen strategieën om een nog grotere en 
nieuwe groep mensen te bereiken. Mensen die dona-
teur of vrijwilliger willen worden of mensen die hun 
kat (eventueel gratis) kunnen laten behandelen. 

Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken maakt 
de SAZ gebruik van verschillende social media netwer-
ken. Zo hebben wij in 2016 het aantal ‘volgers’ zien 
verdubbelen.

Website - Facebook - Twitter
www.amsterdamsezwerfkatten.nl
www.facebook.com/amsterdamsezwerfkatten
https://twitter.com/SAZ_katten

Daarbij verspreiden we twee keer per jaar de digitale 
versie van ons magazine Swieber over onze mailinglist 
en distribueren wij een gedrukte versie daarvan via 
belangrijke kanalen zoals bijvoorbeeld dierenartsen, die-
renwinkels en andere instanties waarvan wij verwachten 
dat het onze doelgroep zal bereiken. Swieber is bedoeld 
voor positieve beeldvorming van SAZ en bewijs van 
haar harde werk.

3.f		Klachtenprotocol

Algemeen
Dit protocol heeft tot doel betrokkenen een middel 
te verschaffen om klachten die leven ten aanzien van 
diverse onderwerpen binnen de SAZ, te kunnen mel-
den. Tevens wordt met deze klachtenregeling beoogd 
willekeur en/of een onzorgvuldige behandeling te 
voorkomen.

Klachtenprocedure
Een klacht moet schriftelijk en ondertekend ingediend 
worden bij het bestuur van de Stichting Amsterdamse 
Zwerfkatten. Bij mondelinge of per e-mail ingediende 
klachten wordt de klager erop gewezen dat een klacht 
schriftelijke ingediend moet worden.

De klacht bevat tenminste:
- de naam en het adres van de klager;
- de dagtekening;
- een omschrijving van de klacht;
- een duidelijke aanduiding van de aangeklaagde.

Zowel degene die de klacht indient als degene die 
aangeklaagd wordt ontvangt een exemplaar van de 
klachtenregeling.

Ontvangstbevestiging en reactietermijn
De klager ontvangt zo spoedig mogelijk (in de regel 
binnen een week) een schriftelijke bevestiging van 
ontvangst van de klacht. Daarin wordt tevens gemeld 
op welke termijn (maximaal een maand) en door wie 
de klacht afgehandeld zal worden.

Intrekken klacht
Een klager kan een ingediende klacht op elk moment 
intrekken, mits dit schriftelijk gebeurt bij degene bij 
wie de klacht is ingediend of degene die de klacht in 
behandeling heeft.

Bekendmaking klachtenregeling
Het bestuur draagt er zorg voor dat het bestaan van 
deze regeling bekend is bij alle SAZ-betrokkenen. 
Tevens is de regeling voor een ieder die er om vraagt 
verkrijgbaar. Slotbepaling: in de gevallen waarin deze 
regeling niet voorziet, beslist het bestuur.

Communicatie3
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4.a		sterilisaties	en	castraties
Zoals besproken in hoofdstuk 2 lagen de belangrijkste 
werkzaamheden van de SAZ altijd voornamelijk bij 
het neutraliseren (steriliseren en castreren) van de 
zwerfkatten, maar is in de loop der jaren ons taken-
pakket van samenstelling veranderd en in omvang 
toegenomen.
De oorsprong van het probleem van de alsmaar 
in grootte toenemende populatie van katten zonder 
eigenaar, ontstaat momenteel voornamelijk in de 
achtertuinen van Amsterdam, en betreft katten met 
een eigenaar. Katten zijn uiterst productief en zullen 
zonder ingrijpen van buitenaf enorm in populatie toe-
nemen en zorgen voor overlast en vooral veel dieren-
leed. Daarom zetten we in op voorlichting en hulp aan 
minima, en vangen we waar nodig verwilderde katten 
om die te steriliseren.

4.b		Ondersteuning	voor	Amsterdamse	minima
De SAZ brengt dagelijks het belang van steriliseren 
en castreren onder de aandacht. Om deze ingrepen 
ook voor de Amsterdamse minima mogelijk te blij-
ven houden, biedt de SAZ al vele jaren kortingen en 
ondersteunend vervoer. Dit draagt er toe bij dat er 
jaarlijks gemiddeld 500 katten extra kunnen worden 
gesteriliseerd of gecastreerd. Door deze verleende 
diensten lopen er nu waarschijnlijk duizenden kat-
ten in Amsterdam rond waarvan we met zekerheid 
kunnen stellen, dat die niet meer voor ongewilde 
nakomelingen zullen zorgen. Dit aantal is enorm, 
gelet op de grootte en regelmaat van een nest jonge 
katten. In 2016 hebben we 425 katten van minima 
steriel gemaakt.

4.c		Chipregistraties
Al vanaf de invoering van chipregistratie is de SAZ 
een groot voorstander van deze vorm van registratie. 
Daarom biedt de SAZ katteneigenaren de mogelijk-
heid om de katten tegen de gedeeltelijke onkosten-
vergoeding aan huis van een chipregistratie te laten 
voorzien. In 2016 heeft de SAZ hierdoor 372 katten 
van minima van chipregistratie voorzien.

4.d		TNR	(trap	-	neuter	-	return)
Katten die buiten zijn geboren en grootgebracht zullen 
doorgaans niet meer samen met mensen in een huis 
kunnen wonen. Deze katten zullen worden gevangen 

en worden geneutraliseerd om hierna weer te kunnen 
worden uitgezet in hun vertrouwde leefomgeving. 
Voordat een kat zal worden teruggeplaatst, wordt altijd 
onderzocht of de omgeving aan de minimaal gestelde 
eisen voldoet om een waardig kattenbestaan te kun-
nen leiden. Daarna zal altijd de benodigde nazorg wor-
den geboden. Is terugplaatsing niet mogelijk of naar 
onze mening in strijd met het welzijn van het dier, dan 
zal naar een andere oplossing voor deze kat worden 
gezocht. Ze zullen hierdoor vaak noodgedwongen lan-
ger in de opvang moeten verblijven tot er een geschikt 
opvang adres is gevonden. In 2016 zijn er 89 katten 
retour vangplek gegaan.

4.e		TNR-katten	retour	vangplek

4.f		Langzitters
Al zullen we altijd proberen om alle katten zo snel  
mogelijk terug te plaatsen of te herplaatsen, lukt dit  
natuurlijk niet altijd. Graag geven we elke kat de kans 
die deze verdient en daarom kunnen de katten nood-
gedwongen vaak voor langere tijd bij ons in de opvang 
zitten. In 2016 hadden we dagelijks - afhankelijk van 
het seizoen - 35 tot 70 katten in de opvang zitten, 
waarvan er gemiddeld 10 tot 20 langzitters waren.

TNR-katten

2012 2013 2014 2015 2016

januari 12 5 11 2 13

februari 3 19 7 5 1

maart 2 2 6 9 8

april 5 19 14 15 8

mei 2 3 7 11 9

juni 4 5 14 3 2

juli 11 4 21 14 10

augustus 6 7 22 7 4

september 3 8 6 12 7

oktober 3 4 5 12 9

november 1 1 11 9 19

december 1 0 1 12 2

totaal 53 77 125 111 89

De behaalde resultaten4
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4.g		Aantal	gevangen	katten	2016

 

4.h		Acties	voor	Amsterdamse	minima
Dagelijks wordt onze hulp ingeroepen door de 
Amsterdamse minima. Hierbij ondersteunen wij ze 
bij de sterilisatie en castratie van de katten. Maar niet 
zelden bieden wij ook ondersteuning bij acute medi-
sche hulp. 

 

gevangen	katten

2012 2013 2014 2015 2016

januari 56 54 53 39 43

februari 39 67 43 45 24

maart 51 58 50 47 36

april 81 82 71 58 42

mei 113 110 61 58 60

juni 95 87 98 95 62

juli 168 132 129 110 89

augustus 118 136 99 91 90

september 106 127 77 62 87

oktober 91 95 56 59 68

november 82 54 63 39 64

december 48 31 46 37 24

totaal 1048 1033 846 740 689

gem.	per	maand 87 86 70 61 57

 
 

sterilisatie	/	castratie	katten	van	minima

2012 2013 2014 2015 2016

januari 20 14 24 76 36

februari 21 25 47 64 40

maart 43 24 55 162 55

april 26 19 43 73 44

mei 25 27 24 46 50

juni 28 25 41 80 33

juli 38 25 29 37 47

augustus 46 27 48 51 38

september 25 29 65 28 29

oktober 23 47 59 42 16

november 24 79 54 29 17

december 17 99 53 31 20

totaal 336 440 542 719 425

gem.	per	maand 28 36 45 59 35

 
 

De behaalde resultaten4
4.i		Vangcijfers	per	stadsdeel

Vangcijfers	per	stadsdeel totaal	per	
stadsdeel

jan feb mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec

Noord 2 7 6 8 15 17 20 22 12 20 3 4 136

Zuid 3 4 1 12 5 3 3 0 0 2 2 2 37

Zuidoost 1 3 0 1 3 9 3 3 0 3 1 10 37

West 1 8 5 5 13 24 15 21 9 2 11 2 116

Nieuw-west 16 11 15 10 12 12 45 21 12 8 6 5 173

Westpoort 7 3 7 8 3 6 2 1 3 5 1 0 46

Oost 1 3 2 1 3 11 5 6 1 7 10 6 56

Centrum 3 4 1 2 2 5 0 1 4 1 1 0 24

	

Overig 5 2 10 11 2 8 17 16 21 11 4 8 115

 
 

De behaalde resultaten4
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4.k		euthanasie
Zoals we aan onze donateurs en de beleidsmakers 
dierenwelzijn hebben beloofd, zullen wij altijd gaan 
voor de meest diervriendelijke optie. Helaas geeft deze 
belofte ons zeker niet de garantie dat dit ons altijd de 
gewenste keuzeoptie geeft. Omdat er bij onze orga-
nisatie dagelijks gevallen van (vermeend) dierenleed 
worden gemeld, stuiten wij daardoor niet zelden op 
ernstig zieke katten. Altijd zullen wij kosten noch 
moeite sparen om elk dier de kans en de zorg te geven 

dat het verdient. Maar als een dier lijdt en er geen kans 
lijkt op herstel, waardoor slechts nog uitzicht is op een 
onwaardig bestaan, dan hebben we de altijd zware taak 
om het dier uit zijn lijden te verlossen door het toepas-
sen van euthanasie. Al deze moeilijke beslissingen 
zijn weloverwogen en verantwoord door de expertise 
van onze eigen ervaren dierenarts.
Zo hebben wij in 2016 noodgedwongen het enorme 
aantal van 53 katten moeten laten gaan.

sterilisatie	/	castratie	katten	van	
minima	per	stadsdeel

totaal	per	stadsdeel

Noord 65

Zuid 29

Zuidoost 14

West 79

Nieuw-west 96

Westpoort 15

Oost 42

Centrum 20

Overig 65

4.j		Aantal	hulpaanvragen	van	minima	per	stadsdeel

De behaalde resultaten4
5.a		Beleid	fondsenwerving
De investeringen die de SAZ doet om het Amsterdamse 
zwerfkattenprobleem terug te dringen, de mensen de 
benodigde hulp te kunnen bieden en aan te spreken 
op hun verantwoordelijkheden, liggen structureel 
hoger dan de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. 
Zowel de hulpaanvragen als de daarbij gepaard gaande 
lasten overstijgen ons budget nog ieder jaar. We praten 
daarom al jaren over meer inzetten op fondsenwerven.  
Helaas komen we daarin maar langzaam verder. 

Als stichting zetten we in op financiële zelfredzaam-
heid. Hierin zijn er wel een aantal obstakels. De SAZ 
is er ter voorkoming van en om de hulp te bieden 
aan de zwerfkatten, maar is geen asiel of pension. 
Daardoor ontbreekt het ons aan commerciële activi-
teiten en de inkomsten die daar uit zouden kunnen 
voortvloeien. Ook hebben we zeer verschillende taken. 
De ruime bijdrage van de gemeente is bedoeld voor 
het ten uitvoer brengen van de TNR-regeling. 
We vangen echter ook katten op. De kosten voor de 
opvang en verzorging van die katten zijn overwegend 
voor onze eigen rekening.

Het hoort bij de participatiesamenleving en de tijd-
geest van vrije markt dat we aansturen op zelfred-
zaamheid. Bij de professionele fondsenwerving houdt
dat vervolgens ook weer in dat we onze intentie tot 
financiële zelfredzaamheid voor die fondsen moeten 
onderbouwen met praktische resultaten. Onze plan-
nen op dit gebied zijn als volgt.

We zijn erg blij met onze huidige sponsors. We wil-
len naast hun steun graag op een positieve manier 
aan een vernieuwd sponsorplan werken, zodat we ook 
nieuwe sponsors kunnen vinden vanuit stichtingen 
en bedrijven in binnen- en buitenland. Hierin zullen 
we altijd streven naar een gunstig resultaat voor alle 
belanghebbenden. 

We werken momenteel aan een intern protocol om 
onze waarden - zoals maatschappelijk en verantwoord 
ondernemen - in de praktijk en in woord en geschrift 
uit te dragen. Zo dragen we zorg voor een goede en 
volledige beeldvorming over SAZ om onze doelgroep 
vertrouwen te geven en we laten de fondsen zien dat 
we ethiek hoog in het vaandel hebben staan.

Hierin volgen we de Gedragscode bij fondsenwerving:
•  respect voor privacy en keuzevrijheid van de dona-

teur;
•  verstrekking van alle relevante informatie aan het 

publiek;
• naleving Nederlandse wetten en regelgeving;
• geen persoonlijk winstbejag;
•  het publieke vertrouwen mag niet beschaamd worden.

Fondsenwerving is voor ons meer dan slechts het zoe-
ken naar financiën. Bij fondsenwerving hebben we het 
ook over werving van kennis, menskracht, diensten, 
geld of materialen.

Wij zijn van mening dat we ons op professionele 
betrouwbare wijze moeten verantwoorden richting 
onze donateurs. Daarom hebben wij als bestuur in 
2014 besloten onze financiële verslaggeving aan te 
passen aan de nieuwe richtlijn 650, zoals deze gesteld 
is door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

CBF-certificaat
Sinds 15 oktober 2015 beschikken wij over een CBF-
certificaat. Het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) 
beoordeelt de betrouwbaarheid van goede doelen. Het 
is een belangrijke en objectieve bevestiging dat we onze 

Fondsenwerving, donaties en acties5
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basisorganisatie goed op orde hebben. Er ging bijna een 
jaar aan deze uitreiking vooraf, waarin veel aanpassingen 
en verbeteringen zijn doorgevoerd. Daardoor voldoet nu 
zowel onze wijze van verslaggeving alsook onze financiële 
administratie aan de strenge normen van het CBF. Dat 
we dit bereikt hebben met de inzet van voornamelijk vrij-
willigers, maakt het tot een bijzondere prestatie waar we 
enorm trots op zijn.

We overwegen om onze toch al beperkte middelen 
deels te investeren als campagnebudget om verder 
te kunnen professionaliseren. Momenteel voeren we 
fondsenwerving low budget intern uit. We zouden 
echter ook een deel van het campagnewerk kunnen 
uitbesteden aan externe partijen. Ook moeten we 
aan onze eigen houding werken: op het gebied van 
fondsenwerving zien we bij de SAZ nog een terug-
houdendheid die we in het belang van de zwerfkat-
ten moeten doorbreken. We werken daarom aan een 
nieuw beleid op dit gebied, dat zich kenmerkt door 

een positieve houding en een mentaliteit van doorzet-
ten. Die positieve houding en mentaliteit hebben we al 
naar de katten toe, en nu moeten we dit doorzetten ten 
aanzien van de fondsen. Dit is urgent om het voortbe-
staan van de SAZ te kunnen garanderen.

5.b		Vaste	donateurs
We hadden in 2016 157 actieve donateurs waarvan er 
50 in 2016 als nieuw zijn bijgekomen.

5.c		giro	6914
Ons eigen rekeningnummer. In 2016 hebben donateurs 
bedragen variërend van €  2,50 tot €  500,- overgemaakt 
op onze rekening als waardering voor ons werk. De tota-
le opbrengst hiervan in 2016 was maar liefst €  16.490,-. 
We zijn bezig te onderzoeken hoe dit verhoogd kan 
worden, zowel richting de bestaande donateurs als via 
directere manieren van werven. We werken aan een 
nieuw en ander donateursplan.

5.d		Baten	uit	collectes
Er is in 2015 niet gecollecteerd. Wel hebben we enkele 
collectebussen staan bij winkels en dergelijke. De 
opbrengst van deze collectebussen bedroeg in 2016 
€  2.855,-.

5.e	Adoptieplan
In mei 2013 hebben we het adoptieplan voor zwerfkat-
ten in het leven geroepen. Hiermee kunnen adoptan-
ten ondersteunen in het onderhoud van de zwerfkatten 
die bij ons vaak voor langere tijd in de opvang zitten. 
Dit kan voor een bedrag van €  4,- per maand. Hiermee 
ondersteunt de adoptant de SAZ in de verzorging van 
de betreffende kat. Hiervoor ontvangt de adoptant een 
officieel certificaat en wordt hij of zij in de gelegenheid 
gesteld de geadopteerde kat te bezoeken en indien de 
kat het toelaat zelfs te vertroetelen. In 2016 hebben 
wij 33 adoptiecertificaten verstrekt en de opbrengst 
hiervan bedroeg €  1.986,-.

5.f		stichting	DierenLot
Zoals in de voorgaande jaren heeft Stichting Dierenlot 
ook in 2016 ons werk ondersteund. We hebben in een 
tweede DierenLot-ambulance ter beschikking gekre-
gen. Verder hebben we mede dankzij de DierenLot-

kledingactie (waarvoor we maar liefst een dikke 4000 
kg aan kleding in wisten te zamelen!) een mooi bedrag 
van € 4.002,- op onze rekening mogen laten bijschrij-
ven.

5.g		geef.nl
Geef.nl is een initiatief van de Stichting GeefGratis. De 
Stichting GeefGratis levert fondsenwervende internet-
diensten aan goede doelen in Nederland. Geef.nl maakt 
het mogelijk in actie te komen voor goede doelen en 
direct te doneren aan goede doelen in Nederland. Vele 
donateurs van ons hebben gebruik gemaakt van deze 
dienst. Hierbij is alleen al via de donatiemodule in 
2016 een bedrag van €  3.477,- verworven.

5.h		inzamelingen
Onze vrijwilligers hebben verschillende inzamelingen 
gehouden bij verschillende supermarkten, waarbij heel 
veel voer, bleekwater en vuilniszakken.

5.i		Nalatenscahappen
Heel dankbaar hebben we in 2016 wederom nalaten-
schappen mogen ontvangen. Dankzij deze giften van 
mensen met een groot hart voor dieren hebben wij onze 
exploitatie sluitend gekregen. Grote dank daarvoor. 
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6.a		subsidie	gemeente	Amsterdam
Van de gemeente Amsterdam ontvangen wij jaarlijks 
een vergoeding ter hoogte van €  72.600,- voor het van-
gen van de zwerfkatten en het ten uitvoer brengen van 
de TNR-methode oftewel het toepassen van castratie 
en sterilisatie en chipregistratie van de katten die wij 
terug op straat plaatsen.

6.b		stichting	Het	Waardige	Dier
Stichting Het Waardige Dier verleent steun aan instel-
lingen en organisaties die - met behulp van voorname-
lijk vrijwilligers - tot doel hebben dieren in Nederland 
een dierwaardig bestaan te bieden. De stichting geeft, 
zoals de oprichter het wenste, speciale aandacht aan 
katten. Deze stichting is een enorme steun voor de 
SAZ. Zo heeft de stichting in 2016 ons nieuwe pand 
aangekocht en steunt men ons bij het ombouwen tot 
een een volwaardige opvang.

Bovendien hebben we van de stichting ook financiële 
steun gekregen bij hulpverlening en TNR buiten de 
gemeente Amsterdam. Hiervoor hebben wij een ver-
goeding ontvangen van €  3.598,-.

6.c		Baten-	en	lastenoverzicht	2016

Financieel6
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Baten-	en	lastenoverzicht	2016	in	euro

2016
Begroting	

2016
2015

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 60.458 52.300 76.347

Subsidies van overheden 72.600 72.600 72.600

Baten uit acties van derden 16.849 12.100 16.133

rentebaten  554 250 632

som	der	baten 150.461 137.250 165.712

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Bestrijden van het zwerfkattenprobleem 133.852 126.400 113.582

Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving 3.750 5.100 5.557

Kosten verkrijging subsidies 3.630 3.600 3.630

Totaal kosten werving baten 7.380 8.700 9.187

Beheer en administratie

Kosten van beheer en administratie 4.338 6.550 5.032

som	der	lasten 145.570 141.650 127.801

saldo	van	baten	en	lasten 4.891 -4.400 37.911

Bestemming	van	saldo	2016

Bestemmingsreserve 0 0 0

Algemene reserve 4.891 -4.400 37.911

Kengetallen

Kostenpercentage eigen fondsenwerving 
t.o.v. baten uit eigen fondsenwerving

6,2 % 9,8 % 7,3 %

Bestedingspercentage doelstelling 
t.o.v. totale baten

89,0 % 92,1 % 68,5 %

Bestedingspercentage doelstelling 
t.o.v. totale lasten

92,0 % 89,2 % 88,9 %

Kostenpercentage beheer en 
administratie t.o.v. totale lasten

3,0 % 4,6 % 3,9 %

 
 

Begroting	2017	in	euro
Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 25.000

Subsidies van overheden 72.600

Baten uit acties van derden 10.600

rentebaten 750

som	der	baten 108.950

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Bestrijden van het zwerfkattenprobleem 111.768

111.768

Werving	baten

Kosten eigen fondsenwerving 7.000

Kosten verkrijging subsidies overheden 3.750

10.750

Beheer	en	administratie

Kosten van beheer en administratie 6.300

som	der	lasten 128.818

Resultaat -19.868

 
 

6.d		Begroting	2017

In 2016 hebben we geen gebruik gemaakt van onze 
bestemmingsreserve van €  40.000,- voor nieuwe huis-
vesting. Het staat zo goed als vast dat we in 2017 naar 
de nieuwe locatie zullen gaan verhuizen. De reserve-
ring van het bedrag blijft dan ook ongewijzigd.  

Bestemmingsreserve7
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