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Beleidsplan 2020 -2024, van de Vereniging Kattenzorg Dordrecht e.o.,
hierna te noemen Vereniging Kattenzorg.

Het bestuur van de Vereniging Kattenzorg heeft een beleidsplan opgesteld voor 5 jaren, welke ingaat
per 1 januari 2020.
De Vereniging Kattenzorg is een 100% vrijwilligersorganisatie en heeft ten doel het verminderen en
terugdringen van het kattenleed in het algemeen en van de zwerfkat in het bijzonder.
Dit doet men door middel van het geven van o.a. algemene informatie, castratie/sterilisatie, verstrekken van voedsel, herplaatsing en nazorg. Dit alles voor de zwerfkatten. Daarnaast is er het verzorgen
van de kat(ten) en andere kleine huisdieren thuis tijdens de afwezigheid van de eigenaar. Alle taken
zijn uitgewerkt in richtlijnen.
Er wordt getracht dit doel zelfstandig dan wel in samenwerking met andere instanties te bereiken door
het onder te brengen in verantwoorde pensions en bij eventuele ziekte of gebrek onder medische behandeling te stellen.
Hiervoor werken wij samen met Dierenzorgcentrum & Dierenambulance Louterbloemen Drechtsteden
en Stichting Zwerfkatten Rijnmond (SZR).
Daarnaast kan men een beroep doen voor vervoer naar en van diverse instanties. Tevens werken wij
samen met het Dierenziekenhuis Drechtstreek en Dierenkliniek Ridderkerk.
Alle middelen zullen worden aangewend om het door de Vereniging Kattenzorg gestelde doel te kunnen bereiken.
Ook worden zwerfkatten op vaste plaatsen van voeding voorzien door vrijwilligers.
Het bestuur, coördinatoren en andere vrijwilligers zetten zich in zoals is vastgesteld in de Statuten en
verder uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement. Daarnaast zijn er de taakomschrijvingen waarin
wordt beschreven op welke manier bepaalde activiteiten (moeten) worden uitgevoerd. Door de doelstelling en deze beschrijvingen voldoet de Vereniging Kattenzorg aan de vereisten voor een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instanties).
Dit geeft tevens een duidelijk beeld naar de leden.
Voor de blijvende inzet van vrijwilligers is het nodig dat men terug kan vallen op een goede organisatie
en niet afhankelijk mag en kan zijn van één of meer personen.
Tevens is het noodzakelijk dat ook de leden en vrijwilligers hun inbreng kunnen geven. Indien deze
passend is binnen het gestelde doel en grenzen moeten deze in de organisatie opgenomen kunnen
worden. Naast de basis van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement moet daarvoor ook, om een
brede basis te hebben, een beleidsplan ten grondslag liggen.
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De eerste taak van het bestuur is om een duidelijk overzicht te maken welke taken er binnen de Vereniging Kattenzorg liggen. In het Huishoudelijk Reglement is aangegeven welk bestuurslid zich met
welke taak bezighoudt. Hiervoor is een betrokken bestuurslid aanspreekbaar als contactpersoon. De
bestuursleden dienen hun taken naar beste kunnen uit te voeren en te onderhouden en zijn
hiervoor ook verantwoordelijk. Bestuursleden kunnen hun ta(a)k(en) ook delegeren aan andere vrijwilligers, maar blijven eindverantwoordelijk. Daarnaast werkt de Vereniging Kattenzorg met een coördinator om van een en ander een centraal overzicht te hebben.
In het Huishoudelijk Reglement is ook opgenomen een datalijst voor het aftreden en (her)benoemen
van (nieuwe) bestuursleden. De bestuursleden en coördinatoren kunnen onbeperkt worden benoemd.
De Vereniging Kattenzorg heeft na 40 jaar (in 2017) gekozen voor een nieuw logo en een aangepaste
lay-out ontworpen voor interne en externe communicatie.
Verder heeft de Vereniging Kattenzorg diverse mogelijkheden om naar buiten toe te communiceren Dit
gaat via de website www.kattenzorg.nl, het Verenigingsblad Poezenpraatjes (4x per jaar), Facebook,
folder, brieven en e-mails. Door middel van de 1e drie is het mogelijk informatie direct bij te werken.
Daarnaast is in 2019 besproken dat ook de website dient aan te sluiten bij deze tijd. Dit in goed overleg met de website beheerder die tot nu toe alles hiervoor heeft geregeld.
Elk jaar wordt een financieel overzicht gemaakt en tijdens de Algemene Ledenvergadering in april gepresenteerd.
In het Huishoudelijk Reglement is tevens het materiaalbeheer opgenomen.
De overheadkosten worden zodanig begroot dat de uitgaven in verhouding blijven met de directe uitgaven voor de katten. Inkomsten worden ontvangen uit de contributie, giften van de leden en donaties.
Tevens wordt volgens de wettelijke bepalingen de inkomsten uit legaten besteed zoals gesteld in het
legaat.
De jaarrekening en begroting zullen ter goedkeuring worden voorgelegd in de Algemene Ledenvergadering, welke in april plaatsvindt. Voordat deze op de Algemene Ledenvergadering zullen worden besproken dienen deze eerder te worden gecontroleerd door de Kascommissie. De uitkomst wordt besproken op de Algemene Ledenvergadering.
De leden van de kascommissie worden voor onbepaalde tijd aangesteld.
Op een viertal adressen verspreid over Dordrecht zijn bonnenboekjes en stempels aanwezig. Vanaf
2020 liggen deze bij Peter van Kuyk, Piet en Miny Meuldijk, Hans Valk en Yvonne Brienen –
Van Kerchove.
De ingreep bij de kat dient binnen 1 jaar, vanaf het moment van uitschrijving van een bon, plaats te
vinden bij AniCura Dierenziekenhuis Drechtstreek of bij Dierenkliniek Ridderkerk.
De bon dient binnen één jaar na uitgifte gebruikt te worden bij de twee genoemde klinieken. Na deze
periode vervalt deze.
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De prijs wordt bepaald door AniCura Dierenziekenhuis Drechtstreek.
Dit is ook opgenomen in het Huishoudelijk Reglement bij artikel Rechten van de leden, punt h.
Het is en blijft van groot belang een goed overzicht te hebben en te behouden. In de beschrijvingen
zijn de volgende onderwerpen opgenomen:
.

Statuten

.

Huishoudelijk Reglement

.

Beleidsplan

.

Contract en Richtlijnen voor vakantiedienst

.

Beschrijvingen van:
. ALV
. Bestuur
. Nazorg
. Algemene info
. Werkzaamheden coördinatoren

Poezenpraatjes en Facebook kunnen een verkorte versie vermelden van Statuten, Huishoudelijk Reglement en verwijzen naar de website. Op de website wordt de volledige tekst geplaatst.
Per 1 januari 2020 heeft de Vereniging Kattenzorg 810 genoteerde leden. In Poezenpraatjes, op de
website en Facebook staan alle gegevens met betrekking tot o.a. lidmaatschap en de betaling hiervan.
In verband met de hoge kosten worden er geen acceptgiro’s verstuurd.
In Poezenpraatjes 4 voorafgaande aan het nieuwe kalenderjaar wordt melding van de te betalen contributie voor het nieuwe kalenderjaar.
De leden ontvangen een betalingsverzoek via een brief met daarin opgenomen wanneer de contributie
betaald dient te zijn.
Indien men na de herinnering in Poezenpraatjes 1 (maart) van het lopende jaar nog geen contributie
heeft betaald gaat er een betalingsherinnering uit. Dit geschiedt eind maart. Mocht ook ditmaal niet betaald worden, volgt uitschrijving van het lidmaatschap. De ledenadministratie maakt dit bekend bij het
lid.
Bij aanvragen voor de vakantiedienst en/of opvang dienen de coördinatoren en/of ledenadministratie
na te gaan of betaling van de contributie heeft plaats gevonden. Heeft er geen betaling plaats gevonden dan kan de Vereniging Kattenzorg niet bemiddelen bij de vakantiedienst. Het staat de vrijwilliger
vrij om de vakantiedienst toch uit te voeren. Echter zonder gebruik van het contract en richtlijnen door
de Vereniging Kattenzorg opgestelde. Helaas kan er dan bij een calamiteit geen achterwacht zijn voor
deze vakantiedienst. Dit is ook opgenomen in het Contract en de Richtlijnen voor de vakantiedienst,
welke zowel bij de eigenaar als bij degene die de vakantiedienst uitvoert bekend zijn.
De promotiestand van de Vereniging Kattenzorg zal op diverse evenementen aanwezig zijn. Dit is
mede afhankelijk van kosten/opbrengst en tijd.
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Een heel belangrijke factor binnen de Vereniging Kattenzorg is het blad Poezenpraatjes. Naast dat er
informatie vanuit de Vereniging Kattenzorg naar derden wordt gepubliceerd is het ook de bedoeling
dat het een leuk en informatief blad is en blijft.
De informatie wordt ook via de website en Facebook gedeeld opdat er interactie tussen de Vereniging
Kattenzorg en de leden is en blijft.
Ook kunnen er (zowel gratis als betalend) advertenties worden geplaatst.
Sinds januari 2020 wordt er gewerkt aan o.a. Instagram. Dit in samenwerking met Facebook.
Poezenpraatjes, Facebook, Website, Instagram en folder zullen tevens als PR-middel dienen. Er wordt
ook steeds gekeken om de kosten zo laag mogelijk te houden.
De notulen van de bestuursvergaderingen worden verkort gepubliceerd op Facebook en website.???
Indien een lid een onderwerp op een bestuursvergadering wil bespreken, dan dient dit schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij de secretaris. Daarna is het mogelijk om dit onderwerp tijdens een bestuursvergadering te komen bespreken.
Tevens zullen ook de deadlinedata voor inleveren van kopij voor Poezenpraatjes bekend gemaakt
worden. Poezenpraatjes komt uit in maart, juni, augustus en december.
De Algemene Ledenvergadering vindt plaats in april van het lopende kalenderjaar. De aankondiging
wordt gepubliceerd in Poezenpraatjes, op Website, Facebook en Instagram.
De hoofdtaak van de Vereniging Kattenzorg is het verbeteren van het leven van zwerf- en huiskatten.
De vrijwilligers van de Vereniging Kattenzorg zullen zich altijd en met alle zorg blijven inzetten waar
nodig.
Er zijn duidelijke beschrijvingen hoe dit kan geschieden zonder voorbij te gaan aan de doelstellingen.
Per jaar zullen 10 bestuursvergaderingen plaatsvinden. In april en augustus is er geen bestuursvergadering. Hiervan kan worden afgeweken.
Tevens zal er 1x per jaar een bijeenkomst worden gehouden voor de vrijwilligers.
Dit kan zijn met een thema met een (gast)spreker of met onderwerpen waar de vrijwilligers zoal tegenaan kunnen lopen en hoe dit beter aangepakt kan worden.
Op zo’n bijeenkomst kan men overleggen, vragen beantwoorden en om meer duidelijkheid over iets te
krijgen indien nodig.
Mocht er tussentijds behoefte zijn om met een grote groep te overleggen, dan zal geprobeerd worden
dit te regelen.
De Vereniging Kattenzorg gaat er vanuit dat met de duidelijkheid en bereikbaarheid veel vragen direct
beantwoord kunnen worden.
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De Vereniging Kattenzorg Dordrecht e.o. voldoet aan de eisen voor de ANBI status.
Dordrecht, 1 januari 2020
Namens het bestuur van de
Vereniging Kattenzorg Dordrecht e.o.

________________________________
Tineke Boele – van Kleef
Voorzitter

