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De werkzaamheden van de SAZ zijn door de jaren 
heen veranderd. Dat was geen bewuste koerswijzi-
ging, maar vooral zo ontstaan omdat we altijd op 
zoek waren en zijn naar de beste en diervriendelijkste 
oplossingen om onze doelstellingen te realiseren. Zo 
hebben wij ons buiten de vangwerkzaamheden en de 
neutralisatie van de buitenkatten, de laatste jaren nog 
sterker weten te maken voor de neutralisatie van kat-
ten mét een eigenaar. Dat hebben we onder andere 
gedaan door het aanbieden van betaalbare behan-
delingen en het aanbieden van betalingsregelingen 
aan eigenaren met een minimuminkomen. Daarbij 
hebben we de mensen vooral bewust gemaakt van het 
belang én de voordelen van de sterilisatie van katten. 
Deze werkwijze heeft ons een samenwerkingsver-
band voor langere tijd opgeleverd met vele duizenden 
Amsterdammers. Door het algemeen vertrouwen in 
onze organisatie is ons werkterrein door de jaren heen 
enorm in omvang toegenomen. En met een klinkend 
resultaat. Mede dankzij de steun van de Gemeente 

Amsterdam, waarbij een extra budget van 50.000 
euro beschikbaar is gesteld om de katten van mensen 
met een minimum inkomen te laten helpen, hebben 
we in 2017, buiten de zwerfkatten om, al 375 katten 
kunnen laten helpen.

1 Opnieuw een klein aantal zwerfkatten
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Net als vorige jaren kunnen we weer spreken van een 
klein aantal meldingen van zwerfkatten. Onze geza-
menlijke inspanningen en gehanteerde werkwijze 
gedurende de afgelopen decennia hebben duidelijk 
hun vruchten afgeworpen. Deze positieve ontwikke-
ling hebben wij ook in 2017 kunnen realiseren dankzij 
de enorme inzet van onze vaste krachten en vrijwilli-
gers. Maar ook vooral dankzij eigenaren die duidelijk 
verantwoordelijker omgaan met hun dieren dan vroe-
ger het geval was. De bewustwording over het nut /

belang van chippen en steriliseren neemt toe bij een 
groeiend aantal mensen. Dit heeft ook gevolgen voor  
de dierenasiels in en rond Amsterdam die te maken 
krijgen met leegstaande kennels. Dat klinkt natuurlijk 
erg goed allemaal. Maar toch, ondanks al deze mooie 
ontwikkelingen, hebben we er ook in 2017 toch echt 
weer onze handen vol aan gehad, omdat goede zorg 
meer inhoudt dan het vangen en opvangen alleen.

In 2017 hebben we 728 zwerfkatten gevangen.

2 Crisisdieren leiden vaak tot volle kennels

Bij een bezoek aan onze opvang trekken de volle ken-
nels al gauw de aandacht. Hoewel een deel van onze 
kennels nog steeds bestaat uit zwerfkatten, hebben we 
vaak katten bij ons zitten die wèl een eigenaar hebben. 
Het betreft hier dan de crisisopvang. Soms zijn dit kat-
ten die bij ons zitten om te revalideren na een trauma 
of operatie, of katten die om uiteenlopende redenen 
gedragsproblemen zijn gaan vertonen waardoor spe-
ciale zorg nodig bleek te zijn. Ook kan het in bepaal-
de gevallen zo zijn dat de eigenaar zelf even niet in 
staat is de benodigde zorg te bieden, in verband met 
huisvestingsproblemen of andere situaties waarbij de 
eigenaar zelf misschien wel even hulp kan gebruiken. 

In vrijwel alle gevallen hebben deze mensen geen geld 
voor een pension of andere hulpverlening voor hun 
dieren. Hun katten zijn hierdoor dus vaak dieren met 
een verhoogd risico om op straat te belanden.

In 2017 hebben we aan 110 katten uit crisissituaties 
onderdak geboden.
Het betrof in alle gevallen katten van doelgroepen 
aan wie we redelijkerwijze geen kosten in rekening 
konden brengen. Om deze kosten toch te kunnen 
dragen, proberen wij in 2018 de juiste fondsen te gaan 
werven.

3 Sterilisatie, omdat voorkomen beter is dan genezen

4 Zwerfkat of huiskat?

Zwerfkatten hebben vaak een zwaar bestaan en dienen 
daarom zo snel mogelijk te worden gevangen. Dit 
doen we aan de hand van meldingen en verkregen 
informatie afkomstig van buurtbewoners. Zien oplet-
tende buurtbewoners vreemde katten waarvan ze niet 
geheel zeker zijn of die dieren een huis hebben en dus 
mogelijk hulp kunnen gebruiken, dan doen ze daarvan 
melding. We zijn enorm blij met al de meldingen en 
zouden zonder deze meldingen niet kunnen functio-
neren. Een deel van deze katten blijkt inderdaad een 
zwerfkat te zijn. Het merendeel echter betreft katten 
die gewoon een eigenaar hebben. Om te voorkomen 
dat wij deze katten uit hun eigen omgeving wegvan-
gen, gaan wij uiterst nauwkeurig te werk. Zo zal er 
voor gezonde katten altijd eerst een buurtonderzoek 
plaatsvinden door middel van verspreiding van flyers 
met daarop informatie van de kat. Daarnaast zal iedere 
kat altijd op chipregistratie worden gecontroleerd voor 
hij wordt meegenomen.

In 35 % van de gevallen wisten we dankzij chipregi-

stratie direct een eigenaar te traceren; van de gevangen 
katten zonder chipregistratie hebben we 53 katten 
alsnog met behulp van verschillende databanken met 
hun eigenaar kunnen herenigen.

Enkele cijfers en feiten  

In 2017
•  hebben wij aan de hand van meldingen meer dan 

30.000 flyers verspreid;
•  reageerde er in 70 % van de gevallen een eigenaar 

op de flyer;
•  kon 35 % van de gevangen katten direct zonder tus-

senkomst van het asiel met de eigenaar worden her-
enigd dankzij chipregistratie;

•  is bij 16 % van de gevangen katten zonder chip ach-
teraf alsnog een eigenaar getraceerd;

•  betrof de gemiddelde duur van vermissing 2 maan-
den (extremen zijn hier niet in opgenomen);

•  betrof de langste vermissing bijna 6 jaar, waarna een 
emotionele hereniging volgde.
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5 TNR (VNT) 

Trap, Neuter and Return, ofwel Vangen, Neutraliseren 
en Terugplaatsen. Dat zijn de belangrijkste werk-
zaamheden waar de SAZ ooit voor in het leven is 
geroepen. We doen dit nog steeds en dat heeft geleid 
tot beduidend minder zwerfkatten op straat. Maar 
ondanks deze eerder behaalde positieve resultaten, 
plaatsen wij toch bij voorkeur zo min mogelijk katten 
terug. Dit heeft verschillende redenen. Zo zijn wij van 
mening dat zwerfkatten uit de grote stad vaak niet 
te vergelijken zijn met de zwerfkatten van het platte-
land. Bij deze laatste groep behoort TNR meestal wél 
tot de beste en diervriendelijkste methoden om een 
toename van zwerfkatten te voorkomen. De ‘wilde’ 
Amsterdamse zwerfkatten daarentegen zijn meestal 
voormalige huiskatten geweest of stammen daar vaak 

direct vanaf. Hierdoor heeft (re)socialisatie en her-
plaatsing bij een nieuwe eigenaar in deze gevallen 
meer resultaat dan TNR. Wij hebben hier veel posi-
tieve ervaringen mee gehad. 

In 2017 hebben wij 113 katten door middel van de 
TNR methode kunnen terugplaatsen in hun eigen ver-
trouwde omgeving waar nazorg kon worden geboden. 
Hierbij betrof het in 55 gevallen katten voornamelijk 
binnen de stadsgrenzen van Amsterdam en 58 buiten 
de stad. Daarnaast hebben we voor 206 geresociali-
seerde katten - met of zonder tussenkomst van een 
asiel - een plekje bij een nieuwe eigenaar kunnen 
verzorgen.

6 Herplaatsen
Het herplaatsen van de zwerfkatten verloopt via de 
asiels, waarbij we uitzonderingen maken voor gere-
socialiseerde katten die voor langere tijd bij ons in de 
opvang hebben gezeten. Omdat verhuizingen vooral 
voor dit soort katten vaak als stressvol wordt erva-
ren, proberen wij geresocialiseerde katten voor zover 
mogelijk rechtstreeks bij hun nieuwe verzorger onder 
te brengen. Vaak gaan ze mee naar huis met de vrij-
willige verzorgers waar ze ondertussen een band mee 
hebben opgebouwd.

Aantal katten herplaatst: 601.

7 Overleden
Vooral als katten ziek of verzwakt ogen, wordt al snel 
onze hulp ingeroepen. Indien nodig belanden ze dan 
na een vangactie bij ons in de opvang, waar ze dan de 
zorg krijgen die ze nodig hebben. Maar helaas lukt dat 
niet altijd en soms komt hulp te laat. Bijvoorbeeld omdat 
de katten te oud of te ziek zijn. We moeten in zulke 
gevallen moeilijke en definitieve beslissingen nemen. 

Ook via onze minimaregeling waarbij wij vaak met de 
katten van eigenaren naar de dierenarts gingen, bleek 
hulp soms te laat en in een aantal gevallen werd ons 
zelfs gevraagd de laatste zorg op ons te nemen. 

In 2017 zijn er tot ons grote verdriet zo 54 katten 
doodgegaan. 

8 Hulp aan de eigenaar

Onze werkzaamheden zijn divers. Vooral wat betreft 
de werkzaamheden die we bij de katteneigenaren 
thuis uitvoeren. Zo weten ze ons dagelijks te bereiken 
voor advies bij verzorging, hulp bij het toedienen van 
medicijnen, het geven van vlooienbehandelingen, 
hulp bij nagel- en vachtverzorging, het stellen van 
snelle diagnoses, wondverzorging en het vangen en 
transporteren van zieke dieren naar en van de dieren-
arts.

In 2017 kregen wij een heleboel bijzondere hulpaan-
vragen. De hulpaanvragen vinden op vrijwillige basis 
plaats en worden daarom afzonderlijk beoordeeld. 
Ook om deze kosten te kunnen dragen, proberen wij 
in 2018 de juiste fondsen te werven.

9 Recordaantal chipregistraties    

In 2017 hebben wij een recordaantal katten geregi-
streerd. Buiten de toename van het aantal nieuwe 
chipregistraties was dit noodzakelijk omdat een van 
onze externe databanken in 2016 makke begon te 
vertonen, waardoor een gedeelte van onze gegevens 
tijdelijk of zelfs helemaal niet meer op te vragen was. 
Gelukkig beschikten wij over een back-up in een eigen 

databank, maar het vergde enorm veel werkuren, waar-
aan we al een flink tekort hadden, om de zaken weer 
correct te actualiseren. De gegevens van de eigenaren 
zijn nu weer allemaal actueel. De klus nam maar liefst 
vier maanden in beslag.

Aantal registraties hierdoor in 2017: 2896.
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10 Intensive care via onze pleegadressen    

Ook in 2017 hebben onze pleegadressen hun diensten 
weer bewezen. Pleegadressen zijn de adressen waar 
de katten van zogenoemde pleegouders intensive care 
krijgen als dat 24 uur per dag nodig is. Goede voor-
beelden waarbij pleegadressen van groot belang zijn, 
zijn de gevallen van opvang van besmettelijk zieke 

katten. Die moeten wij gescheiden houden van de 
opvang, of van de opvang van de zogenoemde ‘fleskit-
tens’ (kittens zonder pleegmoeder). Deze fleskittens 
kunnen alleen in leven worden gehouden door ze om 
de twee uur, gedurende de dag én nacht, met de fles 
van voedsel te voorzien. 

11 CBF    
Het Centraal Bureau Fondsenwerving is een onafhan-
kelijke stichting die toezicht houdt op de inzameling 
van geld voor goede doelen en belangrijker, aan de 
bestedingen daarvan. Een CBF-certificatie kan voor 
fondsen en donateurs van doorslaggevend belang 
zijn en wordt zeer begeerd door veel organisaties. 
Het verkrijgen en in stand houden vergt een heldere 
verantwoording van de uitgaven en vraagt om extra 
verslaglegging daarover. Ook in 2017 hebben wij onze 
CBF-erkenning weer behouden. 

Voor u, maar ook voor ons, dé bevestiging dat we al 
onze zaken goed op orde hebben.

12 Samenwerking met GGD  
Helaas komt het nog steeds vaak voor dat de hulp van 
de GGD moet worden ingeroepen in gevallen waarbij 
diereigenaren om uiteenlopende redenen het over-

zicht zijn kwijt geraakt. Vaak zijn ze hierdoor vervuild 
geraakt en moet er worden ingegrepen om ze uit hun 
penibele situatie te redden. Meestal behoren de huis-
dieren tot hun laatste dierbare bezittingen. 

Door een goede samenwerking tussen GGD en SAZ, 
hebben veel van deze aan lager wal geraakte eige-
naren hun dieren, die soms tot de overlast leidden, 
met ondersteuning van de SAZ kunnen behouden. Dit 
scheelt zowel dieren- als mensenleed. Eenzaamheid 
leek meestal de oorzaak van de problematiek, maar met 
een regelmatig bezoek aan huis wordt de verzorging en 
de gezondheid van de dieren onder controle gebracht 
en lijkt het risico op herhaling geminimaliseerd. 

Het spreekt voor zich dat hierbij doorgaans geen kos-
ten in rekening kunnen worden gebracht. Om deze 
kosten te kunnen dragen, proberen wij in 2018 de 
juiste fondsen te gaan werven.

13 Lancering voedselbank voor dieren in 2017

Tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden zijn 
wij veel diereigenaren tegengekomen die in financi-
ele nood verkeerden. Deze hebben we vaak kunnen 
ondersteunen door het aanbieden van betaalbare en 
zelfs soms gratis behandelingen, én met het verschaf-
fen van voedsel voor hun dieren. De vraag naar voed-
selondersteuning nam toe en werd zelfs groter dan ons 
aanbod, waardoor we steeds vaker aanspraak moesten 
maken op onze eigen reserves. Door het hanteren 
van een beter gestructureerde werkwijze konden we 
meer aandacht schenken aan ons voedselbank-project, 
Hierdoor wisten we al snel meer voer in te zamelen, 
en niet onbelangrijk, wisten nog meer mensen in 

financiële nood de SAZ te bereiken. Dit voedsel werd 
vaak beschikbaar gesteld door verschillende organisa-
ties als bijvoorbeeld DierenLot, maar soms ook door 
fabrikanten van diervoeders en groothandels. 

Zo hebben we in 2017 zo’n 3500 kilo aan voer mogen 
verdelen. Op deze manier kwam de voedselbank voor 
dieren bijna vanzelf tot stand en maken vele eigena-
ren in nood nu dagelijks dankbaar gebruik van deze 
dienst. Dit verzekert ons ervan dat veel dieren geen 
honger meer hebben en diereigenaren in financiële 
nood van een belangrijke zorg zijn verlost.

14 ADAM-regeling – Sterilisatieactie 

Voor de Amsterdammers is er de ADAM-regeling 
(Amsterdamse Dierenhulp Aan Minima) in het leven 
geroepen. Deze regeling biedt Amsterdammers met 
een minimuminkomen de mogelijkheid om op kos-
ten van de gemeente met hun dier naar de dierenarts 
te gaan voor een gratis consult en voor het verkrijgen 
van kortingen op behandelkosten bij een dierenarts. 
Vaak kiezen huisdiereigenaren ervoor om een van 
hun dieren via deze regeling te laten steriliseren. 
Helaas was niet bij iedereen bekend dat recht op 
noodhulp via deze zelfde regeling in zo’n geval kwam 
te vervallen. Hierdoor kwam het vaker voor dat wij 
hulp moesten verschaffen aan diereigenaren met 
gewonde dieren waarvoor betalingsregelingen moes-
ten worden getroffen omdat ze geen aanspraak meer 
konden maken op de ADAM-regeling.

Dit was de aanleiding voor de gemeente om in 2017 
budget beschikbaar te stellen van waaruit wij een 
sterilisatieactie als aanvulling op de ADAM-regeling 
mochten opzetten. We spreken hierbij over een zorg-
gerichte actie voor het chippen en steriliseren. Door 
deze actie kunnen zorgbehoevende mensen, mits 
zij een bewijs van financieel onvermogen kunnen 
overleggen of op andere wijze kunnen aantonen dat 
er geen middelen zijn, meerdere katten via ons laten 
steriliseren en behouden zij het recht op noodhulp 

via de ADAM-regeling. Maar ook in het belang van 
de sterilisatie van de katten in het algemeen, geldt 
in tegenstelling tot de ADAM-regeling, dat ook de 
mensen met een inkomen lager dan het minimum-
inkomen en zonder vaste woon- of verblijfplaats, of 
zonder Stadspas met groene stip, aanspraak kunnen 
maken op deze actie.

Voor het uitvoeren van deze actie hebben onze mede-
werkers in 2017 vele overuren gemaakt waarin de 
katten thuis bij de eigenaren zijn opgehaald en na 
behandeling weer zijn terug zijn gebracht. Dit omdat 
we zo een breder publiek wisten te bereiken en 
omdat we tijdens de huisbezoeken speciale aandacht 
konden laten uitgaan naar de gezondheid en de ver-
zorging van eventuele andere daar aanwezige dieren. 
In sommige gevallen bleek inderdaad extra medische 
zorg vereist en verbleven katten daarna voor langere 
tijd bij ons voor dagelijkse verzorging. Mede daar-
door spreken wij over een succesvolle actie. De actie 
loopt door zolang er budget is. De verwachting is dat 
we rond mei 2018 de laatste behandelingen op kos-
ten van de gemeente kunnen uitvoeren. 

Alleen al via de actie die later in het jaar van start 
ging, hebben wij in 2017 375 katten laten sterilise-
ren.
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15 Huisvesting  

In afwachting van verbouwingen konden we onze 
nieuwe locatie aan de Vrije Geer - ons toegezegd door 
Stichting Het Waardige Dier - in 2017 nog steeds niet 
betrekken.
Daarom hebben we in 2017 nog gebruik moeten 
maken van onze locatie aan het Keurenplein.

Aan de hand van toezeggingen van SHWD zijn de 
vooruitzichten tijdens dit schrijven zó, dat de verbou-
wingen elk moment van start kunnen gaan en dat we 
voor de zomer van 2018 in het nieuwe pand kunnen.

16 Website en media  

Om ons werk naar tevredenheid te kunnen blijven uit-
voeren, is veel geld nodig. De subsidie dekt slechts een 
personele onderbezetting en het overgrote deel van 
onze inkomsten is afkomstig uit donaties. Belangrijk 
is daarom meer naamsbekendheid te genereren en 
ervoor te zorgen dat veel mensen, ook buiten onze 
doelgroep van de Amsterdamse minima, kennis kun-
nen maken met de SAZ en het werk. 

Belangrijk daarvoor is onder andere de ontwikkeling 
van onze website en de vindbaarheid daarvan. Door 
gebruik te maken van speciale programma’s en rege-
lingen voor non-profit instellingen hebben wij in 2017 
meer bezoekers naar onze website kunnen leiden en 
ze bekend kunnen maken met onze werkzaamheden. 

Ook hebben we tegen een speciaal tarief een filmpje 
op AT5 kunnen laten uitzenden en hadden wij in vele 
wachtruimtes de edities liggen van ons eigen blad 
‘Swieber’, waarin wij onze dagelijkse werkzaamheden 
toelichten. 

Wat al deze inspanningen ons hebben opgeleverd, 
blijft natuurlijk moeilijk meetbaar, maar de resultaten 
over het algemeen zijn hoopgevend en inmiddels 
wordt er gewerkt aan een vervolg voor 2018.

17 Extra inkomsten uit nalatenschap  

In 2017 hebben we 29.204 euro aan nalatenschappen 
ontvangen. Helaas zijn inkomsten uit nalatenschap-
pen nog steeds van groot belang voor het voortbestaan 
van onze organisatie. Mede daarom waren wij extra 
verheugd met het nieuws in 2018 een mooi legaat 
te mogen ontvangen ter waarde van 125.000 euro. 

Met het vooruitzicht op onze nieuwe huisvesting en 
de plannen voor onze toekomstige minimakliniek, 
is dat een zeer welkome aanvulling op ons budget. 
De uitbetaling van het legaat zal in 2018 in de baten 
opgenomen worden.

18 Fondsen, personeel & toekomst  

Het hebben van de CBF-certificatie zou de SAZ 
natuurlijk veel voordelen moeten bieden bij het wer-
ven van fondsen. Het hebben van een dergelijke certi-
ficatie behoort voor veel fondsen zelfs tot de vereisten 
om middelen ter beschikking te mogen stellen. Maar 
helaas heeft de SAZ, net als in voorgaande jaren, ook 
in 2017 geen fondsen weten te werven. Personele 
onderbezetting, waar de SAZ al vele jaren mee te kam-
pen heeft, is daar de belangrijkste reden van. 

De werkzaamheden van de SAZ zijn allerminst com-
mercieel te noemen en zijn de laatste jaren enorm 
in omvang toegenomen. Dat ging gepaard met extra 
werkdruk voor het personeel en een stijging van de 

lasten. Het succes van de organisatie lijkt hierdoor 
contra productief te worden. Investeren in personeel 
is een kostbare aangelegenheid en als het de laatste 
middelen betreft niet zonder risico’s. Een extra finan-
ciële meevaller, zoals een legaat, biedt geen zekerheid 
op de toekomst. 

Dit alles stelt ons op korte termijn voor de keuze: 
óf commerciëler gaan werken, wat ons in bereik zal 
beperken, óf financiële risico’s nemen door het aan-
stellen van extra personeel dat zich kan richten op de 
verwerving van fondsen. 
Vooralsnog zien wij dit als het belangrijkste knelpunt 
en vraagstuk voor 2018.

19 Evenement  

Zoals bij elke organisatie vinden de medewerkers 
het leuk om een open dag te organiseren om zo een 
praatje te kunnen aanknopen met onze trouwe vol-
gers, bewonderaars en donateurs. Helaas biedt de 
huisvesting aan het Keurenplein ons niet de ruimte 
om gasten te ontvangen. 

Dat was voor ons de reden om enthousiast in te stem-
men met het plan van twee van onze trouwe vrijwil-

ligers Ad en Egbertine Coerse om een leuke dag te 
organiseren in het Stadspark van Osdorp. Ze hebben 
er hun ziel en zaligheid ingelegd en het werd een 
evenement waar iedereen van harte welkom was. Er 
waren kraampjes, muziek, hapjes en drankjes en zelfs 
demonstraties met honden. 

Als klap op de vuurpijl werd er die dag een mooi 
bedrag van 750 euro voor de katten opgehaald.
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20 Opnamestop zwerfkatten in Amsterdams asiel 

Aan het opvangen van zwerfkatten zitten bepaalde 
risico’s. Zo is het altijd mogelijk dat een kat bij bin-
nenkomst een besmettelijke ziekte bij zich draagt. 
Om uitbraken van besmettelijke ziektes te voorkomen 
hanteren wij strenge protocollen. Zo worden katten bij 
binnenkomst altijd direct gecontroleerd op schimmel, 
oormijt, luizen en andere besmettelijke aandoeningen. 
En zelfs al lijkt een kat schoon, dan zal deze alsnog de 
eerste tijd in een quarantaine-afdeling verblijven.

Helaas lukt het niet altijd om met deze handelwijze 
uitbraken van ziekten te voorkomen. Zo kreeg het 
dierenasiel Amsterdam, nota bene tijdens de verbou-
wingen van de kattenverblijven, te maken met een 
schimmelziekte waardoor de toegang tot deze afde-
lingen voor nieuwe zwerfkatten voor enkele maanden 
gesloten bleef. Geluk bij een ongeluk was dat 2017 
een goed en dus stil jaar was voor wat betreft het aan-
tal op te vangen zwerfkatten. Daarom konden wij de 
katten opvangen die tijdelijk niet bij het asiel werden 
aangenomen. 
Toen het asiel in Amsterdam-Noord daarop ook de 
deuren sloot in verband met een uitbraak van nies-
ziekte, werd het alsnog een drukke boel op de SAZ. 
Niesziekte is net als schimmel een overkomelijke 
aandoening, maar de niesziekte breidde zich enorm 
snel uit. Zelfs zo dat ook wij te maken kregen met de 
verschijnselen ervan. Door adequaat handelen kregen 
we de uitbraak binnen enkele weken weer geheel 
onder controle.

Amsterdam kent vier belangrijke opvangadressen 
voor katten: het kattenasiel in Amsterdam-Noord, de 

Poezenboot, het Dierenasiel Amsterdam en de SAZ. 
Het belang van het hebben van meerdere gescheiden 
opvanglocaties is hiermee weer duidelijk aangetoond.

21 Nieuwe systematiek vergoedingen Gemeente Amsterdam

Al enige tijd bestaat binnen de gemeente de wens 
voor vernieuwingen binnen het systeem betreffende 
de vergoedingen. Omdat het plan nog uitwerking 
vergde is er voor 2017 ingestemd met een proefjaar. 
Hierbij zijn de subsidieaanvragen in tegenstelling tot 
voorgaande jaren als een gebundeld bedrag aange-
vraagd door een penvoerder. Dierenasiel Amsterdam 
zal tijdens het proefjaar de rol als penvoerder op zich 

nemen. Dit alles met als bijkomend voordeel dat hier-
door 43.000 euro extra budget vrij zou komen en dat 
wij als samenwerkende organisaties gezamenlijk geld 
zouden kunnen besteden aan mooie nieuwe projecten 
die ten goede komen aan dierenwelzijn. 

De subsidie voor de SAZ bedroeg in 2017 net als in 
voorgaande jaren 72.600 euro 

22 Extra vergoedingen fysieke knelpunten

In 2017 heeft de gemeente Amsterdam extra budget 
vrijgemaakt om fysieke knelpunten bij de organisaties 
weg te nemen. Investeren in onze tijdelijke noodop-
vang vonden wij geen goed plan. Daarom hebben wij 

een aanvraag ingediend voor medische apparatuur om 
straks - na de verbouwingen - te gaan gebruiken op 
onze nieuwe locatie. Het betreft een welkome investe-
ring van 20.308 euro. 

23 Kledinginzameling DierenLot

Al verschillende jaren neemt de SAZ deel aan een 
kledinginzamelingsactie van Stichting Dierenlot. Een 
mooie actie, vooral omdat ons daardoor weer opvalt 
hoeveel mensen ons en de dieren een warm hart toe-
dragen. Dagelijks komen mensen langs om hun oude 
kleding te doneren voor het goede doel. Ook in 2017 
hebben wij een flinke toename gezien in de hoeveel-
heid aangeboden kleding.

In 2017 was de opbrengst van onze donateurs goed 
voor zo’n gezamenlijke 4500 kilo.
Een immense hoeveelheid als je bedenkt dat dit 
gelijk staat aan bijvoorbeeld: 67.500 T-shirts, 30.000 
pantalons, 600.000 negligés of maar liefst 480.000 
(schone) onderbroeken.
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