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1.Inleiding 

Stichting Kattendorp is in 1966 opgericht. 

In 1969 werd een boerderij met varkensschuur aangekocht in 
Harfsen waarna op kleine schaal werd begonnen met de opvang 
van zwerfkatten. De stichting heeft nu plek voor 200 katten, 
verdeeld over 4 verschillende rennen.  

Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode januari 2023 – 
januari 2028. 

In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de 
verwachte resultaten van de gezamenlijke inspanning in de 
genoemde periode. 

2.Missie  

De stichting heeft als doel het in het algemeen maatschappelijk 
belang opvangen en verzorgen van zwerfkatten. Met 
gebruikmaking van een ook voor bezoek door het publiek zo 
aantrekkelijk mogelijk in te richten opvangcentrum en het 
verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn.  

Stichting Kattendorp is in haar jaren van bestaan uitgegroeid tot 
een degelijk opvangtehuis voor zwerfkatten en onplaatsbare 
asielkatten. Het doel van de stichting is er specifiek op gericht 
een gedeelte van het zwerfkatten probleem in Nederland op te 
lossen door aan een tweehonderdtal katten een permanent 
onderkomen te bieden. De dieren leven in een natuurlijke 
woonomgeving met ruime binnen verblijven en grote tot zeer 
grote buitenverblijven.  

De stichting beoogt het algemeen nut. De stichting heeft geen 
winstoogmerk.  

De medewerkers zien er op 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.  



3.Ambities  

Stichting Kattendorp heeft zich tot doel het opvangen en 
verzorgen van zwerfkatten. De zwerfkatten en onplaatsbare 
asielkatten in Nederland een permanent onderkomen te bieden 
en zodoende een bijdrage te leveren aan het oplossen van het 
zwerfkatten probleem. 

3.1. Wijze waarop de instelling fondsen en vermogen zal 
besteden 

De activiteiten van Stichting Kattendorp bestaan uit het 
verzorgen van de aan haar toevertrouwde zwerfkatten en 
onplaatsbare asielkatten, het onderhoud van de huisvesting en 
het onderhoud van het 5 hectare terrein van de stichting.  

Onderhoud, herstel en vernieuwen van ligplaatsen en binnen 
verblijven.  

Het snoeien van de begroeiing in de rennen en het planten van 
nieuwe bomen en/of struiken. De omgeving van de rennen en 
het terrein wordt onkruidvrij gehouden en de diverse 
grasvelden worden gemaaid en bijgehouden.  

De afrastering rond de rennen in goede staat houden en zo 
nodig herstellen of vernieuwen.  

Creëren van geschikte katten toiletten.  

Voldoende voer. 

Medische kosten van de dieren.  

Opleiden van katten trimsters, waarbij Kattendorp de locatie 
en ruimtes ter beschikking stelt. 

Openstellen voor bezoekdagen elke week op vrijdag en elke 
eerste zondag van de maand en bezoekers rondleiden en uitleg 
geven.  

Stagiaires van de agrarische opleidingscentra (Helicon) 
begeleiden en inwerken. Tevens wordt op Kattendorp het 
examen afgenomen, dit onder begeleiding van de beheerder.  

Inwerken en begeleiden van vrijwilligers.  



Openstellen voor lesdagen van katten gedragstherapeuten in 
opleiding.  

Onkostenvergoeding beheerder.  

Verzekeringen, onroerendezaakbelasting, 
waterschapsbelasting. 

3.2. Het batige resultaat komt ten goede aan:  

Verbeteren/renovatie van gebouwen en de binnen- en 
buitenverblijven.                                                                                                             
Onderhoud en herstel van terrein en bos. 

Continuïteitsreserve.  

Een financiële buffer voor minder tijden.                                                                                      
In haar bijna 60 jaar van bestaan heeft de stichting 
schommelden periodes gekend van ontvangen fondsen.  

Potentieel expansie. 

3.3. Wijze waarop de instelling fondsen en vermogen zal 
beheren.  

Via bankrekening IBAN: NL52 ABNA 0839 0184 87 worden de 
fondsen beheerd en op deze manier verantwoord. Deze 
rekening wordt beheerd door de penningmeester van de 
stichting. Incidentele grote uitgaven door de penningmeester 
worden overlegd met het bestuur. 

  

3.4. Wijze waarop de instelling fondsen en vermogen zal 
werven. 

Donaties, schenkingen, giften, erfstellingen en legaten. 

3.5. Verantwoording  

Het bestuur maakt binnen zes maanden na afloop van het 
boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de 
stichting op. Jaarlijks worden de baten en lasten verantwoord 



in het financieel jaarverslag, deze wordt gepubliceerd op de 
website van de stichting.  

3.6. Fondsenwerving  

Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen zullen wij:                                                          
• ons openstellen voor bezoekdagen                                                                                              
• Facebook en de web-site van de stichting van informatie    
voorzien                                                                                  
• lezingen geven                                                                                                                                 
• lesdagen en opleidingen verzorgen 

4.Kansen & Bedreigingen  

4.1. Kansen  

Het sterke punt van de stichting bij het realiseren van onze 
doelstelling is dat Stichting Kattendorp in haar jaren van 
bestaan is uitgegroeid tot een gedegen opvangtehuis met 
ervaren medewerkers voor zwerfkatten en onplaatsbare 
asielkatten.  

4.2. Bedreigingen  

Ondanks dat de fondsen ontvangen uit donaties schenkingen en 
legaten de afgelopen jaren redelijk stabiel zijn geweest is dit 
geen garantie. Met name de fondsen ontvangen uit legaten, 
waarmee het voornaamste deel van de jaarlijkse lasten 
worden gedekt leert dat er in het verleden jaren zijn 
gepasseerd waar er nauwelijks of geen legaten werden 
gedoneerd. 

Stijgende kosten; medisch, voer, onderhoud en renovatie aan 
de gebouwen en het terrein, energiekosten, belastingen, 
verzekeringen.  



5.Bestuurlijke zaken  

ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling.                  
Goede doelen stichtingen moeten een beschikking van de 
Belastingdienst kunnen tonen waaruit blijkt dat de stichting aan 
de eisen van de Belastingdienst voldoet.                                                                

6.Slot 

Stichting Kattendorp is gekwalificeerd als opleidingsbedrijf van 
de Aequor, dit ten behoeve van stagiaires van de agrarische 
opleidingscentra (Helicon).  

Organisaties waarmee Stichting Kattendorp samenwerkt:  

MBO Scholen: Landstede groep Raalte en Zwolle Zone College 
(voorheen AOC Oost) Twello, Borculo, Doetinchem Helicon Velp 
Groenhorst college in Barneveld Voortgezet onderwijs in de regio 
voor maatschappelijke stages. 

Tinly katten academie (opleiding voor katten gedragsdeskundige) 

Dierenbescherming en dierenambulance Stichting Amsterdamse 
zwerfkat. 

Dierenasiels in de regio: Kuipershoek Apeldoorn, Dierenasiels 
Zwolle en Kampen. In voorkomende gevallen ook andere 
dierenasiels


