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Voorwoord 
Voor u ligt het meerjarenbeleidsplan van Stichting Katimo. In dit beleidsplan staan de 
activiteiten en het beleid voor de jaren 2022 – 2025 beschreven. Dit beleidsplan is 
geschreven voor alle betrokkenen bij Stichting Katimo en in het bijzonder voor onze huidige 
en toekomstige donateurs. 

 

Inleiding 
Stichting Katimo biedt opvang voor moederloze (zoog)kittens, moederpoezen met kittens en 
zwangere poezen, die hulp nodig hebben omdat ze over straat zwerven of zijn gedumpt door 
mensen. Stichting Katimo biedt tijdelijke opvang en verzorging van de opgevangen dieren en 
zal er zorg voor dragen het dier een nieuwe toekomst te geven door middel van 
herplaatsing. 

 

Doel 
Het doel van de stichting is het opvangen van moederloze (zoog)kittens, moederpoezen met 
kittens of zwangere poezen die zijn gedumpt of over straat zwerven. Ook worden 
moederpoezen opgevangen die in het wild leven en een nestje met kittens hebben. 
Voor de kittens wordt een nieuw baasje gezocht. De moederpoes wordt gesteriliseerd en 
teruggeplaatst of, als ze niet te wild is, wordt ook voor haar een goed tehuis gezocht. 
Alle opgevangen kittens en katten wonen bij gastgezinnen. Daar worden ze goed verzorgd 
en in huiselijke sfeer gesocialiseerd. 
Daarnaast heeft Stichting Katimo een groot aantal katten, poezen en seniorenkatten in de 
permanente opvang. De seniorenkatten kunnen op afstand worden geadopteerd. 
Ook helpt Stichting Katimo mee om gevonden en vermiste katten weer terug te brengen bij 
de eigenaar, door ingezonden foto’s en filmpjes te delen op onze facebookpagina en met 
andere diereninstanties die een rol spelen in het veilig thuisbrengen van het huisdier. 
Stichting Katimo wil bereiken dat het aantal zwerfkatten in Limburg wordt verminderd. 
De binnengekomen dieren worden door Stichting Katimo aangemeld bij de daarvoor 
bestemde instanties b.v. Amivedi. 

 

Adoptie 
Stichting Katimo gaat voor de kittens en katten op zoek naar een nieuwe eigenaar. Dit wordt 
gedaan door een foto van het kitten/de kat op de website en facebook te plaatsen. 
De kittens worden geplaatst als zij minimaal 10 weken oud zijn en voorzien zijn van een 
enting en een chip. 
De kittens/katten die ouder zijn dan 6 maanden, worden naast de entingen en chip, ook 
geneutraliseerd voordat ze worden geplaatst. 



Inslaapbeleid 
De stichting voert in principe een NO-KILL-beleid maar er zijn uitzonderingen zie 
onderstaand beleid. 
De stichting heeft een beleid opgesteld voor het inslapen van een kitten/kat. Dit zal altijd in 
overleg gaan met de dierenarts. Als er geen ander beleid meer kan worden gevoerd omdat 
het kitten/de kat ernstig ziek is en er geen verbetering meer zal plaatsvinden of er wordt een 
lijdensweg verwacht dan zal er tot inslapen worden beslist door de dierenarts en door de 
dierenarts worden uitgevoerd. 

 

Waarom kiezen voor Stichting Katimo 
In de afgelopen 20 jaar heeft Stichting Katimo aan haar doelstelling inhoud kunnen geven 
en/of nastreven. Niet alleen wordt er goed voor de dieren gezorgd die aan de 
verantwoordelijkheid van Stichting Katimo zijn toevertrouwd, maar is er ook aandacht voor 
mensen die problemen ondervinden met hun huisdier of de verzorging ervan. Stichting 
Katimo denkt dan mee aan de best mogelijke oplossing voor het dier en de eigenaar. 
Daarnaast onderscheidt Stichting Katimo zich door de unieke opvang van seniorenkatten. 
Seniorenkatten waarvan de eigenaar is overleden of waarvan de eigenaar, al dan niet 
tijdelijk, niet voor hen kan zorgen vinden bij Stichting Katimo een nieuw thuis. 
Onze vrijwilligers geven aan deze dieren veel aandacht en proberen ze zo goed mogelijk te 
leren kennen. 
Wij moeten dit helaas doen zonder subsidie van de overheid. Middels het werven van 
fondsen willen wij deze doelstellingen nog lang bereikbaar houden voor mens en dier 

 

Vrijwilligers 
De werkzaamheden voor de verzorging, opvang en herplaatsing van de kittens/katten 
worden uitgevoerd door vrijwilligers. Denk hierbij aan: het ophalen en brengen van de 
kittens/katten naar de gastgezinnen en de dierenarts, de coördinatie van de gastgezinnen, 
de administratie en het beheer van de website en facebook. 

 

Het bestuur 
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en financieel beheer. De stichting heeft 
een bestuur dat bestaat uit 3 bestuursleden; een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor verrichte 
werkzaamheden alleen een vergoeding voor gemaakte kosten. 
De stichting bestaat alleen uit vrijwilligers. 

 
Het bestuur bestaat uit: 
A.C.M. Tonnaer, voorzitter (datum in functie 04-02-2022); 



F.E.J. Verkooijen, secretaris (datum in functie 10-08-2019); 
A.C.G.M. Ritterbeks, penningmeester (datum in functie 22-05-2022). 

De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. 
 

ANBI-status 
Stichting Katimo heeft de zogenaamde ANBI-status. Dat wil zeggen dat Stichting Katimo door 
de Belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voornaamste 
voordeel daarvan is dat giften fiscaal aftrekbaar kunnen zijn van het belastbaar inkomen bij 
donateurs. Een ander voordeel is dat ontvangen schenkingen of legaten vrijgesteld blijven 
van de heffing van schenk- of erfbelasting. Vanwege de voordelen verbonden aan deze 
fiscale status voor de doelstelling van Stichting Katimo spannen wij ons in om blijvend te 
voldoen aan de voorwaarden die daaraan door wet- en regelgeving worden gesteld. 

 

Jaarrekening 
Het bestuur legt met een jaarverslag, waarvan de jaarrekening een onderdeel is, 
verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid over het afgelopen jaar. De 
jaarrekening verschijnt jaarlijks vóór 1 juli. De jaarrekening wordt voorzien van een 
samenstellingsverklaring. Deze is openbaar en te vinden op de website. 

 

Communicatie 
Stichting Katimo hecht er veel waarde aan om met lage kosten donateurs en andere 
belangstellenden op een aantrekkelijke en heldere manier informatie aan te bieden en 
iedereen te betrekken bij haar werk. Stichting Katimo wil door communicatie openheid en 
transparantie geven over de werkwijze en financiële positie. 

 

Website 
De website www.katimo.nl en de facebookpagina van Stichting Katimo is een belangrijk 
communicatiekanaal voor donateurs en andere belangstellenden. Op de website is 
informatie te vinden over Stichting Katimo en haar organisatie. Ook is aangegeven hoe 
Stichting Katimo geholpen kan worden middels donaties en giften. De website wordt 
voortdurend verbeterd en geactualiseerd. 

 

Financien 
Inkomsten 
Stichting Katimo ontvangt voor het opvangen en de verzorging van de dieren geen subsidie 
van de overheid. 



De activiteiten van Stichting Katimo worden gefinancierd door opbrengsten uit giften, 
donaties, sponsoring en legaten. 
Aan nieuwe eigenaren van onze kittens en katten vragen wij een bijdrage in de kosten voor 
opvang, voeding, enten en chippen. 
Nieuwe donateurs worden geworven door middel van Facebook, de website, doneeracties 
en evenementen. De seniorkatten in de permanente opvang kunnen op afstand financieel 
worden geadopteerd. 

 
Kosten 
Het opvangen en verzorgen van dieren brengt kosten met zich mee, zoals dierenartskosten, 
dierzorgkosten en vervoer. Stichting Katimo beschikt momenteel over een dierenambulance 
welke beschikbaar is gesteld voor Stichting Dierenlot. 
Door het inzetten van vrijwilligers worden de kosten beperkt. Stichting Katimo streeft naar 
een kostendekkende bedrijfsvoering. 

 

Toekomst 
Stichting Katimo zal zich de komende jaren voornamelijk bezighouden met het doel van de 
stichting. Ook wil Stichting Katimo de zwerfkattenpopulaties verminderen door middel van 
TNR (Trap, Neuter en Return) projecten. Hierbij worden de katten ingevangen en bij de 
dierenarts geneutraliseerd. Na controle en herstel gaan de katten terug naar de plaats waar 
ze vandaan komen. 
Mocht er nog budget voor zijn dan zal het verblijf van de seniorenkatten worden opgeknapt 
en de buitenren van de katten in de permanente opvang worden gerenoveerd. 

 
Sponsors, donateurs, giften en legaten blijven van groot belang voor Stichting Katimo. Hier 
zal dan ook het komende jaren zeer veel aandacht aan besteed moeten worden. De binding 
met de donateurs is van groot belang. 

 
Wij kunnen niet zonder U! 


