Gegevens t.b.v. ANBI Stichting Kattendorp
1. Naam: Stichting Kattendorp
2. RSIN/Fiscaal Nummer: 004119824
3. Contactgegevens:
Stichting Kattendorp
Anne kooistrahof 47
1106 WG Amsterdam
Nummer kamer van koophandel: 41203435
Telefoonnummer: 0573 431 454
Emailadres: info@kattendorp.nl
Bezoekadres: Kapeldijk 13 7217SH Harfsen
4. Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Mevrouw M. de Groot
Secretaris-penningmeester: Mevrouw M.B. Breemer
Bestuurslid: De heer Iman Kostense
Bestuurslid: De heer Richardus van Deun
5. Beleidsplan:
Doel van oprichting is om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het
zwerfkattenprobleem. Stichting Kattendorp is in haar jaren van bestaan uitgegroeid tot een
gedegen opvangtehuis voor zwerfkatten en niet plaatsbare asielkatten. De dieren leven in
een natuurlijke woonomgeving met ruime binnenverblijven en grote tot zeer grote
buitenverblijven. De medewerkers zien erop toe dat het de dieren aan niets ontbreekt. Zo
heeft de stichting een eerste opvang voor nieuwe dieren om te wennen aan hun nieuwe
woonomgeving en een ziekenboeg.
Het doel van de stichting is er specifiek op gericht een gedeelte van het
zwerfkattenprobleem in Nederland op te lossen door aan een tweehonderdtal katten een

permanent onderkomen te verschaffen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de geldelijke
bijdragen van haar donateurs. Van deze bijdrage worden de exploitatiekosten betaald.
Tevens is Stichting Kattendorp gekwalificeerd als opleidingsbedrijf van de Aequor, dit ten
behoeve van stagiaires van de agrarische opleidingscentra (Helicon)
6. Het beloningsbeleid:
Kattendorp kent geen beloningsbeleid. Wel ontvangt de beheerder voor gemaakte kosten
een onkostenvergoeding.
7. De doelstelling:
Stichting Kattendorp heeft zich tot doel gesteld een gedeelte van de zwerfkatten en niet
plaatsbare asielkatten in Nederland een permanent onderkomen te bieden en zodoende een
bijdrage te leveren aan het oplossen van het zwerfkattenprobleem.
8. Verslag uitgeoefende activiteiten:
De activiteiten van Stichting Kattendorp bestaan uit het verzorgen van de aan haar
toevertrouwde zwerfkatten en het onderhoud van de huisvesting en het terrein van de
stichting.
9. Financiële verantwoording:

OVERZICHT BATEN EN LASTEN STICHTING KATTENDORP 2018
Legaten
Donaties
Schenkingen

€ 75.090,17
€ 96.81,16
€ 1.147,69

Aanschaf/onderhoud machines
Brandstof/machines +vervoer dieren
Materiaal nieuwe buitenhuisjes
Vergoeding realisatie bijgebouwen
0nderhoud binnen verblijven
Onderhoud en renovatie buitenverblijven
Opstalverzekering boerderij en bijgebouwen
Gecombineerde aanslag WOZ belasting
Waterschapsbelasting
Abonnement container restafval, afvalverwerking
Vermelding in ’t G. Fikkert’s jaarboek
Betalingsverkeer
Europese incasso
Notaris kosten
Kosten systeembeheer internetsite
Coulance bijdrage garage kosten

€ 1.417,67
€ 415,50
€ 945.00
€ 5.314,88
€ 2.133,20
€ 16.264,74
€ 1.307,86
€ 761,64
€ 108,48
€ 834,36
€ 229,90
€ 397,10
€ 426,35
€ 818,83
€ 139,00
€ 1.700,00

Totaal

€ 85.919,02

Jaarlijks onderhoud kap en snoeiwerk
Grond en straatwerk
Stro voor buitenhuisjes en stapelbakken
Schoonmaakartikelen
Koffie/thee bezoekers en stagiaires
Blikvoer
Diepvrieskuikens
Droogvoer
Dierenkliniek kosten
Dierenartskosten
Onkostenvergoeding beheerder

€ 658,52
€ 2.381,78
€ 138,00
€ 270,49
€ 483,84
€ 269,10
€ 731,20
€ 15.443,21
€ 7.590,00
€ 456,73
€ 22.460,00

Totaal

€ 84.097,38

Staat van baten en lasten Stichting Kattendorp 2018
Totaal baten

€ 85.919,02

Beginvermogen 2018
Resultaat 2018
Eindvermogen 2018

€ 247.646,97
€ 1.821,64
€ 249.468,61

Totaal lasten

€ 84.097,38

Beginkapitaal
Resultaat 2018
Totaal

€ 247.646,97
€ 1.821,64
€ 249.468,61

Balans van Stichting Kattendorp 2018
ING - Betaalrekening

€ 249.468,61

