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Begin 2021 vroeg ik me af of dat ellendige virus op-
nieuw een streep door onze plannen zou halen. Pas 
aan het eind van de lente werden de COVID-maatre-
gelen versoepeld, te laat om onze Algemene Leden-
vergadering nog in het eerste halfjaar te organiseren.
De ALV kon gelukkig in november wel doorgaan, net
als de extra ALV waarop een wijziging van de statuten
moest worden goedgekeurd. De beide vergaderingen
verliepen naar wens. Het in 2021 gevoerde beleid werd
goedgekeurd en we kunnen nu met nieuwe statuten
werken.

Ook voor de al in 2020 geplande bijeenkomsten – een
receptie voor onze vrijwilligers en de uitreiking van
Haagse onderscheidingen aan een aantal vrijwilligers
– ging het sein eindelijk op groen. De receptie was 
zeer geslaagd. Ik heb veel vrijwilligers ontmoet en kon 
in mijn speech nogmaals het unieke karakter van 

onze vereniging benadrukken. Zestig jaar op de bres 
staan voor katten is immers geen sinecure. In decem-
ber was de uitreiking van de Haagse onderscheidin-
gen de kers op de taart van een druk maar succesvol
jaar, waarin we onze diensten en activiteiten weer als
vanouds hebben kunnen uitvoeren. Dat was allemaal
te danken aan de vrijwilligers die tijdens de corona-
pandemie gewoon hun werk zijn blijven doen. Mijn
complimenten daarvoor!
Wij zijn intussen halverwege 2022, een jaar dat ons
ongetwijfeld voor nieuwe uitdagingen zal gaan plaat-
sen. We gaan er gezamenlijk onze schouders onder
zetten.

Gerard van de Weg
Voorzitter

Mei 2022

In 2021 konden we voor veel katten in de opvang een 
nieuw mandje vinden. Niet alleen voor jonge katten, 
zoals de rood-witte kater Appie (rechtsboven, 2 jaar), 
maar gelukkig ook voor katten 'op leeftijd'. Zo vonden 
Max en Missi (linksboven, respectievelijk 8 en 11,5 jaar 
oud) een nieuw thuis, evenals de 14-jarige Bammetje 
(linksonder). En daar zijn we maar wat blij mee!

Voorwoord
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Rapportage bestuur
Alles overziende hebben we in 2021 enorm geboft. Ook al 
moest de winkel een poosje dicht; we mochten niet klagen 
over de inkomsten. Zodra de deur aan het Copernicusplein 
weer open mocht, wisten de klanten ons snel te vinden. 
Er kwamen verhoudingsgewijs veel giften en donaties 
binnen en ook ontvingen we enkele nalatenschappen. In 
combinatie met een daling van de lasten, zoals de dieren-
artskosten voor de katten in de opvang, konden we 2021 
afsluiten met een positief saldo van ruim 19.000 euro.
De meeste diensten draaiden weer normaal, alleen de Na-
zorg en de Kraampjesdienst hadden nog te maken met de 
naweeën van de coronapandemie. In de rapportages hierna 
worden de diverse activiteiten toegelicht.

Vrijwilligers
We hebben alles kunnen inhalen waar we in 2020 wegens 
corona niet aan waren toegekomen. Op zondag 3 okto-
ber hebben we met zo’n honderd vrijwilligers alsnog het 
60-jarig bestaan van Kattenzorg gevierd. Tijdens een gezel-
lige receptie is er heel wat afgekletst, kennis met elkaar 
gemaakt en genoten van lekkere hapjes en drankjes. 
Daarna volgde op 3 november de Algemene Ledenvergade-
ring. Op deze vergadering werd stilgestaan bij vier jubila-
rissen: Bep Sterke (tot voor kort coördinator van de winkel), 
Anita Brieko (verzorgster bij de Vakantiedienst en tevens lid 
van het winkelteam) en Hanne Boom (vicevoorzitter) waren 
ieder 25 jaar als vrijwilliger aan onze vereniging verbon-
den. Speciale aandacht was er voor Jeannette Kloeg, die al 
45 jaar vrijwilliger is, laatstelijk als wijkcoördinator bij de 
Vakantiedienst.
Tot slot 1 december. Toen reikte de Haagse wethouder 
Martijn Balster gemeentelijke onderscheidingen uit aan 
vrijwilligers die zich gedurende een periode van ten minste 
tien jaar aaneen elke week voor Kattenzorg hebben ingezet. 
Er was een Haagse Stadsspeld voor Emmy Nieuwenhuis, 
Evelyn van Kaam, Saskia Aits, Ruud Bakker, Edith Kraaijen-
veld (allen actief bij de Vakantiedienst), Marijke Bleiji, Netty 
Smits, Erwin Vos (allen actief in de winkel), Susan van der 
Poll (webmaster) en de bestuursleden Lenny Bouman en 
Nora Zimmerman. Vicevoorzitter Hanne Boom ontving de 
Haagse Stadspenning omdat zij al 25 jaar bestuurslid is.

Twéé ALV’s, nieuwe statuten en een Kascommissie
Opnieuw vond een groot deel van het overleg binnen het 
bestuur via internet plaats. Gelukkig konden enkele be-
langrijke knopen ‘live’ worden doorgehakt op 3 november. 
Het was wel een beetje gek om zo laat in het jaar nog te 
moeten praten over het voorgaande boekjaar (2020) en de 
begroting voor het lopende jaar, maar we waren allang blij 
dát we konden vergaderen.
Eerst werd de gewone ALV gehouden. Volgens rooster 
moesten vier bestuursleden aftreden: vicevoorzitter Hanne 
Boom, penningmeester Nora Zimmerman, secretaris Margo 
Labohm en algemeen bestuurslid Olivier van der Kolk. 
Olivier had zich niet meer herkiesbaar gesteld. De drie dames 
werden bij acclamatie herkozen voor een nieuwe termijn. 
Daarna bekeken de aanwezigen de financiële stukken, zoals 
de Rekening van Baten en Lasten 2020 en de Begroting voor 
2021. De penningmeester gaf een toelichting op de cijfers 

over 2020, die helaas niet bepaald gunstig waren. Het jaar 
moest namelijk worden afgesloten met een nadelig saldo 
van 44.530 euro. De hoogte van het eigen vermogen van 
Kattenzorg maakt dat de vereniging deze dip kan opvan-
gen. De ALV ging unaniem akkoord met het gevoerde beleid 
en verleende het bestuur décharge. De begroting voor 2022 
werd eveneens unaniem goedgekeurd. De ledenbijdrage 
voor 2022 blijft gehandhaafd op minimaal 15 euro per 
kalenderjaar.
Na een korte pauze volgde de tweede ALV, die in het teken 
stond van nieuwe statuten. Die lagen al bijna twee jaar op 
de plank om te worden goedgekeurd. De uit 1998 dateren-
de statuten zijn aangepast aan de nu geldende wettelijke 
regels. Er werden door de aanwezigen enkele wijzingen 
en aanvullingen op de tekst voorgesteld, waarna de ALV 
unaniem akkoord ging. Het is nu niet meer nodig de Jaar-
rekening te laten goedkeuren door een accountant of te 
werken met een ‘Samenstellingsverklaring’. Voortaan wordt 
de boekhouding gecontroleerd door een Kascommissie. De 
ALV benoemde in deze commissie de leden van de voorma-
lige Accountants Begeleidings Commissie (ABC), te weten 
Karin Weisenborn en Michael Durang. De Kascommissie 
kreeg nog een derde lid: accountant Kees Ockhuysen die de 
afgelopen jaren de Samenstellingsverklaring tekende.

Leden
De ledenbijdrage was in 2021 minimaal 15 euro. Veel leden 
maakten echter méér over, soms zelfs heel veel meer. Tot 
onze verrassing stopte de daling in het ledenbestand. We 
begonnen 2021 met 3.780 leden (2020: 3.987) en eindigden 
met 3.846 leden (2020: 3.780). Er meldden zich 587 nieuwe 
leden aan (2020: 465). In 2021 werden in totaal 544 leden uit-
geschreven (2020: 707), waaronder 381 wegens wanbetaling.

Margo Labohm
Secretaris
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Billy is een wit met rode kater van 2 jaar, die als kitten 
te jong uit het nest is gehaald en daardoor niet goed is 
gesocialiseerd. Gevolg is dat hij soms wat nerveus is en 
misplaatst jaaggedrag kan vertonen. Een ervaren katten-
liefhebber heeft hier echter een heel leuke kat aan, dus we 
hopen een nieuw thuis voor hem te vinden!
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Organisatie
Bestuur 
Samenstelling per 31-12-2021

Gerard van der Weg (voorzitter)
Hanne Boom (vicevoorzitter)
Nora Zimmerman (penningmeester)
Margo Labohm (secretaris)
Lenny Bouman
Natasja Verbrugge  

Verantwoordelijkheden
Hanne Boom: Sterilisatieactie, Inlichtingendienst, Website, Facebook,
Nazorg, Sponsorplan
Nora Zimmerman: Boekhouding, Ledenadministratie, Jaarrekening
Margo Labohm: Secretariaat, Katten Katern, Public Relations
Lenny Bouman: Winkel, Kraampjes, Postzegelactie
Natasja Verbrugge: Vakantiedienst
Gerard van de Weg: Opvang en uitplaatsing

Ledenadministratie
S.P.Abonneeservice, Alphen aan den Rijn

Kascommissie
Michael Durang
Kees Ockhuysen
Karin Weisenborn
                        
Coördinatoren/uitvoerders
Facebook: Hanne Boom
Inlichtingendienst: Dody van de Ven
Katten Katern: Marjolein Dekker
Kraampjes: Carry van der Heyden
Nazorg: Hanne Boom
Opvang en uitplaatsing: Hanne Boom
Postzegelactie: Marijke Bleiji
PR: Margo Labohm
Sponsorplan: Bep Sterke
Sterilisatie-/castratieactie: Margo Labohm
Vakantiedienst: Natasja Verbrugge
Winkel: vacature
Website: Susan van der Poll
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Roosje (boven), Tommy (midden) en Freya met
dochter Pardoes (onder) konden in 2021 worden
uitgeplaatst en hebben het naar hun zin op hun
nieuwe plek.
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Verslag diensten
Opvang
In 2021 werden 37 katten voor herplaatsing afgestaan; 
voor 28 katten werd een nieuw huis gevonden. Vijf katten 
overleden. Daarmee zijn we voor zowel de plaatsingen als 
de afstandskatten weer terug op het niveau van voor de 
pandemie.
We moesten vorig jaar van maar liefst vier van onze spon-
sorkatten afscheid nemen: Robin, Aaltje, Simmy en Lana. 
Robin, sponsorkat van het eerste uur, is bijna 18 jaar gewor-
den. Een tumor die zijn blaas en endeldarm blokkeerde, was 
reden voor zijn euthanasie. Aaltje, zusje van Dickie, is op 
bijna 9-jarige leeftijd geëuthanaseerd na hartfalen. Simmy 
was pas 5 jaar oud. Haar hartkwaal werd haar fataal, vlak 
nadat ze in het Sponsorplan was opgenomen. Lana werd 17 
jaar; zij is ingeslapen toen haar lijfje het niet meer redde.
De vraag naar relatief jonge, gezonde, solo binnenkatten 
bleef onverminderd groot. Maar net als in 2020, werden in 
2021 vooral katten voor herplaatsing waar ‘iets mee is’ aan-
geboden. Hetzij ouderdom, hun gezondheid of ongewenst 
gedrag.
Ouderdom lijkt toch voor de meeste katten geen reden geen 
nieuw huis te vinden. Twee senioren van respectievelijk 14 
en 15 jaar oud bleven maar een paar maanden in de opvang 
voor er nieuwe mandjes voor hen werden gevonden. En dat 
katten die in het ene huis onzindelijk zijn, dat niet meer zijn 
wanneer ze op een voor hen beter passende plek terechtko-
men, is ook vaak het geval. Zo hebben twee ‘plaskatten’ een 
nieuwe mand gekregen; ze zijn daar wèl netjes zindelijk.
In augustus is een Kattenzorg-kat helemaal naar Duitsland 
naar zijn nieuwe huis gegaan. Op kosten van de nieuwe ei-
genaren werden een paspoort en Rabiës-vaccinatie in orde 
gemaakt voor zijn vertrek over de grens. Omdat de nieuwe 
eigenaren bekenden waren en er geen gedrags- of medische 
complicaties speelden bij deze kat, stond niets een plaatsing 
buiten het werkgebied in de weg. Het bestuur ging hier dus 
graag mee akkoord.
De samenwerking met dierenhomeopaat Stephanie Peter 
en kattengedragstherapeute Mona de Keizer is als vanouds 
voortgezet. Hun hulp en advies voor de katten, zowel in de 
opvang als bij leden thuis, worden zeer gewaardeerd.

Hanne Boom
Uitvoerder opvang en uitplaatsing

Sterilisatie- en castratieactie
Je zou het in eerste instantie niet denken, maar corona is 
ook van invloed geweest op onze Sterilisatie- en castratie-
actie. Katteneigenaren die het door de pandemie financieel 
wat moeilijker hadden, klopten namelijk graag bij ons aan 
voor een bijdrage in de kosten van het laten neutraliseren 
van hun kat(ten). Vaak waren ze doorverwezen door de 
Dierenbescherming of hadden onze actie op internet ge-
vonden. We kregen er daardoor ook aardig wat leden bij van 
buiten de regio Haaglanden. Niet iedereen bleef ons daarna 
trouw, maar een aantal van hen vindt ons werk zó nuttig 
dat ze nog steeds lid zijn. Kattenzorg is niet meer alleen 
lokaal bekend.
Vorig jaar werden 177 poezen, 94 katers en 110 chips aan
gemeld. Wat minder dan in 2020 (respectievelijk 222, 123 en 
143) maar dat was dan ook het jaar dat we wegens het 

60-jarig bestaan de tegemoetkomingen eenmalig hadden 
verhoogd. De bedragen in 2021 waren: 45 euro voor een 
sterilisatie, 25 euro voor een castratie en 10 euro voor het 
tegelijkertijd laten chippen. Niet elke aanmelder diende 
een rekening in. We ontvingen er 323, waarvoor de penning-
meester in totaal 9.660 euro overmaakte aan de baasjes.  
Het Sterilisatiefonds, waaruit de tegemoetkomingen wor-
den betaald, heeft dankzij de jaarlijkse donaties, gelukkig 
een reserve opgebouwd. De actie wordt dus in 2022 op de 
gebruikelijke wijze voortgezet.

Margo Labohm
Uitvoerder Sterilisatie- en castratieactie

Nazorg
In 2021 is de Nazorg opnieuw op afstand gedaan via telefo-
nisch contact met de nieuwe eigenaars. Als gevolg van de 
coronamaatregelen was een fysiek huisbezoek (nog) geen 
optie. Er is met 25 adressen over 33 uitgeplaatste katten 
overleg geweest. Het afhandelen van de informatie over 
registratie van de chip ging per e-mail; wel zo praktisch 
omdat alles dan zwart op wit staat.
Barbara Hembrecht heeft met alle nazorg weer veel werk 
verzet, waarvoor hartelijk dank.

Hanne Boom
Coördinator Nazorg

Pasha is een plaatje om te zien, maar heeft helaas ook een
ernstige hartafwijking, waardoor hij niet oud zal worden.
Hij blijft bij ons in de opvang.
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Vakantiedienst
Helaas domineerde corona ook in 2021 de agenda. We kregen 
opnieuw te maken met allerlei maatregelen waardoor veel 
mensen niet op vakantie gingen. Maar toen het eenmaal weer 
mocht, was er geen houden aan! De Vakantiedienst werd over-
spoeld met aanvragen om oppas. Zóveel, dat er in enkele wij-
ken van Den Haag en in plaatsen als Zoetermeer niet aan alle 
verzoeken kon worden voldaan. Gewoon omdat er te weinig 
vrijwilligers waren, die trouwens zelf ook graag op vakantie 
wilden. Het leidde tot piekdrukte en stress bij coördinatoren 
en verzorgers. Sommigen verzorgers bezochten op één dag 
zelfs vijf of meer adressen. 
Om deze groep van onvermoeibare vrijwilligers een hart on-
der de riem te steken, hebben zij een smakelijk bedankje van 
het bestuur gekregen. De Vakantiedienst zou immers zonder 
de inzet van vrijwilligers helemaal niet kunnen bestaan. Dat 
wordt soms wel eens vergeten door katteneigenaren die aan 
de bel trekken en oppas ‘eisen’. 
Er werden 1.908 aanvragen geregistreerd (1.160 in 2020), waar-
mee we al weer het niveau van vóór corona benaderen.
Na de zomer namen we afscheid van Maartje van der Avert, 
coördinator van de Bloemen- en Bomenbuurt. Marieke van 
Hoek, die al verzorgster in deze wijk was, regelt nu de oppas.
Op de Vrijwilligersreceptie in oktober waren een flink aantal 
verzorgers aanwezig. Voor mij een prima gelegenheid kennis 
met hen te maken en verhalen uit de praktijk te horen. Op de 
ALV in november konden we Jeannette Kloeg in het zonnetje 
zetten. Jeannette is al 45 jaar vrijwilliger bij Kattenzorg en is 
nu wijkcoördinator van Leyenburg Noord en Rustenbroek-
Oostbroek.
Heel trots ben ik ook op de vrijwilligers die in december de 
Haagse stadsspeld ontvingen als blijk van waardering voor 
hun inzet voor de Vakantiedienst. Coördinatoren Emmy Nieu-
wenhuis en Saskia Aits, en verzorgers Evelyn van Kaam, Edith 
Kraayeveld en Ruud Bakker zijn het bewijs dat veel mensen 
die een steentje willen bijdragen aan het welzijn van katten, 
zich echt thuis voelen bij de Vakantiedienst van Kattenzorg en 
daar jarenlang actief zijn. Ik hoop dat we in de toekomst nog 
veel van onze vrijwilligers zo’n schouderklopje kunnen geven. 

Natasja Verbrugge
Hoofdcoördinator Vakantiedienst

Sponsorplan
In de opvang van Kattenzorg woont een aantal katten met 
medische en/of gedragsproblemen, waardoor het erg moei-
lijk is een nieuw huis voor ze te vinden. Om hun verzorging, 
medische behandeling en verblijf te bekostigen, kunnen leden 
en andere geïnteresseerden deze katten sinds 2006 sponsoren. 
Sponsors dragen voor ten minste 50 euro per jaar bij aan de 
kosten van hun ‘sponsorkat(ten)’.

Overlijden Robin, Aaltje, Lana en Simmy
2021 was een turbulent jaar voor het Sponsorplan, want helaas 
moesten we afscheid nemen van vier sponsorkatten. Aan het 
begin van het jaar ging zwart-witte kater Robin hard achteruit. 
In november 2020 was bij hem een tumor in z’n blaas gecon-
stateerd en herstel bleek helaas niet mogelijk. Robin deed het 
nog een paar maanden goed op een pijnstiller/ontstekings-
remmer, maar wilde op 27 
januari van het ene op het 
andere moment niet meer 
eten. Onderzoek wees uit 
dat de tumor zijn urine-
buis en endeldarm blok-
keerde. Er was geen andere 
keus dan Robin te laten 
inslapen. Zijn overlijden 
viel zwaar, want Robin was 
al als jonge kater bij ons 
en een sponsorkat ‘van het 
eerste uur’. Tijdens zijn ver-
blijf in de opvang heeft hij 
heel wat meegemaakt: van 
onzindelijkheidsproblemen 
tot een (gedeeltelijke) staart- 
en penisamputatie. Robin is bijna 18 jaar geworden. 

Kort na Robins overlijden moesten we ook afscheid nemen van 
Aaltje. Deze zwarte poes kwam als kitten met haar zusje Dickie 
in de opvang terecht, omdat ze niet goed waren gesocialiseerd. 
Ze waren schuw, niet handtam en angstig. In de loop der jaren 
kropen ze steeds verder uit hun schulp. In de laatste maanden 
voor haar overlijden konden de verzorgers Aaltje zelfs aaien. 
Begin 2020 werd er bij Aaltje een hartafwijking geconstateerd. 
Ze heeft het nog een jaar lang prima gedaan op een vochtaf-
drijver, maar werd steeds kortademiger. Om haar verder leed 
te besparen, besloten we haar op 10 februari te laten inslapen. 
Aaltje is 8 jaar geworden.

Na het overlijden van Robin en Aaltje werden in de zomer drie 
nieuwe katten in het Sponsorplan opgenomen, waaronder 
Simmy, een lapjespoes van 4,5 jaar oud. Ondanks haar jonge 
leeftijd had Simmy al bij vier eigenaars gewoond toen ze bij 
ons kwam. Wat ze precies heeft meegemaakt is niet bekend, 
maar haar laatste eigenaar signaleerde dat ze soms zonder 
waarschuwing of aanwijzing agressief gedrag vertoont. Los 
van haar gedragsproblemen had ze een ernstige hartaandoe-
ning. We wisten dat ze daardoor niet oud zou worden, maar 
haar overlijden kwam toch abrupt. Op 22 augustus is ze sla-
pend in haar mandje plotseling van ons weggegleden. 

In het najaar namen we afscheid van de hoogbejaarde Lana. 
Ze was al een tijdje aan het tobben met haar gezondheid. Ze 
moest veel overgeven en trok ook de vacht rondom haar flan-
ken weg. In het najaar ging Lana snel achteruit. 

Robin was een sponsorkat 'van
het eerste uur' en werd bijna 18 
jaar.

In 2021 moesten we afscheid nemen van vier sponsorkatten,
waaronder de hoogbejaarde dame Lana.
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Op 9 november is ze ingeslapen op 17-jarige leeftijd: een 
leeftijd om trots op te zijn, zeker voor een poes met diabe-
tes. Ook haar overlijden is een gemis, want Lana was altijd 
‘gezellig aanwezig’ in de opvang.
Robin, Aaltje, Simmy en Lana zijn gecremeerd en hun as is 
uitgestrooid over zee.

Een nieuw huis voor Siep
Naast deze vier overlijdensgevallen was er gelukkig ook 
goed nieuws: sponsorkat Siep kreeg een nieuw thuis! De 
meeste sponsorkatten blijven de rest van hun leven bij ons 
wonen, maar Siep maakte zoveel progressie dat we het aan-
durfden hem uit te plaatsen. Siep werd al in 2010 sponsor-
kat, nadat hij met gedragsproblemen bij ons terechtkwam 
omdat hij als kitten niet goed was gesocialiseerd. Met veel 
geduld raakte hij echter steeds minder gestrest en werd hij 
minder bang voor de verzorgers. Eind 2020 meldde zich een 
bekende bij ons met veel kattenervaring, die bereid was 
Siep een veilig thuis te bieden. Na veel wikken en wegen 
en onder begeleiding van een kattengedragstherapeut 
besloten we de gok te wagen. Siep had even tijd nodig 
om te wennen, maar de uitplaatsing is een groot succes 
geworden. Hij durft intussen – en dat hadden we eigenlijk 
niet durven dromen – bij zijn nieuwe baasje zelfs op schoot 
te liggen!

Nieuwkomers: Harvey en Sarah
In de zomer werden behalve Simmy nog twee nieuwe 
katten in het Sponsorplan opgenomen: Harvey en Sarah. 
Harvey is een 7-jarige kater die als kitten van ongeveer vier 
weken oud op straat werd gevonden en met de fles is groot-
gebracht. Omdat hij geen moeder of andere katten om zich 
heen had, kwam hij in de puberteit in de problemen. Hij kan 
moeilijk met zijn frustraties omgaan en is soms onvoorspel-
baar in zijn gedrag; zodoende kwam hij in 2016 in de op-
vang terecht. Na de begeleiding door een kattengedragsthe-
rapeut durfden we hem begin 2020 uit te plaatsen. Helaas 
werd dat geen succes. Zodra Harvey iets heel eng of ‘nieuw’ 
vindt, weet hij dat niet te uiten en kan hij bijvoorbeeld gaan 
bijten. Kort na zijn uitplaatsing kwam hij daardoor terug. 
Omdat hij nog heel veel moet leren, hebben we besloten dat 
hij bij ons mag blijven als sponsorkat.
Sarah is een 6-jarige poes. Ze heeft een zwerversverleden en 
kan daardoor moeilijk binnen aarden. Ze is onvoorspelbaar 
in haar gedrag en heeft een hartruisje. Daarnaast heeft Sa-
rah af en toe een soort epileptische aanval. Gelukkig merkt 
ze er zelf weinig van, maar het is wel schrikken voor 

de mensen om haar heen. We hebben één keer geprobeerd 
Sarah uit te plaatsen, maar dat pakte niet goed uit. Sarah 
was onberekenbaar en bleek bovendien heel gevoelig voor 
geluid. Vanwege de combinatie van gedrags- en medische 
problemen is ze in het Sponsorplan opgenomen.

Overige sponsorkatten
We hielden ons hart vast voor Dickie, het zusje van de 
overleden Aaltje, maar zij doet het erg goed en durft steeds 
meer. De lieve kater Nugget is medisch gezien ons grootste 
‘zorgenkindje’, maar gelukkig ging het afgelopen jaar heel 
goed. Hij heeft weinig blaasontsteking gehad. Wel had hij 
last van snottebellen maar in plaats van met nog meer 
antibiotica, is dit behandeld met baby-neusspray. Hij stelde 
dat niet echt op prijs maar het hielp wel. Sambal was in de 
eerste helft van 2021 verre van stabiel. Hij had een paar keer 
een hypo; iets wat kan gebeuren met katten met diabetes. 
Sinds augustus stabiliseerde zijn situatie gelukkig. Hij werd 
in oktober 15 jaar.

90 sponsors
De 90 sponsors ontvingen tweemaal een verslag over hun 
sponsorkat(ten) en maakten samen ruim 13.000 euro over; 
3.000 euro meer dan in 2020. We verwelkomden twaalf 
nieuwe donateurs en verloren er negen. Ondanks de vier 
overlijdensgevallen bleven de meeste sponsoren deelnemen 
aan het Sponsorplan; sommigen steunen intussen al hun 
derde of vierde sponsorkat. We zijn heel blij dat veel spon-
sors ons zo trouw willen blijven steunen!

Tot slot: eind 2021 heb ik na 14 jaar het Sponsorplan overge-
dragen aan Bep Sterke. Zij verzorgt voortaan de verslagen 
en onderhoudt de contacten met de sponsors.

Marjolein Dekker
Uitvoerder Sponsorplan

Siep heeft het bij zijn nieuwe baasje geweldig naar zijn zin!
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Harvey (boven) en Sarah (onder) werden in 2021 in het 
Sponsorplan opgenomen.
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Inlichtingendienst
Van onze dienst is in 2021, in vergelijking met het jaar daar-
voor, wat actiever gebruikgemaakt. Nog steeds had corona 
invloed op het aantal telefoontjes en de onderwerpen van 
gesprek: minder Vakantiedienst, meer vragen over katten met 
gedragsproblemen. 
De teamcollega’s vinden juist de vragen over het welzijn van 
een kat en over problemen die te maken hebben met her-
plaatsingen, het interessantst. Het zijn onderwerpen waar ze 
de meeste voldoening uit halen omdat ze persoonlijk advies 
kunnen geven. Herplaatsingen zijn vaak wel treurige verha-
len: bijvoorbeeld als iemand is overleden of naar een ver-
pleeghuis gaat. Familieleden bellen dan met de vraag welke 
mogelijkheden er zijn voor het achterblijvende huisdier.
Ik geef een voorbeeld van hoe onze dienst hulp heeft kun-
nen bieden en met elkaar heeft samengewerkt. Een radeloze 
mevrouw belde; ze had via Marktplaats een Britse korthaar 
aangeschaft. Maar die was zó angstig dat ze al vijf weken 
achter de cv verstopt zat. Het bleek een slechte match te zijn. 
Ze twijfelde over de kat herplaatsen of het nog even aankij-
ken. Er zijn haar tips gegeven om contact met de kat te leggen 
en ze besloot het nog even aan te zien. Voor de zekerheid werd 
haar verteld dat ze ook de volgende dag nog eens zou kunnen 
bellen, dan zou een andere collega misschien nog wat aanvul-
lende adviezen kunnen geven. Deze collega is uiteindelijk zelfs 
ter plekke gaan kijken en heeft mevrouw een tijdje begeleid, 
wat zeker niet gebruikelijk is. Na een paar weken is toch 
besloten tot herplaatsing. Door de samenwerking is de kat nu 
heel gelukkig in een nieuw huis.
In november kreeg onze dienst te maken met problemen in de 
telefooncentrale. Deze waren ons uit het verleden niet hele-
maal vreemd maar ditmaal bleken de technische problemen 
onoverkomelijk. De centrale was ‘op’ en er moest een geheel 
nieuw inbelsysteem worden geïnstalleerd. Daardoor waren 
we geruime tijd telefonisch niet meer bereikbaar. We hebben 
iedereen zo goed mogelijk via de website en Facebook op de 
hoogte gehouden. Deze periode heeft wel invloed gehad op de 
motivatie van ons team, maar gelukkig hebben alle leden in 
2022 de draad weer opgepakt en is het team dus ongewijzigd.

Dody van de Ven
Coördinator Inlichtingendienst

Postzegelactie
Het jaar 2021 was wederom succesvol voor de postzegelactie. 
Er werden weer heel wat zegels ingeleverd. Meestal kleine 
hoeveelheden losse zegels, soms ook hele verzamelingen.
In totaal heeft de actie ruim 5.800 euro opgeleverd, 2.500 
euro werd verkregen uit de verkoop in de winkel en 2.550 euro 
uit de verkoop via de eigen klantenkring. Het secretariaat kon 
750 euro besparen op de portokosten. 
Zoals al uit de omzet blijkt, liep de verkoop in de winkel goed, 
ondanks de sluiting wegens corona. Steeds meer verzame-
laars weten de postzegelhoek te vinden. Helaas ontvangen 
we elk jaar toch minder enveloppen van organisaties en 
bedrijven die in het verleden zegels voor ons spaarden. Dat 
heeft waarschijnlijk te maken met het dalende gebruik van 
papieren post. 
Laten we hopen dat we in 2022 toch weer voldoende zegels 
binnenkrijgen om er opnieuw een succesvol jaar van te maken.

Marijke Bleiji
Coördinator Postzegelactie
  
Winkel
Ondanks de lockdown aan het begin en het einde van het 
jaar en de door de overheid opgelegde beperkingen, zoals 
een maximum aantal klanten per vierkante meter, ging het 
eigenlijk helemaal niet zo slecht met de winkel. Dat was vast 
en zeker te danken aan onze vrijwilligers die de klanten altijd 
hartelijk begroetten en monter riepen ”graag afstand houden 
en mondkapjes op”. Maar natuurlijk lag het ook aan de vele 
en mooie spullen die werden binnengebracht. Bep Sterke 
en Sandra Dessing konden zelfs een aantal ‘pronkstukken’ 
verkopen op Marktplaats en Catawiki, wat extra inkomsten 
opleverde. En we hielden een succesvolle uitverkoop; van 
heinde en ver kwamen mensen onze winkel bezoeken. 
Heel jammer was dat Bep Sterke in september om gezond-
heidsredenen een punt moest zetten achter haar jarenlange 
coördinatorschap. Ze blijft gelukkig wel op de achtergrond 
actief voor de webshop en het beheer van het Catawiki-
account. We gingen op zoek naar een nieuwe coördinator, 
maar oproepen in het Katten Katern en op een Haags vrijwilli-
gersplatform leverden geen geschikte kandidaat op. Voorlopig 
zijn daarom enkele taken verdeeld onder de leden van het 
winkelteam en draag ik als bestuurslid de eindverantwoorde-
lijkheid. Maar het is duidelijk dat de algehele coördinatie, het 
aansturen van het team en het beheer van de winkel, toch in 
handen van één persoon moet komen te liggen.  
Eind 2021 leerden we Esther Franken kennen als een fijne, 
nieuwe collega. Zij voelt zich op haar plek in ons team en 
werkt met veel plezier op bijvoorbeeld de zaterdagmiddag. 
Oud-vrijwilliger Laetitia van Dorp meldde zich weer en ook zij 
is een zaterdagmiddag in de maand in de winkel te vinden.
Er was op ‘personeelsgebied’ nog meer heuglijk nieuws. Zo 
vierden Anita Brieko en Bep Sterke hun zilveren jubileum als 
vrijwilliger bij Kattenzorg. Anita is al 25 jaar verzorgster bij de 
Vakantiedienst en is in 2019 ons team komen versterken. Bep 
begon in 1995 als vrijwilliger in onze toenmalige winkel in de 
Elandstraat. In december ontvingen drie leden van ons team 
de Haagse Stadsspeld: Netty Smits (die als ervaren kracht op 
dinsdagmiddag de klanten helpt), Marijke Bleiji (die met veel 
enthousiasme de Filateliehoek bestiert) en Erwin Vos (onze 
elektronica-man). Ik ben echt heel tevreden met ons huidige 
winkelteam; met de samenwerking, de inzet en de toewijding.

De ondeugende Lily kwam in het najaar in de opvang terecht 
en zoekt een nieuw mandje.
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Nieuw in de winkel is het ventilatiesysteem dat is aange-
legd om de gezondheid van zowel het winkelteam als van 
de klanten te waarborgen. Bij de aanleg van de buizen ble-
ken het plafond en de balken erboven als gevolg van lekkage 
uit de boven de winkel gelegen appartementen dusdanig 
te zijn aangetast, dat alles vernieuwd moet worden. De 
herstelwerkzaamheden zullen in 2022 plaatsvinden. Helaas 
moet de winkel dan een poosje dicht, terwijl we juist weer 
zo lekker draaien.
Niettemin: we kunnen terugzien op een succesvol jaar en 
zijn trots op wat we met elkaar hebben bereikt.

Lenny Bouman
A.i. coördinator winkel

Kraampjes
Het was een treurig jaar voor onze dienst. We konden 
welgeteld één kraampje inrichten. Dat was op de Vrijwilli-
gersreceptie in oktober. Het was wel gelijk een ‘klapper’ met 
een onverwacht hoge opbrengst, dus daar troosten we ons 
maar mee. Hopelijk kunnen we in 2022 weer present zijn op 
festivals en wijkevenementen en bijvoorbeeld in tuincentra 
met een dierenafdeling om meer bekendheid te geven aan 
het werk dat Kattenzorg doet en artikelen met katten erop 
te verkopen.

Carry van der Heyden
Coördinator Kraampjes

Website
Achter de schermen heeft de website een paar grote up-
dates gekregen waardoor we nu de nieuwste versies van de 
huidige software kunnen gebruiken. Er zijn plannen de toe-
passingen verder uit te werken en dan ook een nieuwe ‘look 
and feel’ aan de site te geven. De software van de webshop 
moet nog worden aangepast.
In 2021 trok onze site ruim 26.000 bezoekers. In de drukste 
week waren het er 865, in de rustigste week nog altijd 415. 
Zoals verwacht kijkt 95,5% van de bezoekers de site vanuit 
Nederland. Het is wel interessant te zien op welk tijdstip 
mensen onze site bezoeken. Hoewel dat meestal tussen 
17.00 uur en 23.00 uur is, valt de drukste periode mooi ge-
spreid tussen 14.00 uur en 21.00 uur. Met uitzondering van 
18.00 uur (etenstijd). 

De trend van de laatste jaren dat mensen via een smart-
phone onze site bekijken, blijft stijgen naar 64,1% (60,6% in 
2020). Het aantal bezoekers dat kijkt via hun pc blijft onge-
veer hetzelfde, terwijl het aantal dat vanaf een tablet kijkt 
blijft dalen; nu nog maar 6,2%.
De meest bezochte pagina is ‘Kat zoekt thuis’, gevolgd door 
Vakantiedienst en Sterilisatieactie. De contactpagina staat 
op de vierde plek.

Helaas doen steeds minder mensen mee aan de polls op de 
website: 560 in 2021 tegenover 776 in 2020 en 1.027 in 2019. 
Dus bijna 50% minder in slechts twee jaar tijd. 
De uitkomsten van de polls in 2021 zijn:

Mijn kat is een schootzitter                            53%        47% 
Mijn kat is eenkennig                            52%      48%
Mijn kat krabt aan de meubels         59%        41% 
Mijn kat weigert medicijnen in te              66%        34%       
nemen
Mijn kat heeft een hekel aan muziek          11%         89%
Mijn kat stribbelt tegen bij dierenarts-            53%       47%
bezoek
Mijn kat is gechipt                            94%         6%
Mijn kat heeft speciale geluidjes         93%          7%
voor mij
Mijn kat geeft zelf aan dat er gespeeld     86%        14% 
moet worden 
Mijn kat ligt graag in de wasmand             63%         37%
Mijn kat is niet bang voor water         45%        55%
Mijn kat ‘bemoeit’ zich met mijn                83%         17%
pc/laptop 

Ik wil iedereen die vorig jaar een bijdrage heeft geleverd 
hartelijk bedanken!
Leuk idee voor de website? Mail naar webmaster@katten-
zorg-denhaag.nl

Susan van der Poll
WebmasterMeisje heeft intussen een nieuw thuis gevonden.

De 15-jarige Britt kwam vanwege het overlijden van haar
eigenaresse in de opvang terecht. Dat was even omschake-
len, want ze was nooit eerder van huis weg geweest. Ze 
heeft intussen een nieuwe eigenaar gevonden, bij wie ze 
haar oude dag mag doorbrengen.

9
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Facebook
Het aantal volgers op Facebook blijft gestaag toenemen en 
ging in 2021 van zo’n 1.400 naar 1.500. Heel precieze getallen 
zijn niet te geven omdat het nogal schommelt.
Vorig jaar bleek dat er niet zozeer wordt gereageerd op 
algemene ‘kattendingen’ maar vooral op mededelingen en 
de maandelijkse Poll. Sinds de berichten daar grotendeels toe 
beperkt zijn, is het aantal volgers stabiel. Soms schoten goed 
bedoelde foto’s, cartoons en weetjes bij mensen kennelijk in 
het verkeerde keelgat, want dan daalde het aantal volgers in 
één keer sterk. Wij houden het nu dus vooral op het geven van 
informatie die betrekking heeft op Kattenzorg. Leuk om te 
vermelden is dat steeds meer mensen onze pagina gebruiken 
om via de chatfunctie rechtstreeks contact op te nemen.

Hanne Boom
Beheerder Facebook-pagina

Katten Katern
In 2021 verschenen vier (in plaats van drie) edities van het Kat-
ten Katern. Het is – hoe tegenstrijdig dat ook lijkt – namelijk 
voordeliger vier keer per jaar te verschijnen, omdat we dan 
onder de definitie van ‘periodiek’ vallen en met veel lagere 
verzendkosten te maken hebben. De nummers verschenen in 
mei, juli, oktober en december.
Los van de frequentie onderging het Katten Katern een kleine 
metamorfose in zowel vormgeving als inhoud. Zo kregen de 
cover en rubrieksnamen een opfrisbeurt en gebruiken we in 
het vernieuwde format ook meer kleuren. Daarnaast werd 
een aantal nieuwe rubrieken geïntroduceerd. Zo werden in 
‘Niet van gisteren’ wat achtergronden over een Kattenzorg-
dienst gegeven en staan in ‘Kat in de media’ interessante 
nieuwtjes over katten die de krant haalden of die de hoofd-
rol spelen in een film of boek. Daarnaast hebben we een 
nieuwe columnist weten te strikken. Poes Zoefje maakte in 
het mei-nummer haar schrijversdebuut en vertelt wat haar 
overkomt als ze erachter komt dat ze moet verhuizen. Verder 
is een succesnummer terug van weggeweest: voortaan bevat 
elk nummer weer een puzzel, waarmee lezers een leuke prijs 
kunnen winnen. De achterpagina wordt voortaan gesierd 
door de rubriek ‘Kattebelletjes’, met korte kattenweetjes en de 
winnaar van de Fotoprijs.

Natuurlijk gooiden we niet alles overboord en bleef een aan-
tal ‘oude vertrouwde’ rubrieken intact. Zo nam Hans van Lith 
dit jaar weer de interviews af (in mei: Dierenbegraafplaats 
Zevenhoven; in juli: beeldend kunstenares Ella van Schaik; in 
oktober: Stichting Zwerfkatten Nederland en in december: 
Stichting Wetland Cats). Daarnaast verzorgde Hanne Boom 
de rubriek ‘Nieuw mandje gezocht’ (voorheen: ‘Goed tehuis 
gezocht’), waarin de katten uit de opvang worden beschre-
ven, die een nieuw thuis zoeken. Dierenarts Lennart van 
Kranenburg gaf in zijn column ‘De dierenarts vertelt’ weer 
een interessant inkijkje in zijn praktijk. In ‘Nieuws uit de 
vereniging’ zoomden we in op de laatste Kattenzorg-activi-
teiten. En tot slot waren we weer erg blij met de vele leuke 
foto’s en verhalen die we in de rubriek ‘Inbox’ (voorheen: 
‘Brieven van lezers’) konden plaatsen. 

Marjolein Dekker
Eindredacteur Katten Katern

Public Relations
Echt aan de weg timmeren zat er in 2021 niet in. De Sterilisa-
tieactie kreeg wel meer bekendheid door de reclame die de 
Dierenbescherming voor onze actie maakt, maar dat was het 
dan wel zo’n beetje. De onzekerheid die corona meebracht 
maakte dat we geen nieuwe activiteiten, zoals een workshop, 
op touw durfden te zetten. Er werd daarom ook geen digitale 
Nieuwsbrief uitgebracht. Via ons kwartaalblad Katten Katern 
werden de leden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen 
binnen de vereniging en van nieuwtjes. 
Op de website werd voor het eerst ons Activiteitenverslag 
(over 2020) gepubliceerd. Samen met het Meerjarenbeleids-
plan - waarin onder andere onze doelstelling en de wijze 
waarop we inkomsten verkrijgen zijn vermeld - en de finan-
ciële gegevens over 2020. Er is in juni daarvoor een geheel 
nieuwe rubriek ‘ANBI’ op de website geplaatst. Zo voldoet 
Kattenzorg aan de eisen die de Belastingdienst stelt. 

Margo Labohm
Coördinator PR

Het Katten Katern kreeg in 2021 een 'opfrisbeurt'.

De verlegen Luca was erg toe aan een eigen mandje ... 
en heeft intussen een nieuw plekje gevonden!
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Doelstelling
Vereniging Kattenzorg is opgericht op 22 juli 1960. Doel van de vereniging is het welzijn van katten te bevorderen. 
Dit gebeurt door:
• Het geven van advies over het houden en verzorgen van katten, geboortebeperking, ziekten en kwalen. Adviezen worden 

gegeven via de inlichtingentelefoon; het informatiecentrum/de winkel; stands en kraampjes; het secretariaat; opvang en 
nazorg; lezingen en workshops over kattengedrag.

• Verzorging van katten aan huis door vrijwilligers van de Vakantiedienst. 
• Het geven van een tegemoetkoming aan leden voor de kosten van sterilisatie/castratie en chippen van hun kat(ten). 
• Het verhuren van vangkooien en benches.
• Het voorkomen dat de zwerfkattenpopulatie in de regio Haaglanden zich uitbreidt, in samenwerking met de Dieren- 

ambulance Den Haag e.o.
• Het opnemen en herplaatsen van katten. Dit gebeurt vanuit een kattenpension met het keurmerk van branche- 

organisatie Dibevo.
• Het middels een Sponsorplan geven van permanente huisvesting aan oude(re), niet meer of moeilijk herplaatsbare  

katten.
• Het geven van financiële steun voor bijzondere medische kosten voor katten van leden die van een minimum moeten 

rondkomen.

Vereniging Kattenzorg
Inschrijving Kamer van Koophandel 40409118, ANBI-RSIN 004130285
Postadres: Postbus 85686, 2508 CJ Den Haag
Tel.: 070-345 79 85, bereikbaar op werkdagen tussen 14.00-17.00 uur
E-mail: secretariaat@kattenzorg-denhaag.nl
Website: www.kattenzorg-denhaag.nl

Het werkgebied van de Vakantiedienst, herplaatsing en nazorg, omvat de gemeenten Den Haag, Delfgauw, Delft, Leidschen-
dam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.  
E-mail: vakantiedienst@kattenzorg-denhaag.nl

Lidmaatschap in 2022 minimaal 15 euro per kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december), ongeacht de datum van aan-
melding.

Informatiecentrum/winkel/webshop 
Copernicusplein 11, 2561 VN Den Haag, tel. 070-362 78 57
Geopend op maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag van 12.00-16.00 uur
E-mail: winkel@kattenzorg-denhaag.nl

Sponsorplan
E-mail: sponsorplan@kattenzorg-denhaag.nl

Opvang
Tel.: 070-361 41 77, bereikbaar op werkdagen tussen 16.00-18.00 uur
E-mail: opvang@kattenzorg-denhaag.nl

Ledenadministratie 
S.P.Abonneeservice, Postbus 105, 2400 AC Alphen aan den Rijn
Tel.: 0172-47 60 85
E-mail: kattenzorg@spabonneeservice.nl

Bankrekeningen 
Algemeen en giften NL49 INGB 0000 0256 19 / Ledenbijdragen NL66 INGB 0000 4202 00
Sponsorplan NL20 INGB 0000 6353 98 / Sterilisatiefonds NL98 INGB 0000 0052 40

Colofon
Uitgave: Vereniging Kattenzorg. Samenstelling: secretariaat, mei 2022. Lay-out: Marjolein Dekker.
Illustraties: foto’s van katten in de opvang en het Sponsorplan in 2021.

Disclaimer
Dit activiteitenverslag is op basis van rapportages uit de diensten samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.  
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