JAARVERSLAG 2016
Stichting Zwerfkatten havengebied IJmuiden

Voorwoord door Marya Dekker
“We zien dat onze organisatie de laatste twee jaar een grote verschuiving door
maakt. In 2004 is de stichting officieel opgericht. En wat in eerste instantie begon
als een castratieproject om de grote populaties zwerfkatten in de IJmuidense haven
in te dammen, is uiteindelijk uitgegroeid tot een professionele organisatie met een
opvang. En zijn onze verzorgers inmiddels gespecialiseerd in het vangen, verzorgen
én socialiseren van verwilderde en extreem schuwe katten”.
Voor de havenkatten geldt een uitsterfbeleid, maar de opvang van de stichting
neemt juist een steeds prominentere plek in, daar er een schreeuwend te kort is
aan permanente opvangplaatsen voor kansloze (verwilderde) katten….
“Om aan die vraag te kunnen voldoen, en omdat de oude havenkatten ook meer
zorg nodig hadden, hebben we keihard gewerkt om onze opvang uit te kunnen breiden. We zijn er heel trots op dat we nu de beschikking hebben over twee binnen–
en twee buitenverblijven, plus een bescheiden quarantaine met couveuse. En dat
terwijl we geheel afhankelijk zijn van giften en donaties. Zonder onze trouwe achterban en een vaste groep vrijwilligers was dit niet mogelijk geweest.”
Maar 2016 was niet alleen positief. “Helaas kregen wij te maken met een bestuurslid die haar
werk ernstig heeft verzaakt. Dat heeft grote
gevolgen gehad, vooral financieel. Maar ook
daar hebben we lessen uit getrokken. Uiteindelijk heeft het ons nog meer vastberaden gemaakt. We laten de zwervertjes niet in de
steek, ook niet in de moeilijke tijden!”

Marya Dekker
oprichter, voorzitter & coördinator

Missie

Roest, havenkat met oormerk: teken dat dit
om een gecastreerde zwerfkat gaat.
Tegenwoordig geven we ze ook een chip > > >

Stichting Zwerfkatten havengebied IJmuiden bestaat uit louter vrijwilligers. Zij verzorgen dagelijks 150 onplaatsbare katten. Een deel daarvan zijn zwerfkatten die in
de haven van IJmuiden leven. Meest huiskatten die na trouwe dienst zijn gedumpt.
Op straat verwilderen deze dieren snel maar weten ze nauwelijks te overleven.
Zwerfkatten worden zonder hulp niet ouder dan een jaar of drie. Kittens overleven
het helemaal niet en vallen ten prooi aan verkeer, ziektes of roofdieren. Om de
zwervertjes een eerlijke kans te geven worden zij gecastreerd en bijgevoerd in hun
warme schuilhokken. Nieuwkomers, zieke en gewonde zwerfkatten kunnen zo makkelijker gevangen worden en bijkomen in de opvang van de stichting waar ook andere kansloze katten en kittens tijdelijk of permanent, een veilige haven vinden...

F
EBRUARI 2017
Februari

12½
jarig
12
½ JARIG
bestaan !
BESTAAN

!

Inhoudsopgave:
Voorwoord

1

Missie

1

Doelen 2016

2

Resultaten 2016

2

Doelen 2017

3

Verwachting 2017

3

Het bestuur &
colofon

4

Praktische doelen 2016
Door inkrimpen van het leefgebied van de zwerfkatten
in het havengebied (door sloop– en bouwwerkzaamheden) waren we genoodzaakt een tweetal groepen zwervertjes te vangen en elders onder te brengen. Het merendeel van deze dieren is verhuisd naar onze opvang.
Deze dieren waren te schuw om opnieuw uit te zetten
en drie katten hebben permanent medische zorg nodig.
Twee katten werden opgevangen in het lokale asiel.
Slechts één poes kon weer worden uitgezet tussen de
andere zwerfkatten in de haven. Inkrimping van leefgebied blijft een bron van zorg, ook in de toekomst…
De groep zwerfkatten in de haven is stabiel en wordt
gestaag kleiner door natuurlijk verloop. We vinden
geen kittens meer door een consequent castratiebeleid. Wel komen we geregeld nieuwe, gedumpte (huis)
katten tegen. Vaak ziek en / of zwanger. Helaas horen
we deze geluiden ook vanuit andere organisaties. Door
uitwisselingen met diverse asiels en opvangcentra konden deze katten na een korte socialisatie herplaatst
worden. In ruil daarvoor namen wij een aantal onplaatsbare katten van onze collega’s over.

Doordat de havengroep stabiel is konden we ons ook
concentreren op andere zwerfkattenpopulaties in de
regio. Zo is er contact met de lokale papierfabriek en
zijn er afspraken gemaakt met het bestuur van een
Volkstuincomplex in Velsen-Noord.
Nu de verzorging van de havenkatten minder tijd vergt,
komt de nadruk meer te liggen op de opvang. Die voorziet in een grote behoefte. We hebben mede daarom
onze statuten aangepast. Om alle opvangkatten de
juiste zorg en ruimte te kunnen bieden is er een tweede binnen– en buitenruimte bijgekomen dit jaar. Tevens is de helft van de bewoners opnieuw gevaccineerd, om besmetting met dodelijke ziektes te voorkomen. Dit herhalen wij iedere drie jaar.
Bij toeval zagen we toen ook dat een groot aantal chipregistraties niet correct was. We zijn momenteel bezig
met een grote controle daarop. Tevens wordt contact
gezocht met de desbetreffende databanken en de ons
bekende gebruikers. Een juiste landelijke chipregistratie maakt ons werk immers een stuk eenvoudiger!

Financiële doelen 2016
Dit jaar was financieel voor ons een bijzonder jaar.
Nooit eerder hadden we dergelijk grote onkosten, en
niet eerder hebben we zo veel donaties gekregen van
onze trouwe achterban. Die redelijk constant blijft en
zelfs groeit. Een deel van deze betrokkenheid is ontstaan nadat wij een Facebook-account hebben aangemaakt. Twee vrijwilligers houden zich hier intensief
mee bezig, en dat loont. Ook is een begin gemaakt met
het bouwen van een website en zijn de dagboekverhalen op ons blog hervat, dit na meerdere verzoeken.
Nu de nadruk meer op de opvang komt te liggen, is het
belangrijk dat onze financiën meegroeien. Met de
komst van de opvang zijn er immers meer kosten;
huur, nutsvoorzieningen, onderhoud maar ook zaken
als inrichting en bijvoorbeeld kattenbakvulling. Voorheen hadden we deze kosten niet of nauwelijks.

“We zagen in 2016

We hebben extra inkomeen toename van
sten gecreëerd door de
ernstige gebitsinzameling en verkoop van
problemen bij
kleding (in samenwerking
zwerfkatten.”
met St. Dierenlot), inzamelacties gehouden bij
tuincentra Welkoop, meer
aandacht besteed aan de mogelijkheid om een zwerfkat financieel op afstand te adopteren, en we houden
twee maal per jaar een 50% actie, waarbij een sponsor
50% geeft bovenop de gedane donaties. Met name deze
laatste actie kan rekenen op de sympathie van onze
donateurs. Ook zijn er meer collectebussen geplaatst.
Wat tegenviel waren de inkomsten vanuit de inzameling van lege cartridges. Dit kost meer werk dan dat
het iets oplevert. Besloten is om hiermee te stoppen.

Resultaten 2016


Aantal kittens: 11

 Aantal vaccinaties: 39



Aantal adopties: 17

 Aantal gebitten gesaneerd: 22



Aantal afstandsadopties: 24

 Aantal zieke katten & zorgdagen in de opvang:



Aantal nieuwkomers: 15



Aantal overleden: 21



Aantal katten uitgewisseld: 10



Aantal vrijwilligers: 14
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72x opname, 1661 zorgdagen
Bijschrift bij afbeelding.

 Aantal castraties: 4 manlijk, 5 vrouwelijk
 Aantal bloedonderzoeken: 21
 Aantal vermiste huiskatten gevonden: 6
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Doelen 2017
Door de groei van onze stichting blijkt wel dat er een enorme behoefte is
aan permanente opvangplaatsen voor kansloze katten. Een thuis waar deze
dieren zichzelf kunnen zijn. Waar ze los kunnen lopen maar wel de juiste
verzorging krijgen. Dus regelmatig gevaccineerd worden, ontwormd en ontvlooid, en waar op zaken als het gebit wordt gelet. Dat kan alleen in een
kleinschalige opvang, met verzorgers die hierin zijn gespecialiseerd. Onze
opvang voldoet daaraan (foto: gelukkige opvangkatten aan het zonnen).
Echter, om ook in de toekomst deze zorg te kunnen continueren, is het belangrijk dat er meer vrijwilligers worden opgeleid tot verzorgers, dat er
meer geld binnenkomt en bovenal; dat er een op zichzelf staand pand
komt. Nu is de opvang nog gesitueerd bij het huis van onze voorzitter. Met haar valt of staat alles. Niet alleen is
dit bijzonder belastend voor haar privéleven, ook brengt het onzekerheden met zich mee. Een pand, bijvoorbeeld
in de haven, kan een gezonde toekomst garanderen. Dit jaar willen we al het mogelijke doen om dit te realiseren.
De huidige opvang kan sowieso altijd blijven bestaan voor onder andere de intensieve 24-uurs zorg.
Daarnaast wordt het steeds belangrijker om financieel onafhankelijk te zijn. Daarvoor zijn al goede stappen in de
juiste richting gezet. Eén daarvan is de aanvraag die is ingediend om te mogen collecteren binnen de gemeente
Velsen. Liefst in de maand februari, waarin de stichting haar 12,5 jarige bestaan viert!
In het verleden is eerder contact gezocht met de gemeente Velsen in verband met de wettelijke zorgplicht vanuit
de overheid. Wij menen recht te hebben op enige vorm van subsidie. De gemeente heeft dit tot nu toe geweigerd,
maar wel gevraagd om een prognose te maken van de verwachte kosten. Om deze informatie te kunnen geven
hebben wij het afgelopen jaar nauwkeurig bijgehouden hoeveel katten wij hebben opgevangen en hoeveel zorg
(dagen) zij kregen. Wij hopen daarmee aan de voorwaarden voor financiële compensatie te voldoen en willen zo
spoedig mogelijk opnieuw het gesprek met de gemeente aangaan.
Om te voorkomen dat dezelfde fout wordt gemaakt als in 2016 is besloten om vanaf heden gebruik te maken van
een administratiekantoor waar het de financiële boekhouding betreft. Zo zijn we niet afhankelijk van vrijwillige
en onbetaalde hulp en hebben we een duidelijk aanspreekpunt waar we iets van mogen verwachten.

Verwachting 2017
Onze verwachtingen van 2017 in vogelvlucht:

Nieuwe
verblijven



Aanstelling nieuwe secretaris



Meer vrijwilligers



Meer donateurs en inkomsten



Website operationeel



Hervaccinatie van de 2de, laatste groep opvangkatten



Het opknappen van het ‘oude’ binnenverblijf, waarbij vooral gekeken
moet worden naar het vervangen van het dak en het storten van een betonnen vloer



Opknappen van de quarantaine die niet meer aan onze behoefte voldoet



Vernieuwen van de vloer in het oude buitenverblijf



En we verwachten meer kosten ivm de grotere opvangcapaciteit en toenemende ouderdom van de vaste groep havenkatten

Eind 2016 hebben we een sponsoractie gewonnen van Specsavers Beverwijk. Deze
actie liep voornamelijk via Facebook en social media. Aan het eind van het komend
jaar krijgen wij een percentage van de behaalde winst. Dit extraatje willen we gebruiken om de leefomstandigheden in het ‘oude’ binnenverblijf te verbeteren. Er
bestaat nog een vochtprobleem, waar we in 2017 een oplossing voor hopen te vinden. Met de realisatie van deze klus is dan de gehele opvang optimaal geprofessionaliseerd en klaar voor jarenlang gebruik ...
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Stichting Zwerfkatten
havengebied IJmuiden
Correspondentie & bezoek
De Lethstraat 1-B & 1-C
1951 H.E.
Velsen-Noord
Telefoon: 06 2050 4875
-van 10 tot 16 uurEmail: kattenspoed@yahoo.com
Info: kattenbabbels.blogspot.com
Giro: NL85INGB0004761772
K.v.K.: 3421 0915
Anbi: 8155 641 93

 Verzorging = (dieet) voer, dierenartskosten, medicatie,
kattenbakvulling, diverse kattenbenodigdheden etc.
“Iedere nieuwe zwerver kost ons
direct al 150 euro aan castratie,
chip, vaccinatie en parasitaire
behandeling. Dan hebben we het nog
niet over eventuele ziektes of
verwondingen. Maar je laat zo’n
beestje toch niet aan zijn lot over?”
Michèl, penningmeester

 Huisvesting = huur, water, telefoon, internet, nuts
 Verbouwing = nieuw binnen– en buitenverblijf
 Kantoor & bank = administratieve benodigdheden,
nieuwsbrief, flyers, post & bankzaken
 Vervoer = brandstof, onderhoud & verzekering Dierentransportambulance
 Inventaris = onderhoud hokken haven, vangkooien etc.

Het bestuur
Marya Dekker, voorzitter
Is in 2002 begonnen als vrijwilligster. “Er werd door mijn voorgangster, Paula, om hulp gevraagd bij het voeren
van de zwerfkatten in de haven. Via een briefje in de supermarkt. Ik woonde net in IJmuiden en werkte parttime. Het leek me leuk om dit erbij te doen in mijn vrije tijd. Zo leerde ik de charme van de haven kennen, en
viel ik als een blok voor de zwervertjes daar.” Kort daarop moest Paula om persoonlijke redenen stoppen met het
werk wat zij al sinds 1984 deed. “Ik kon het niet aanzien dat de havenkatten zonder zorg dreigden te raken. Dus
heb ik Paula’s taken overgenomen. En direct de stichting opgezet, met het oog op de financiën. Er moest nog zo
veel gebeuren. Het merendeel van de havenkatten was nog niet gecastreerd en had meer (medische) zorg nodig.
Nu hebben we alles onder controle, maar ik had geen idee van de hoeveelheid werk wat op mijn pad zou komen.
Zeker nu we ook een professionele opvang hebben en we ons moeten houden aan allerlei regelgeving.”

Michèl Konijn, penningmeester
Heeft sinds de oprichting van de stichting de taak van secretaris op zich genomen. “Het
notuleren bij vergaderingen, het aanschrijven van fondsen en het bijhouden van de administratie. Ïk had er nog nooit mee te maken gehad, maar met vallen en opstaan heb ik
een hoop geleerd. Ik hou van katten en begon daarom als chauffeur bij de stichting. Ik
vind het geweldig om iets voor de zwerfkatten te kunnen betekenen, maar bemoei me
liever toch niet te veel met de persoonlijke verzorging. Daar komt immers ook veel narigheid bij kijken, en ik kan niet zo goed tegen al dat leed. Vandaar dat ik liever achter
de schermen bezig ben”. Vanaf december 2016 gaat Michel de taak van penningmeester
op zich nemen. “Na 12 jaar notuleren ben ik toe aan een nieuwe uitdaging.”
< < < Schuwe zwerfkat Wolf kent de vrijwilligers en laat zich (p)aaien door Michèl

Op dit moment zijn we nog bezig met het inwerken van de nieuwe secretaris ...

