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1. Omschrijving Stichting De Kattenmand
Stichting De Kattenmand is opgericht in het jaar 2009. In de regio Alblasserwaard/
Molenwaard ontbrak een opvang voor zwerfkatten en een lokale dierenambulance. Aan de
Hoogaarslaan 81a werd een pand gehuurd en geschikt gemaakt voor opvang van katten. In
het pand werden een kantoor, drie opvangkamers, een quarantaine en ruimte voor
schoonmaak- en opbergfaciliteiten gecreëerd.
Inmiddels is dit in 2019 uitgebreid met nog 1 opvangkamer zodat het aantal
kamers momenteel 4 bedraagt.
De Kattenmand is een stichting die katten en konijnen opvangt op basis van non-profit.
Katten of konijnen die geen huis meer hebben kunnen op de verschillende locaties van De
Kattenmand terecht. Dit kan gaan om beestjes waarvan afstand wordt gedaan door een
eigenaar of die vanuit een noodsituatie uit huis worden gehaald, bijvoorbeeld via de (dieren)
politie. Maar ook zwerfkatten of -konijnen die zijn weggelopen of verdwaald vangen wij op.
De laatste groep komt bij ons via de meldingen bij de dierenambulance, via de politie of via
mensen die de kat in hun omgeving aantreffen en die duidelijk geen huis meer hebben.
Overige zwerfdieren die via de dierenambulance bij De Kattenmand aangemeld worden,
worden opgevangen op verschillende noodlocaties en zo snel mogelijk bij een professionele
zusterorganisatie ondergebracht. Dit kan onder meer gaan om alle soorten vogels, honden,
kleinvee of soms bijzondere dieren als reptielen.
De Kattenmand is aangesloten bij Amivedi. Ook heeft De Kattenmand de ANBI-status.

2. Missie en doel
Onze missie is als volgt geformuleerd:
• Het opkomen voor de rechten van élk dier;
• Het leed van zwerfdieren te verminderen door strijd tegen mishandeling en
verwaarlozing van dieren;
• Zwerfdieren en verwaarloosde dieren opvangen en adequate zorg bieden;
• Alleen euthanaseren als laatste middel na eindoordeel van de dierenarts;
• Katten en konijnen neutraliseren om verder voortplanting te voorkomen;
• Dieren socialiseren en een goed nieuw thuis bezorgen door herplaatsing;
• Tips en advies geven over de dieren.
De Kattenmand realiseert deze missie op de volgende wijzen:
• het opnemen van en zorgen voor katten en konijnen waarvan de eigenaar afstand
doet;
• het herplaatsen van een of meerdere katten of konijnen uit ons asiel bij een nieuwe
eigenaar in een bij het dier passend woonsituatie;
• het bieden van hulp via de dierenambulance, wanneer iemand een dier aantreft in
de buitenruimte dat hulp nodig heeft of dat als zwerver aangemeld wordt waarna
het dier (indien noodzakelijk) opgevangen kan worden.
De Kattenmand is het eerste aanspreekpunt wanneer het gaat om opvang van (zwerf)dieren
in de gemeente Molenwaard. Deze gemeente bestaat uit de kernen: Bleskensgraaf,
Brandwijk, Groot-Ammers, Langerak, Molenaarsgraaf, Nieuw-Lekkerland,
Nieuwpoort, Oud-Alblas, Streefkerk en Wijngaarden.
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3. Opvang en herplaatsing
De belangrijkste taak van De Kattenmand is het opvangen en herplaatsen van katten.
Wanneer katten bij De Kattenmand worden ondergebracht ontvangen zij eerst de
noodzakelijke zorg. Indien nodig worden de dieren geresocialiseerd en worden zij vervolgens
herplaatst in een passend nieuw huis.
3.1
Opvang
De Kattenmand is enkel toegerust voor de opvang van katten konijnen en knaagdieren.
Overige dieren worden bij zusterorganisaties ondergebracht zoals bijvoorbeeld de
gevonden – en afstandshonden die naar het dierenasiel in Gorinchem gaan. Sinds
maart 2019 rijdt de ambulancedienst uit Vianen o.a. in het gebied Molenlanden. Deze
ambulancedienst rijdt op alle meldingen in het gebied en zorgt dat de opgevangen
dieren op de juiste locatie worden gebracht
• Volwassen katten: Onderdeel ‘De Kattenmand’
In het asiel aan de Hoogaarslaan is een afgesloten quarantaine aanwezig voor de eerste
opvang van zwerfdieren en afstandskatten. Dit betreft alleen die dieren die nog niet
nagekeken zijn door de dierenarts en met zekerheid gechipt, gesteriliseerd/ gecastreerd,
gevaccineerd, ontwormd en ontvlooid zijn. Hiermee wordt beoogd verspreiding van mogelijk
ziekten in het asiel te voorkomen
Zwerfdieren worden hier twee weken in bewaring gehouden (Burgerlijk Wetboek 5:8, lid 3).
Dit heeft als doel om eigenaren de kans te geven hun verdwaalde huisdier terug te vinden.
Alle dieren die binnenkomen, worden gechipt, gesteriliseerd/ gecastreerd, gevaccineerd,
ontwormd en ontvlooid. Elk van deze behandelingen wordt genoteerd in het dierenpaspoort
dat de kat krijgt.
Dieren die wel alle behandelingen hebben gehad worden vervolgens geplaatst in een van de
vier losloopkamers. Vanuit deze kamers worden zij herplaatst. Potentiele eigenaren
kunnen in deze losloopkamers kennis maken met de plaatsbare katten.
Voor wilde dieren die niet gesocialiseerd kunnen worden, wordt een passende oplossing
gezocht bij een daartoe uitgeruste dierenopvang of een passend huisadres, bijvoorbeeld in
een boerenomgeving.
Elke kamer is ingericht volgens de wettelijke normen. Deze zijn vorm gegeven volgens een
huiskameridee, met stoelen, mandjes, krabpalen en allerhande speelgoed. In elke kamer
staat standaard water en voer in de vorm van droge brokken. Elke ochtend en elke avond
krijgen alle katten die dat willen een bakje natvoer. Voor katten met een dieet is er
dieetvoer aanwezig en wordt gezorgd dat alleen zij hierbij kunnen.
Bij elke ploeg die ’s ochtends aanwezig is voor de verzorging van de katten is een
leidinggevende aangewezen die zorg draagt voor het geven van voorgeschreven medicijnen
en het centraal melden van mogelijke gezondheidsproblemen. Elke vrijwilliger wordt bij
aanname geïnstrueerd op welke punten zij de katten in de gaten dienen te houden
(ontlasting, wel of geen eetlust, ‘tiert’ het dier, zijn er uiterlijke afwijkingen, is er opvallend
gedrag etc.). Elke avond doet een leidinggevende de ‘avondafsluiting’ waarbij er nogmaals
specifiek gekeken wordt naar elke kat en ook de noodzakelijke medicijnen gegeven wordt.
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• Kittens:
Indien er zwangere zwerfkatten of zwerfkittens worden aangetroffen dan worden die in een
huiselijke omgeving met 24-uurs toezicht opgevangen,wij noemen dit onze gastgezinnen.
Deze gastgezinnen worden zorgvuldig geselecteerd . Zij geven de moederpoezen en
kittens de zorg die noodzakelijk is. Ook wordt er zonodig een begin gemaakt met het
socialiseren van de kittens.
Kittens worden herplaatst vanaf de leeftijd van tien weken. Zij hebben hun eerste enting
ontvangen en zijn ontwormd , ontvlooid en hebben een chip. Castratie en sterilisatie is
verplicht gesteld en moet worden gedaan door de nieuwe eigenaar.
• Konijnen: Onderdeel “Gouden Konijnenmandjes”
Ook konijnen worden opgevangen op verschillende locaties in een huiselijke omgeving met
24-uurs zorg. Per locatie zijn verschillende ruimtes waar konijnen indien nodig in
quarantaine worden opgevangen tot zij nagekeken zijn door de dierenarts en met zekerheid
gecastreerd, gevaccineerd en behandeld zijn tegen mogelijke parasieten. Zo kunnen
gevonden konijnen geen ziektes overbrengen op eventueel ander aanwezige konijnen. Na de
wettelijke termijn van twee weken kunnen zij worden herplaatst. Mannetjes worden
standaard gecastreerd.
3.2
Herplaatsing
Zwerfdieren worden pas herplaatst vanaf twee weken na de opvang in quarantaine. Het dier
wordt dan officieel geregistreerd in het asiel en kan geadopteerd worden. Afstandsdieren
zijn direct na afstand plaatsbaar.
Daartoe getrainde medewerkers vragen potentiele nieuwe baasjes goed uit en laten hen
vervolgens zien welke katten, kittens of konijnen bij het (de leefomgeving) nieuwe baasje
zou passen. Voor elke dier geldt: maatwerk. Omgeving, leeftijd, beschikbare tijd, dagelijkse
werkzaam-/ bezigheden, gezinssamenstelling etc. van de nieuwe baas wordt geanalyseerd
en vervolgens gematcht met de verschillende dieren. Er wordt gekeken of de
omstandigheden van de nieuwe baas bij de het dier passen, qua leeftijd, zorg, karakter,
gedrag, gezelschapsbehoefte en voorgeschiedenis.
Er wordt voorlichting gegeven op welke wijze de kat of het kitten het beste bij thuiskomst in
het nieuwe huis losgelaten kan worden, welke basiszorg er aanwezig moet zijn en hoe
ouders om met hun (jonge) kinderen en de kat kunnen omgaan. Voor konijnen die in het
nieuwe huis een maatje krijgen, geldt dat er nauwkeurig wordt gekeken of de koppeling kan
slagen. Koppeling vergt zorg, aandacht én tijd. Konijnen hebben zo hun voorkeur en lijkt er
geen match te zijn, dan wordt het dier daar niet geplaatst. Uitgangspunt is te allen tijde:
Eerst de kat of het konijn en dan de nieuwe baas.
Elke nieuwe eigenaar wordt op het hart gedrukt om contact op te nemen wanneer zij
vermoeden dat er iets niet goed is met de gezondheid van de kat in de eerste weken na de
plaatsing. Indien nodig verwijzen wij hen door naar onze dierenarts.
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3.3
Dierenambulance
De Kattenmand beschikt over één dierenambulance. Deze ambulance is volledig ingericht
voor het vervoer van de katten die in het asiel verblijven van en naar de dierenarts. Ook
wordt deze dierenambulance ingezet voor dienstverlening aan mensen die met hun dier naar

een dierenarts moeten en geen eigen vervoer hebben.
De dierenambulancedienst Vianen regelt het ophalen van gevonden huisdieren.
De ambulancedient van Vianen is 24 uur per dag bereikbaar op
telefoonnummer: 06-51111290.

4. Preventie
Onderdeel van het doel om het aantal zwerfdieren te verminderen is het vangen en
castreren/ steriliseren van zwerfkatten in het voormalig Molenwaard, indien we daarover
meldingen ontvangen. Hoe minder zwerfdieren zich voortplanten, hoe minder potentiële
zwerfdieren er zullen zijn.
De Kattenmand vangt deze dieren op, zorgt dat ze de noodzakelijke zorg ontvangen en laten
ze castreren of steriliseren. Hierna wordt voor deze dieren een passend huis gevonden. Dit
kan zijn een nieuw huis na socialisatie of een passende opvang indien de kat te wild blijkt
om in een regulier huishouden geplaatst te worden. Geen van deze dieren wordt zonder een
door de dierenarts bevestigde noodzakelijke reden geëuthanaseerd.
Ook katten die niet als zwerver binnen komen en niet gecastreerd of gesteriliseerd zijn
worden geholpen. Bij geplaatste kittens is castratie of sterilisatie in de
plaatsingsvoorwaarden als verplichting opgenomen.

5. Educatie
Educatie is niet het hoofddoel van De Kattenmand. Toch weten we maar al te goed dat
educatie in de vorm van voorlichting, promotie en het bieden van een stageplek bijdragen
aan de bewustwording over dierenwelzijn en de maatschappelijke positie van dieren in onze
samenleving. Hoe wordt met dieren omgegaan in onze samenleving? Welke
verantwoordelijkheid er is nodig voor de bieden van een goed huis en goede zorg aan een
dier? Waar kan men terecht voor een dier in nood en wat is daarvoor nodig? Waar mogelijk
leveren wij binnen de grenzen van ons kunnen een bijdrage aan het creëren van
bewustwording dat dieren een volledig onderdeel uitmaken van onze samenleving waar wij
met z’n allen voor verantwoordelijk zijn. Dit doen wij ad-hoc op de volgende manieren:
- Voorlichting en het bieden van ondersteuning of beantwoorden van vragen, telefonisch
of ten kantore van De Kattenmand;
- Plek bieden aan stagiairs in het kader van hun (maatschappelijke) schoolstage;
- Voorlichting over het asiel en de dierenambulance – desgevraagd- op lagere scholen;
- Voorlichting en promotie tijdens markten en braderieën;
- Voorlichting en promotie via de telefoon of digitale kanalen waarover De Kattenmand de
beschikking heeft.
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6. Organisatiestructuur
Het personeel van De Kattenmand bestaat uit louter vrijwilligers. Er is geen enkele persoon
in vaste dienst.
Het bestuur vergadert binnen zes maanden na afloop van het boekjaar i.v.m. het vaststellen
van de financiële jaarstukken en daarnaast twee keer per jaar. Via de mail en telefonisch
houden de bestuursleden elkaar van de ontwikkelingen op de hoogte. Het bestuur, de
dagelijks leidinggevenden en de coördinatoren van de kittens en konijnen hebben contact
via een WhatsApp©groep. Er vindt dagelijks overleg plaats over alle zaken aangaande de
dieren die onder de hulp, zorg en opvang van het asiel vallen.
De Kattenmand kent verder de volgende functie:
• Dagelijkse leidinggevenden asiel;
• Coördinatoren katten
Coördinator kittens;
• Coördinator konijnen;
• Stagecoördinator;
• Vrijwilligers asiel, kittenopvang, konijnenopvang .
De Kattenmand kent in totaal zo’n dertig vrijwilligers die zich wekelijks inzetten voor alle
dieren die worden aangemeld bij de dierenambulance of worden opgenomen in het asiel.

7. Financiering
Hieronder is een overzicht te vinden van de manier waarop De Kattenmand gelden werft en
deze beheert. Ook is er een overzicht van de baten en lasten.
7.1
Werving van gelden
De Kattenmand heeft voor de opvang van zwerfdieren namens de gemeente Molenwaard,
een contract met deze gemeente. Daarnaast werft De Kattenmand gelden via het ontvangen
van donaties van particulieren. Verder komen er gelden binnen wanneer er een dier
geadopteerd wordt of afgestaan, zogenaamde plaatsingskosten en afstandskosten.
Verschillende vrijwilligers houden met enige regelmaat acties zoals het uitbaten van een
kraam op markten en braderieën.
Tweemaal per jaar houdt De Kattenmand een "blikjesdag”. Tijdens deze inmiddels bekende
dagen in de gemeenten Molenwaard en Alblasserdam mogen vrijwilligers in supermarkten
aan winkelend publiek vragen om kattenvoer of andere dierbenodigdheden in de
supermarkt te kopen en na de kassa aan De Kattenmand te doneren.
7.2
Besteding van gelden
De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer en de aanwending van het budget
dat op de balans van De Kattenmand staat. Dit budget wordt alleen aangewend volgens de
in de statuten vastgelegde doelstelling van De Kattenmand. Dit betreft de uitvoering van de
taken van het asiel en de andere opvanglocaties. Hierbij gaat het om de hulpverlening,
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opvang, verzorging en herplaatsing van dieren en het onderhoud van de ambulance en
onderkomen van de dieren. Het bestuur van De Kattenmand evalueert de uitgaven.
7.3
Vermogen van De Kattenmand
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
• resultaten uit exploitatie;
• gemeentelijke vergoeding opdracht zwerfdierenopvang en donaties;
• schenkingen, opbrengst collectes, erfstellingen en legaten;
• alle andere verkrijgingen en baten.
Verkregen fondsen worden ter beschikking gesteld voor ; de hulpverlening aan het
opvangen, verzorgen en herplaatsen van (zwerf)dieren en aan onderhoud van het gebouw.
De penningmeester stelt na 1 januari van het boekjaar de jaarstukken op als verantwoording
aan het bestuur en extern relevante partijen. Hierin is ook toelichting te vinden over alle
kosten en baten van het desbetreffende jaar.
7.4
Beheer van het vermogen
• Het jaarlijks geworven vermogen wordt zo veel mogelijk doelgericht besteed. Naast de
directe kosten voor de hulpverlening, opvang, zorg en herplaatsing gaat het om kosten
te maken in het kader van schoonmaak en onderhoud;
• De indirecte kosten zoals bankadministratie- en overboekingskosten, inschrijving kamer
van koophandel, noodzakelijke abonnementen etc. worden zo laag mogelijk gehouden;
• Geen enkele vrijwilliger ontvangt een vastgestelde vrijwilligersvergoeding;
• Jaarlijks wordt een kleine kerst- of paasattentie aan de vrijwilligers geschonken en een
bijeenkomst georganiseerd t.b.v. de vrijwilligers gefinancierd, indien het bestuur besluit
dat de financiële staat van De Kattenmand zich daartoe leent;
• Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij
betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord
in het boekjaar waarin zij door de stichting worden ontvangen.
Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen
vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van
donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als
bestuurder mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen
van de instelling. Om de onafhankelijkheid van de stichting te waarborgen bestaat het
bestuur uit minimaal drie personen met gelijkheid van stemmen.

8. Omschrijving van de uitvoering van het beleid en toezicht
8.1
Jaarbegroting De Kattenmand:
Jaarlijks wordt de begroting van De Kattenmand opgesteld en door het bestuur
goedgekeurd.
8.2
Financiële verantwoording De Kattenmand
Na afloop van een (afgesloten) boekjaar stelt de penningmeester van De Kattenmand binnen
zes maanden de jaarstukken op, waarmee verantwoording wordt afgelegd bij het bestuur
t.b.v. de interne verantwoording.
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Onderdeel van de jaarstukken vormen
- balans;
- staat van baten;
- staat van lasten.
Deze vormen vervolgens het jaarverslag t.b.v. de externe verantwoording.
De penningmeester zorgt voor het feitelijk overmaken van geld van De Kattenmand naar
leveranciers van geleverde diensten/producten die worden aangekocht in het kader van de
doelstelling van de stichting.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar bijlage 1.
8.3
Privacyverklaring in het kader van de AVG
Ten behoeve van de dienstverlening die voortkomt uit de visie, missie en doelen van
Stichting de kattenmand worden persoonsgegevens verwerkt. In het kader van de plichten
die opgelegd worden op grond van de AVG ten aanzien van de gegevensverwerking heeft
Stichting De Kattenmand een privacyverklaring opgesteld. Hierin wordt verantwoord welke
persoonsgegevens worden geregistreerd, verwerkt, met welk doel dit wordt gedaan en op
welke wijzen personen gebruik kunnen maken van een rechten op grond van deze wet.
U treft de verklaring als bijlage 2 bij dit beleidsplan.

9. Overzicht gegevens stichting De Kattenmand
Stichting De Kattenmand
Hoogaarslaan 81a
2957 EK Nieuw-Lekkerland
KVK-nummer:
UBN-code:
INGbank iban:

24476712
2633994
NL49 INGB 0008 6403 83

dekattenmandhoogaarslaan@gmail.com
www.dekattenmand.eu
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