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Voorgeschiedenis 
 
In de gemeente Boskoop is gedurende 30 jaar een asiel van de Dierenbescherming (voor 
katten en kleine huisdieren als konijnen en cavia's) gevestigd geweest. De beheerster runde 
dit asiel aan haar eigen huis. Toen zij in november 2008 naar een andere provincie 
verhuisde, kwam er ook aan het Boskoopse asiel een einde. Helaas zijn toen de Boskoopse 
dieren tussen wal en schip geraakt. 
 
Het dierentehuis in Gouda weigerde Boskoopse honden en katten, omdat Boskoop niet 
onder de Goudse regio van de Dierenbescherming viel. Alleen voor zieke en gewonde dieren 
werd vaak nog wel een uitzondering gemaakt. De dierenambulance (DAGO), die vanuit 
Gouda op Boskoop rijdt, zorgde dan ook alleen voor het vervoer van deze dieren. Alle 
andere dieren werden aan hun lot over gelaten. Ook het dierenasiel in Zoetermeer weigerde 
structureel dieren uit Boskoop op te nemen. 
 
Het weigeren van de dieren had meerdere redenen, t.w.: 

 Financiële redenen: Wie vergoedt de kosten van opvang en (medische) verzorging? De 
gemeente Boskoop is hier o.g.v. het BW Boek 5 art. 5 de eerste 2 weken 
verantwoordelijk voor, maar had dierenwelzijn niet op de agenda staan. Voorheen 
ontving het Boskoopse asiel wel een bijdrage van de gemeente per opgevangen 
zwerfdier (op declaratiebasis).  

 Capaciteit: Het Boskoopse asiel ving jaarlijks gemiddeld 150 dieren (m.n.) katten uit de 
regio op. Ongeveer 1/3 hiervan was uit Boskoop zelf afkomstig. De asielen in Gouda en 
Zoetermeer hebben beiden onvoldoende capaciteit om zoveel extra dieren op te vangen. 

 
Boskoopse afstandsdieren konden ook nergens terecht en waren daarom genoodzaakt een 
zwervend bestaan tegemoet te gaan. En zwervende dieren, die zich nog aardig weten te 
redden, werden dus door geen enkele organisatie geholpen. Pas als ze ziek of gewond 
raakten, werd ingegrepen.  
 
Stichting Dierenhulp Boskoop 
Om dit leed te voorkomen, is de Werkgroep Dierenhulp Boskoop in januari 2010, als 
onderdeel van de Dierenbescherming afdeling Alphen a/d Rijn e.o. van start gegaan. Zij 
hadden de volgende hoofdtaken: 

 Meldnummer gevonden huisdieren 

 Opvang, verzorging en herplaatsing huisdieren 

 Winterhulp aan vogels 
 
In april 2011 is de Dierenbescherming afdeling Alphen aan den Rijn e.o. gefuseerd met de 
Dierenbescherming afdeling Rijnland. Tussen de nieuwe afdeling en de werkgroep bestond 
een aantal verschillen in inzicht en werkwijze. Beiden zijn er niet in geslaagd om met het oog 
op dierenwelzijn en een goed vrijwilligersbeleid tot nieuwe, goede werkafspraken te komen. 
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een beëindiging van de samenwerking in december 
2011. 
Hierdoor dreigde wel de hulpverlening aan de Boskoopse dieren weer voor een groot deel  te 
komen te vervallen. Alle vrijwilligers van de werkgroep waren immers ontslagen.  
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Maar ook buiten de grenzen van Boskoop bleek de georganiseerde dierenhulp met grote 

regelmaat ontoereikend. Dat waren voor de werkgroepleden redenen om een nieuwe 

organisatie in het leven te roepen. Zo werd de Stichting Dierenhulp Boskoop op 22 maart 

2012 een feit. 

Op 1 januari 2013 is er dankzij initiatieven van de Werkgroep Dierenhulp Boskoop in Alphen 
aan den Rijn een nieuw dierenasiel geopend, waarmee er voldoende opvangcapaciteit is 
gekomen voor honden en katten in de regio. Voor verwilderde zwerfkatten, konijnen en 
kippen bleven er echter opvangproblemen bestaan. 
Vervolgens fuseerde per 1 januari 2014 de gemeente Boskoop met de gemeente Alphen aan 
den Rijn en Rijnwoude. Dit had tot gevolg, dat niet meer de dierenambulance Gouda, maar 
de dierenambulance Alphen aan den Rijn op Boskoop ging rijden.  
 
Dit alles heeft uiteraard  gevolgen gehad voor de werkzaamheden van de stichting, die als 
doel heeft aanvullend op andere organisaties te zijn.  
Desondanks groeiden de bijkomende werkzaamheden de verantwoordelijken binnen de 
stichting boven het hoofd en tegelijkertijd ontstond er bij vrijwilligers meer behoefte aan 
zelfstandigheid. Daarom heeft er in november 2016 een splitsing van taken plaats gevonden. 
Zo ging Zwerfkip & Zo verder met het vangen van gedumpte huisdieren en het opvangen van 
kippen. En de Stichting Dierenhulp Boskoop is zich sindsdien meer gaan focussen op de 
opvang van m.n. katten en konijnen. 
Voor de winterhulp is ook een oplossing gevonden in een particulier initiatief: de 
winterhulpclub. 
 
Zo ontstond ook het idee om de naam van de stichting te wijzigen. De hoofddoelstelling was 
immers gewijzigd in het opvangen van katten en konijnen. ‘Dierenhulp Boskoop’ werd dus 
een te veel omvattend begrip.  
Er is gekozen voor: Stichting Katten- en Konijnenopvang True Colors 
(www.stichtingtruecolors.nl). De songtekst van dit nummer van Cindy Lauper is zo van 
toepassing op de dieren, die de stichting op vangt. De katten zijn vaak erg bang en schuw, 
vaak door hun slechte ervaringen met mensen. Konijnen zijn nog heel vaak erg 
ondergewaardeerde dieren; zij hebben veel meer in zich, dan mensen denken. De stichting 
ziet de ware kleuren van deze katten en konijnen en helpt hen die ook aan andere mensen 
te laten zien. Dan kunnen ze weer een fijne toekomst tegemoet. 

 

  

http://www.stichtingtruecolors.nl/
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Stichting Katten- en Konijnenopvang True Colors 
 
Op 22 maart 2012 is de Stichting Dierenhulp Boskoop e.o. opgericht.  
Statuten zijn opgesteld door notariskantoor Kroes en Partners in Ter Aar.  
In een bestuursoverleg van 23 februari 2018 is het besluit genomen de naam van de 
stichting te veranderen in Stichting Katten- en Konijnenopvang True Colors. Op 22 maart 
2018 zijn in verband hiermee de statuten gewijzigd door Limes Netwerk Notarissen in 
Boskoop. 
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  54988942. 
 
Doelstelling 
De stichting heeft de volgende doelstelling: Het bieden van hulp aan m.n. katten en konijnen, 
die niet in een regulier asiel terecht kunnen. De stichting tracht dit doel te bereiken door: 

 het zorgen voor goede opvang en (medische) verzorging van katten en konijnen (en 
eventuele andere kleine huisdieren), die niet in een regulier asiel terecht kunnen;  

 het zorgen voor resocialisatie van verwilderde/schuwe katten en konijnen om ook hen 
een goed verzorgd en onbezorgd leven te kunnen bieden; 

 het zorgen voor zorgvuldige en duurzame adoptie van de opgevangen dieren door 
nieuwe eigenaren, waar de dieren de rest van hun krijgen wat ze nodig hebben; 

 het geven van informatie en voorlichting over de verzorging van katten en konijnen 
(en eventuele andere kleine huisdieren).  

 
Werkgebied 
De stichting is sinds 22 maart 2018 gevestigd in Waddinxveen, wat dan ook in eerste 
instantie het werkgebied is. In tweede instantie zijn dat de omliggende plaatsen zijn: 
Boskoop, Gouda, Hazerswoude-Dorp, Moerkapelle, Moordrecht, Reeuwijk en Zevenhuizen. 
Zo nodig en mogelijk zal ook op hulpvragen van daarbuiten worden ingegaan. 
 
Bestuur en vrijwilligers 
Het bestuur bestaat uit 3 bestuursleden (voorzitter, secretaris en penningmeester). Verder is 
er een groep van vrijwilligers voor verschillende taken van de stichting actief. De 
bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de 
stichting. Een onkostenvergoeding is wel mogelijk. 
 
Wintsoogmerk en vermogen 
De stichting heeft geen winstoogmerk en bij opheffing van de stichting komt het vermogen 
van de stichting ten goede aan een door het bestuur te bepalen ANBI-instelling met 
gelijksoortige doelstelling. 
 
Visie en missie 
In de visie van de stichting hebben alle dieren recht op een fijn en goed verzorgd leven. De 
stichting zal haar uiterste best doen om de dieren, die op haar pad komen, daarbij en –aan te 
helpen. Maar uiteraard geldt dat recht ook voor alle andere dieren. Daarom zullen alle 
publicaties en acties van de stichting een diervriendelijk karakter hebben. 
 
Vanuit deze ideologie past het de stichting ook om te streven naar een duurzame wereld. 
Daarom is ook bewust gekozen voor een rekening bij de Triodosbank. Ook daar zal dan ook 
bij acties van de stichting zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden.  
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Beleid 

 
De stichting heeft verschillende taken, waaronder de belangrijkste hieronder staan 
beschreven.  

 
Opvang, verzorging en adoptie 

 
Voor honden en katten zijn er over het algemeen voldoende opvangmogelijkheden in de 
asielen in de regio. Als te verwilderd beschouwde katten worden echter na castratie weer 
terug op straat gezet. Onze ervaring is echter, dat veel van deze katten niet te verwilderd, 
maar alleen maar bang zijn. Met liefde en geduld is hun vertrouwen vaak voor een groot deel 
weer terug te winnen. 
 
In de asielen in de regio worden geen andere huisdieren dan honden en katten opgevangen. 
In Zoetermeer is wel konijnen- en caviaopvang Animal Home gevestigd, maar zij nemen 
geen zwerfdieren op en hebben in drukke periodes als de zomer een tekort aan ruimte. 
 
Daarnaast komt het in beide gevallen geregeld voor, dat eigenaren van dieren niet aan de 
strenge afstandsvoorwaarden kunnen voldoen en dieren dan alsnog gedoemd zijn om 
zwerfdier te worden. 
Voor deze dieren wil de stichting zorg dragen. 
 
Wettelijk kader 
Op grond van het Burgerlijk Wetboek is de burgemeester verantwoordelijk voor de opvang 
van gevonden dieren met een vermoedelijke eigenaar. De gemeenten in de regio hebben 
hiervoor overeenkomsten met de Dierenbescherming afgesloten. Opvang van gevonden 
honden en katten met een vermoedelijke eigenaar is geregeld in de asielen in Gouda en 
Alphen aan den Rijn. Andere dieren worden naar opvangcentra buiten de regio gebracht. 
 
Het herplaatsen van zwerfdieren is alleen mogelijk, als het eigendom van het betreffende 
dier is verkregen. Na 14 dagen wordt de eigendom van bovengenoemde gevonden dieren 
overgedragen van de burgemeester van de betreffende gemeente naar de 
Dierenbescherming, danwel het dierenasiel. De stichting heeft (nog) niet zo’n overeenkomst 
met gemeentes en zou dan pas na een jaar na aangifte eigenaar van een gevonden dier 
worden. De overdracht vindt nu echter per gevonden dier plaats. 
 
Eigenaren van gedumpte en/of verwilderde huisdieren verliezen de eigendom van deze 
dieren. Datzelfde geldt als mensen hun zoekgeraakte huisdier niet (meer) proberen te 
vangen. Deze dieren hebben dus geen eigenaar meer en ontberen de nodige verzorging. Zij 
komen in eigendom van degene, die de dieren in bezit neemt.   
 
Voor de opvang, verzorging en herplaatsing van dieren en de bijbehorende administratie zijn 
er regels opgesteld in de Wet Dieren en het Besluit Houders van Dieren.  
 
De stichting is een inrichting als bedoeld in het Besluit Houders van Dieren en ook als 
zodanig ingeschreven bij de RVO. De voorzitter/beheerder is in het bezit van het vereiste 
bewijs van vakbekwaamheid voor honden en katten en overige zoogdieren.  
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De vestiging van de opvang is op 25 januari 2018 gemeld bij de Omgevingsdienst Midden-
Holland en daarmee tevens de gemeente Waddinxveen. 
 
Meldingen 
Melders van gewonde en/of tamme gevonden dieren worden verwezen naar de 
dierenambulance en/of de Dierenbescherming, die de dieren al dan niet via een dierenarts 
naar het reguliere asiel brengen. Ook worden tips gegeven over het opsporen van een 
eigenaar. 
 
Meldingen van schuwe, gedumpte dieren worden doorgespeeld naar Zwerfkip & Zo of de 
Dierenbescherming. De Dierenbescherming vangt verwilderde katten, laat hen castreren en 
zet ze daarna terug op de vindplaats. Vanaf daar neemt de stichting de zorg over. 
Zwerfkip & Zo vangt schuwe, gedumpte dieren, waarna ze naar de opvang kunnen worden 
gebracht. Kippen vangen zij zelf op. 
 
Opvang 
In 2019 is een opvanglocatie voor katten in Waddinxveen verbouwd en ingericht en in 2020 
is de konijnenopvang op dezelfde locatie gerealiseerd. Daarnaast werkt de stichting nog met 
gastgezinnen. Indien er geen plaats is in de opvang of een gastgezin, zal er actief op zoek 
gegaan worden naar een andere opvang. 
 
Eigenaren kunnen bij de stichting ook afstand doen van hun dier tegen betaling van een 
vrijwillige afstandsbijdrage. De hoogte van het richtbedrag is afhankelijk van de medische 
behandelingen, die het dier al dan niet heeft ondergaan. Het belang van het dier staat altijd 
voorop, dus wordt er (mits er plaats is) altijd opgenomen, ook als er geen afstandsbijdrage 
wordt betaald!  
Als er geen plaats is, wordt de eigenaar verwezen naar andere organisaties. Indien mogelijk 
wordt dan ook actief meegezocht. 
 
Verzorging 
De beheerder checkt alle dieren bij binnenkomst op hun gezondheid en behandelt de dieren 
zo mogelijk en nodig direct tegen parasieten.  
Dieren, waarvan de herkomst en medische geschiedenis niet bekend is of waarvan bekend 
is, dat ze geen geldige vaccinatie hebben, worden opgenomen in een quarantaineverblijf. 
Binnen 5 werkdagen na opname krijgen alle dieren een gezondheidscheck door de 
dierenarts. 
 
Katten worden, mits hun gezondheid dat toe laat, binnen 5 werkdagen na opname 
gevaccineerd tegen katten- en niesziekte en gechipt, waarna ze nog 7 dagen in quarantaine 
verblijven.  
Konijnen worden ook binnen 5 werkdagen na opname gevaccineerd tegen Myxomatose en 
RHD 1 en 2 en gechipt, waarna ze nog 14 dagen in quarantaine verblijven.  
 
Voor alle dieren wordt een vaccinatieboekje aangemaakt, waarin alle medische gegevens 
worden opgenomen. Deze boekjes worden door de beheerder bewaard en kopieën blijven 
minimaal 2 jaar in de administratie. De chips worden direct bij een databank aangemeld. 
De dieren worden zo mogelijk allemaal gecastreerd.  
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De stichting heeft ook mogelijkheden voor isolatieverblijven voor dieren met een 
besmettelijke ziekte en ziekenboegverblijven voor zieke, niet besmettelijke dieren. De dieren 
krijgen de door de dierenarts voorgeschreven verzorging. 
 
Huisvesting 
In de opvang en bij de gastgezinnen is sprake van een huiselijke omgeving, zoals bij een 
eigenaar van een dier. Verwilderde katten worden echter tijdens de resocialisatieperiode 
eerst tijdelijk in ruime benches gehuisvest. Hierin worden verschillende ligplekken gecreëerd, 
staat een kattenbak, is er krabgelegenheid, speelgoed en een voer- en waterbak. Hierna 
zullen ze net als andere huiskatten vrij in huis rond lopen.  
 
Konijnen worden in zo ruim mogelijke konijnenhokken gehouden met daarin een ruif, 
waterfles en –bak, voerbak, toilet, verhoogde ligplaatsen en speelgoed. Er zijn 
mogelijkheden voor binnen- èn buitenverblijven. Zo mogelijk worden de hokken voorzien van 
een permanente ren of anders krijgen de dieren dagelijks losloopgelegenheid. 
 
Kattenbakken, konijnentoiletjes, water- en voerbakken worden dagelijks gereinigd. De 
benches / hokken worden minimaal wekelijks verschoond. 
De gastgezinnen worden door de beheerder goed gescreend, begeleid en ondersteund. 
 
Adoptie 
De stichting gebruikt diverse media om nieuwe baasjes voor de te adopteren dieren te 
werven, nl. de eigen website, Facebook en nog een aantal andere websites, verspreiding 
van flyers en de lokale pers.  
 
De stichting heeft een heel zorgvuldige, maar daardoor ook uitgebreide adoptieprocedure. 
Veel van de te adopteren dieren hebben al een moeilijke periode achter de rug, dus wil de 
stichting haar uiterste best doen om de juiste nieuwe plek voor hen te vinden. 
 
Zo is er eerst een uitgebreide intake en vervolgens een kennismaking. Er wordt voorlichting 
gegeven over het betreffende dier en er wordt goed beoordeeld of het aangeboden nieuwe 
thuis ook goed bij het betreffende dier past. Koppeling van dieren wordt ook goed en zo lang 
als nodig is begeleid. 
Vervolgens volgt er een proefplaatsing van minimaal één maand, waarin contact wordt 
onderhouden met de nieuwe eigenaar. Daarna wordt de proefperiode meestal afgesloten 
met een nazorgbezoek. Pas hierna gaat het eigendom van het dier officieel over op de 
nieuwe eigenaar en worden de chipgegevens op de nieuwe eigenaar geregistreerd. 
 
Permanente opvang 
Er kan bij oude en gebrekkige dieren gekozen worden voor een permanente opvang.  
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Verwilderde zwerfkatten 
 
De meest toegepaste methode bij verwilderde zwerfkatten is de zgn. TNR-methode. De kat 
wordt in een vangkooi gevangen, geneutraliseerd en voorzien van een eartip weer 
teruggeplaatst op de vangplek. Kittens worden in (gastgezinnen van) het asiel opgevangen 
en gesocialiseerd, waarna ze via het asiel aan een nieuwe eigenaar worden geholpen. Deze 
methode wordt toegepast door de Dierenbescherming en de asielen. 
Het doel van de Dierenbescherming is hiermee bereikt: de zwerfkatten kunnen zich niet 
meer vermeerderen. Daarnaast zal ook de overlast voor mensen hierdoor afnemen.  
 
De teruggeplaatste dieren ontberen echter nog wel de nodige verzorging en leiden zo nog 
steeds een heel zwaar zwerversbestaan. Daarnaast is de stichting van mening en heeft dat 
ook vele malen ervaren, dat de resocialisatiekansen van deze katten veel te klein worden 
ingeschat.  
De stichting heeft veel ervaring met het resocialiseren van deze dieren, al opgedaan in het 
voormalige dierenasiel in Boskoop en daar ook grote successen mee geboekt. Vele katten 
zijn zo toch gered van een onzeker leven op straat en leven nu fijn bij mensen in en om huis 
met eten, drinken en de nodige (veterinaire) zorg. Daarom zal de stichting deze dieren onder 
haar hoede nemen.  
 
Wettelijk kader 
Het dumpen van dieren is bij wet verboden en strafbaar. Eigenaren van gedumpte en/of 
verwilderde huisdieren verliezen de eigendom van deze dieren. Datzelfde geldt als mensen 
hun zoekgeraakte huisdier niet (meer) proberen te vangen.  
De Dierenbescherming heeft deze katten al de status ‘verwilderd dier’ gegeven. Met een 
speciale ontheffing van de overheid mogen zij de katten na castratie weer terug op straat 
zetten. 
Deze dieren hebben dus geen eigenaar meer. Zij komen in eigendom van degene, die de 
dieren in bezit neemt.  Ze ontberen ook de nodige verzorging. Ten aanzien van hen geldt 
dus de burgerlijke zorgplicht. 
 
Werkwijze 

In aanvulling op het werk van de Dierenbescherming wil de stichting proberen de na castratie 

teruggezette katten ook een wat onbezorgder en hopelijk zelfs een verzorgd leven te bieden.  

Dat kan op de volgende manieren: 

 De stichting kan samen met de vinders van deze katten kijken of de dieren 
gemonitord kunnen worden. De katten zullen worden gevoerd en van een droge en 
beschutte schuilplaats worden voorzien. Als ze dan iets gaan mankeren, kan 
ingegrepen worden en hen de nodige (medische) zorg geboden worden. Vaak komt 
bij deze dieren het verloren vertrouwen in mensen weer voorzichtigaan terug.  
De stichting wil de mensen en de katten hierin ondersteunen en begeleiden.  

 Als de stichting een plekje in de opvang of één van de gastgezinnen beschikbaar 
heeft, kunnen we zo’n kat zoals hierboven beschreven opvang en verzorging bieden.  
De vrijwilligers helpen met veel geduld en liefde de katten over hun angsten heen.  
Sommige katten zullen nog hun reserves naar mensen blijven houden, maar 
waarderen de verzorging en het dak boven hun hoofd enorm. Andere, voormalige 
vuurspuwers veranderen soms toch nog in enorme knuffelkatten.  
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 Als resocialisatie niet kan/lukt of er geen plaats is in de gastgezinnen, zal de stichting 
haar uiterste best doen om elders een plekje voor deze dieren te vinden. Hiervoor 
heeft de stichting goede contacten met een aantal organisaties, die de dieren voor de 
rest van hun leven een mooi leven bieden.  

Andere huisdierenhulp 
 
Gevonden en vermiste huisdieren 
Er zijn verschillende organisaties, die zich bezig houden met het registreren en matchen van 
gevonden en vermiste huisdieren. In onze regio zijn de belangrijkste Amivedi, de 
Dierencentrale en de Dierenbescherming. 
Toch wordt de stichting ook nog vaak gevraagd om mee te helpen zoeken naar vermiste 
dieren of eigenaren. Dat doet de stichting enkel door oproepjes op Facebook te plaatsen en 
meldingen van de Dierenbescherming en Amivedi te delen.  
Via de website worden de melders voorzien van verschillende tips bij het vinden van hun 
huisdier of eigenaren van gevonden dieren, waaronder ook de verwijzing naar de andere 
organisaties. 

 
Advies en informatie en gerichte doorverwijzing 
De stichting zal bij alle binnen gekomen hulpvragen haar best doen om goede adviezen en 
informatie te geven en gericht door te verwijzen. 
 
Er zijn diverse vrijwilligers met opleidingen in de dierenwereld, zoals dierenverzorging, 
konijnendeskundige of kattengedragstherapie. Hier kunnen aparte e-mailadressen voor 
ingesteld worden, bijvoorbeeld: advieskat@stichtingtruecolors.nl en 
advieskonijn@stichtingtruecolors.nl.  
Voor advies per mail wordt in het kader van “Wij helpen u graag, helpt u ons ook met een 
donatie?” een vrijwillige vergoeding gevraagd. De konijnendeskundige kan tegen betaling 
ook langs komen voor advies. Dit behoeft nog nadere uitwerking. 
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Administratie 

De beheerder houdt een gedegen administratie bij van  

 De binnen gekomen meldingen en hulpvragen en hoe deze zijn afgehandeld 

 De opgevangen dieren 

 De materialen van de stichting en waar die zich bevinden 
 

De meldingen worden voorzien van een nummer, waarvan de 1e 2 cijfers het jaartal betreffen 
en de volgende cijfers een oplopend volgnummer. Als de melding tot opvang leidt, wordt het 
nummer van de melding ook gebruikt voor het betreffende dier. Als de melding meerdere 
dieren betreft, dan wordt het nummer aangevuld met een letter in de volgorde van het 
alfabet. Deze nummers worden ook in de financiële administratie verwerkt, zodat de kosten 
per melding/ dier te herleiden zijn. 
 
De stichting hanteert t.b.v. de administratie verschillende formulieren, waaronder een 
vindersverklaring, een afstandsverklaring en een adoptieovereenkomst.  
Van elk opgevangen dier wordt een (digitaal) dossier gevormd met daarin o.a. 
bovengenoemde formulieren, foto’s  en een beschrijving, een kopie van het vaccinatiebewijs, 
datum en reden van opname, veterinaire informatie en eventuele andere bijzonderheden. 
Na adoptie wordt dit dossier nog minimaal 2 jaar bewaard. 
 
Voor de chipregistratie heeft de stichting een account bij Petlook en de Stichting Chip. Er 
wordt ook een lijst met chipnummers bijgehouden van alle dieren, die via de stichting zijn 
geadopteerd. 
 
Verder houdt de secretaris een administratie bij van alle bestuursstukken, zoals de statuten, 
de notulen en de post. Ook houdt de secretaris een vrijwilligersbestand bij. 
 
Persoonsinformatie zal nooit zonder toestemming van de betreffende persoon aan derden 
worden doorgegeven. 
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Financiën 

 
De stichting houdt ook een nauwgezette financiële administratie bij. Dit is een taak van de 
penningmeester, die hiertoe geïnformeerd wordt door de beheerder. De administratie zal elk 
kwartaal in het bestuur worden gecontroleerd. 
 
Bankrekening 
Voor het financiële verkeer wordt gebruik gemaakt van een zakelijke bankrekening bij de 
Triodosbank en een kleine kas. De penningmeester verzorgt het digitale betalingsverkeer. 
Ook de beheerder beschikt over digitale toegang tot de bankrekening. Verder heeft de 
beheerder een pinpas van de bankrekening en een kleine kas. 
 
Kosten 
De stichting heeft in beginsel en na de naamswijziging kosten gemaakt voor de oprichting en 
aanschaf van een aantal zaken, zoals een mobiele telefoon, een chipreader en diverse 
promotiematerialen als flyers en visitekaartjes. Voor de verbouwing en inrichting van de 
katten- en konijnenopvang zijn grote uitgaven gedaan. Over overige middelen als benches, 
mandjes, kussens, kattenbakken, voerbakken, speeltjes, krabmaterialen worden in de loop 
der tijd zo nodig aangevuld of vervangen.  
 
Met regelmaat terugkerende kosten zijn bankkosten, inschrijving bij de RVO en hosting van 
de website. Verder brengt het uitvoerende werk m.n. kosten voor de opvang en (veterinaire) 
verzorging van de dieren met zich mee, maar ook worden er kilometers gereden naar 
gastgezinnen, opvangcentra, dierenartsen, nieuwe baasjes en dergelijke.  
Met diverse dierenartsen zijn  afspraken gemaakt  over gereduceerde tarieven.  
 
Inkomsten 
De stichting ontvangt geringe inkomsten uit afstands- en adoptiebijdragen. Verder is de 
stichting is genoodzaakt om donateurs, fondsen en sponsors te werven. Zo wordt er voor 
projecten soms ook een beroep gedaan op de Stichting Dierenlot en Stichting Dierendonatie 
en eventuele andere fondsen en neemt de stichting deel aan partnerprogramma’s van 
ZooPlus en Ecodor. Plannen voor een adoptieplan en crowdfunding behoeven nog nadere 
uitwerking. 
 
Jaarrekening 
Administratiekantoor van Kampen stelt kosteloos het programma Exact Online voor onze 
stichting beschikbaar. Al enige jaren wordt daar echter geen gebruik meer van gemaakt, 
omdat het teveel tijd kost. Daarom wordt van onze administratie in Excel jaarlijks onze 
jaarrekening opgesteld, welke vervolgens voor 1 juli wordt gepubliceerd op de website van 
de stichting. 

 
ANBI  
De stichting is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Verplichtingen die hieruit volgen, zijn te vinden op de website van de Belastingdienst 
en hebben m.n. betrekking op publicatie van bepaalde gegevens, w.o. de jaarrekening.  
Het hebben van de ANBI-status heeft belastingvoordelen voor zowel de stichting als haar 
donateurs. 
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Publiciteit 

De stichting beschikt over een eigen website en Facebookpagina en Instagramaccount, 

flyers en visitekaartjes. 

Voor werving van nieuwe eigenaren voor opgevangen dieren wordt gebruik gemaakt van de 
eigen website en Facebookpagina en Instagramaccount, maar ook verschillende andere 
websites en flyers bij dierenartsen, winkels en andere bedrijven / organisaties. 
Verder staat de stichting op de website van de Stichting Konijnenbelangen, Bunny Bunch en 
in de boeken van dierentrainer Bernice Muntz vermeld. 
 
De stichting neemt ook deel aan de jaarlijkse braderie in Boskoop en op uitnodiging beheert 
de stichting een kraam tijdens een Moonlight Shopping in het centrum van Boskoop. 
Hiervoor heeft de stichting verschillende promotiematerialen als spandoeken en t-shirts. 
 
Het eerste doel is bekendheid krijgen voor het werk van de stichting, maar ook het werven 
van nieuwe baasjes, gastgezinnen en andere vrijwilligers en donateurs en sponsors.  
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Vrijwilligers 

 
De stichting is een 100% vrijwilligersorganisatie.  
Er zijn verschillende vrijwilligersfuncties/ taken: 
Bestuur:   voorzitter, secretaris en penningmeester 
Dierenopvang:  beheerder, dierenverzorgers en gastgezinnen (incl. nazorg), 

technische ondersteuning 
Zwerfkattenzorg:  voeren, vangen en vervoeren 
Overige hulp:   gevonden/vermiste dieren en advies 
PR:  website, social media, standwerk, posters, evenementen 
Inkomstenwerving:  fondsenwerving, crowdfunding, adoptie op afstand  

De vrijwilligers worden individueel aangestuurd door het bestuur/ de beheerder. Dat wordt 
door het bestuur/ de beheerder vaak als een te zware belasting ervaren. Bezien gaat worden 
of er meer onderlinge samenwerking mogelijk is door overleg en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor een taakonderdeel. Uiteraard blijven het bestuur en de beheerder 
eindverantwoordelijk en zullen dan ook de doorslaggevende stem hebben. 
 
Van de vrijwilligers wordt verwacht, dat ze vastgestelde protocollen/ procedures naleven, 
verantwoordelijkheid nemen en gemaakte afspraken nakomen. Er wordt immers op hen 
gerekend, door de dieren en door medevrijwilligers.  
 
Vrijwilligers hebben daarentegen recht op begeleiding en ondersteuning, inspraak in de 
manier waarop het werk wordt uitgevoerd, benodigde middelen om het werk te kunnen 
uitvoeren en een vergoeding van de kosten, die in overleg met en voor de stichting zijn 
gemaakt.  
 
Voor gereden kilometers geldt een vergoeding van €0.19 per kilometer. Gastgezinnen 
hebben recht op een onkostenvergoeding van € 0,75 per kat per dag of € 0,50 per konijn per 
dag voor de aanschaf van voer, kattenbakkorrels en/of bodembedekking, tenzij zij 
kunnen/moeten worden voorzien van gesponsorde benodigdheden of dieetvoeding.  
 
Als vrijwilligers af zien van de onkostenvergoeding, wordt dit gezien als donatie, wat zij o.g.v. 
de ANBI-status van de stichting als gift kunnen aftrekken van de belasting. De 
penningmeester voorziet hen na afloop van elk kalenderjaar een opgave van het totaal 
gedoneerde bedrag. 
 
Vrijwilligers zijn via de gemeente verzekerd voor ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid. 
Daarnaast heeft de gemeente een polis afgesloten waarin bestuurdersaansprakelijkheid voor 
vrijwilligers is meeverzekerd. Voorvallen dienen bij de penningmeester gemeld te worden. 
Het bestuur zal eens per jaar een gezamenlijke borrel met een diervriendelijk hapje voor de 
vrijwilligers organiseren. 
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Samenwerkingsverbanden 

 
Met Dierenartspraktijk Baas in Waddinxveen en Dierenartspraktijk Boskoop zijn (financiële) 
afspraken gemaakt. Incidenteel wordt ook met andere (gespecialiseerde) dierenartsen of 
andere behandelaars afspraken gemaakt. 
 
Sevenwords, I-Nicole en Studio Grimm in Boskoop hebben voor de grafische vormgeving 
van veel van het PR-materiaal en de website gezorgd. Van Kampen administraties en 
kantoorservice in Boskoop stelt het boekhoudprogramma Exact Online kosteloos 
beschikbaar. 
 
Jaarlijks zullen zij door middel van een kerstkaart en soms een kleine attentie bedankt 
worden voor de samenwerking. Verder worden zij op de website van de stichting vermeld. 
 
Met andere dierenhulporganisaties in de regio en gemeenten is niet veel contact. Meer 
samenwerking wordt wel gewenst door de stichting. Vooral met de Dierenbescherming en de 
asielen over zwerfkatten, die zij na castratie terug willen plaatsen. Voor de dieren zou het fijn 
zijn, als ze rechtstreeks aan ons overgedragen kunnen worden in plaats van eerst weer op 
straat te worden gezet en vervolgens opnieuw door ons gevangen moeten worden. Deze 
wens tot samenwerking wordt echter niet gedeeld. Aan een lijst met asielen, andere 
opvangcentra en dierenhulporganisaties wordt nog gewerkt.  
 
T.a.v. konijnen is er wel geregeld contact met andere opvangen, al dan niet via de Stichting 
Konijnenbelangen. Gewoon voor overleg, tips en adviezen. Ook zijn we bekend bij de 
Stichting BunnyBin. 
 
De stichting heeft een samenwerkingsconvenant met Stichting Zwerfkatten Nederland. En bij 
de Stichting Kat in Nood hebben we de afgelopen jaren een aantal zwerfkatten mogen 
onderbrengen. Sinds 2016 vragen zij daarvoor echter wel een royale vergoeding. 
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Aandachtpunten voor de toekomst 
 

Op het moment van schrijven bestaat de stichting ruim 9 jaar en daarvoor nog ruim een jaar 
als werkgroep van de Dierenbescherming. Er is veel gedaan en veel geleerd. We hebben 
veel goede dingen gedaan, maar ook geleerd, dat bepaalde zaken anders of beter kunnen. 
Dat gaat dan met name om: 

- meer evenredige en effectieve werkbelasting  
- snellere adopties  

 
Werkbelasting 
De stichting heeft een relatief groot aantal vrijwilligers. Het werken met dieren vraagt om 
continuïteit en dat blijft toch vaak een uitdaging. De werkbelasting is ook nog niet goed 
evenredig verdeeld. 
 
Mede door Corona kon er de afgelopen jaren geen bijeenkomsten met de verschillende 
vrijwilligersgroepen worden gepland. De hoop is er om dit alsnog van de grond te gaan 
krijgen met meer betrokkenheid, samenwerking en gezelligheid tot doel. Maar ook spreiding 
van de werkbelasting.  
 
Anderzijds wordt er ook gedacht over afbouwen van de hoeveelheid op te vangen dieren, 
omdat het de beheerder toch weer boven het hoofd dreigt te groeien. Hier moet het komende 
jaar echt een oplossing voor gevonden worden. 
 
Adopties 
Over bekendheid heeft de stichting, gezien het aantal meldingen, niet te klagen. De 
doorstroom van de opgevangen dieren naar nieuwe eigenaren baart soms nog steeds 
zorgen.  
De stichting heeft duidelijke adoptievoorwaarden, zeker omdat de dieren vaak al het een en 
ander hebben meegemaakt. We merken, dat potentiële nieuwe eigenaren, daar toch wel 
vaak op afhaken. Dat is vooral het geval bij konijnen. De voorlichting over konijnen en hun 
behoeftes in dierenwinkels ligt vaak mijlenver van onze voorlichting.  
Toch willen we in het belang van de dieren niet inboeten op de adoptievoorwaarden. Bezien 
zal moeten worden hoe we dat dan toch beter uit kunnen dragen. 
 


