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Voorwoord van de voorzitter D.J. Brandt
Zoals veel landen heeft Griekenland een groot zwerfkattenprobleem. Het Griekse
eiland Samos vormt daarop geen uitzondering.
Stichting Cat Rescue Samos zet zich in voor het verbeteren van het lot van de
zwerfkatten op Samos. Wij doen dat, in een internationale samenwerking, vooral
door het actief beperken van het aantal zwerfkatten middels het organiseren en
financieren van sterilisatieprojecten en individuele sterilisaties door lokale
dierenartsen en door ondersteuning van lokale organisaties en personen bij het
voorzien in voer en medische verzorging voor de zwerfkatten.
In dit jaarverslag wordt verslag gedaan van ons werk in 2019. Wij kijken met
dankbaarheid terug op de hartverwarmende steun die we van velen mochten
ontvangen. Hoewel nog steeds veel zwerfkatten op Samos in slechte
omstandigheden moeten leven en onze ambitie - het oplossen van dit probleemnog verre van vervuld is, zijn we trots op de bijdrage die we in 2019 met hulp
van onze donateurs hebben kunnen leveren. Elke kat die we kunnen helpen is er
één, en we hielpen er dit jaar samen met onze partners meer dan achthonderd.
Voor meer informatie over ons werk, zie: www.catrescuesamos.com.
D.J. Brandt
Voorzitter
Juni 2020
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1. Verslag van het bestuur
Om richting te geven aan haar activiteiten heeft het bestuur een beleidsplan
opgesteld. Hierin zijn doelstellingen ten aanzien van de kerntaken van de
stichting vastgelegd, is een inschatting gemaakt van de resultaten ten aanzien
van fondsenwerving en is een streefverdeling aangegeven voor de toedeling van
de inkomsten aan de belangrijkste op medische, respectievelijk op praktische
hulp gerichte kerntaken en -gelimiteerd- aan ondersteunende activiteiten.
Afgezet tegen dit beleidsplan en ook in vergelijking met het voorafgaande jaar
waren de resultaten opnieuw uitstekend: hoewel de inkomsten lager waren dan
in het voorafgaande jaar konden op deze kerntaken belangrijke resultaten
worden gerealiseerd. Het feit dat de uitgaven voor ondersteunende activiteiten
binnen de raming bleven droeg daar aan bij. De uitgaven voor voornoemde hulp
was daarbij redelijk goed in lijn met de streefverdeling, met een licht accent op
de praktische hulp.

1.1 Activiteiten
Cat Rescue Samos stelt zich ten doel (mede) te zorgen voor medische en voor
praktische hulp voor de zwerfkatten op Samos.
De medische hulp bestond enerzijds uit de financiering van de dagelijkse
noodzakelijke medische zorg, inclusief sterilisaties, waarin wordt voorzien door
de lokale dierenarts. Daarnaast zijn in nauwe samenspraak met de lokale
dierenarts in het verslagjaar 5 sterilisatieprojecten georganiseerd en met hulp
van Cat Rescue Samos gefinancierd. In totaliteit zijn door dierenartsen uit
Griekenland, Groot-Brittannië, Nederland en Oostenrijk maar liefst 842
(2018: 1000) katten (m/v) gesteriliseerd. Naast zwerfkatten uit de lokale
opvang betrof dit vooral zwerfkatten die op basis van meldingen van de lokale
bevolking, vaak met hun hulp, zijn gevangen en na behandeling op hun vangplek
zijn teruggezet. Bij veel van deze katten zijn ook andere noodzakelijke medische
ingrepen zoals parasietenbestrijding, trekken van tanden, behandeling van
wonden, enz. verricht.
De praktische hulp bestond in het verslagjaar enerzijds uit ondersteuning van de
vrijwilligers (een beperkt aantal vaste vrijwilligers en een grotere groep
incidentele helpers) die op Samos een kattenopvang draaiend houden. In deze
opvang en bij gastgezinnen verbleven gemiddeld 150 katten. Daarnaast werden
voerprogramma’s gericht op zwerfkatten ondersteund. Met steun van vele
donateurs en enkele sponsors konden er vanuit Nederland in totaal 29 pallets
(2018: 33 pallets) met vooral voer, maar ook met kattenmanden, krabpalen,
kattenbakken, enz. voor de opvang en buitenhokken voor zwerfkatten worden
verzonden.
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Naast voornoemde “hands on” activiteiten stelt Cat Rescue Samos zich ook
doelen die meer op een langere termijn gericht zijn. Door contacten met de
lokale bevolking en de lokale autoriteiten wordt getracht een breed draagvlak te
creëren voor het lokaal, op eigen kracht onder controle brengen en houden van
het zwerfkattenprobleem. In het verslagjaar waren er meerdere van deze
contacten, waarmee de route naar een intensievere en geformaliseerde
samenwerking met de gemeente nu definitief lijkt te zijn ingeslagen.
De kattenopvang op Samos biedt de mogelijkheid om studenten van
verschillende opleidingen ervaring te laten opdoen. Met bemiddeling van Cat
Rescue Samos waren er in het verslagjaar gedurende in totaal 25 werkweken 5
stagiairs actief. Al deze stages werden begeleid door een dierenarts.
Zoals hiervoor al aangegeven worden zwerfkatten die zijn gesteriliseerd, na een
korte recovery-periode, weer teruggebracht naar de plaats waar ze zijn
gevangen. Als dat om medische redenen niet mogelijk is - of als het om kittens
gaat - blijven ze in de lokale kattenopvang. Deze opvang kan in het
toeristenseizoen dagelijks worden bezocht. Met enige regelmaat leidt dit tot
verzoeken om adoptie van een kat. Als bezoekers aan de opvang een kat willen
adopteren is dat met inachtneming van de betreffende internationale wettelijke
bepalingen in beginsel mogelijk. Zo zijn er in het verslagjaar een 40-tal katten
geadopteerd.

1.2 Financiën
Met al deze activiteiten is geld gemoeid. Cat Rescue Samos verkreeg haar
inkomsten voor 100% uit donaties en opbrengsten van verkoop. Dit was met in
totaliteit bijna € 20.500 een kwart minder dan in het uitzonderlijk succesvolle
vorige verslagjaar, toen wel een bijdrage van € 3600 uit een fonds werd
ontvangen. Zoals ook in vorige verslagjaren met het oog op de continuïteit werd
opgemerkt moet daarbij worden bedacht dat het overwegend incidentele baten
zijn en dat de vaste periodieke donaties maar 10 % van de kosten dekken. Een
zekere fluctuatie in de inkomsten is dus op zich niet meteen zorgelijk, maar dat
ook de vaste donaties evenredig zijn gedaald stelt wel teleur.
Wat de bestedingen betreft bleven de kosten die zijn besteed aan verwerving van
de inkomsten binnen de doelstelling (<10%); de kosten van administratie
bleven daar met bijna € 250 ruim binnen (doelstelling < € 500). Daarnaast was
sprake van een beperkte toevoeging aan de reserves. Per saldo betekende dit dat
een bedrag gelijk aan ruim 91% van de inkomsten aan de beoogde doelen werd
besteed. Volgens het beleidsplan zou ten minste de helft van de bestedingen
medische zorg moeten betreffen en met bijna 45% is die doelstelling in het
verslagjaar net niet opnieuw gehaald. Iets meer dan de helft van de uitgaven
waren kosten ten behoeve van de kattenopvang en voeding voor straatkatten.
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2. Toekomst
Het bestuur is zich er van bewust dat één of enkele geslaagde jaren geen
garantie zijn voor de toekomst van de stichting. Gezien de in 2018 behaalde
successen werd vooraf een resultaat dat daarbij niet te veel zou achterblijven in
2019 al verheugend geacht. Hetzelfde gold voor 2020, maar de uitbraak van de
Corona-pandemie, die op het moment van het vaststellen van dit jaarverslag de
wereld al bijna een half jaar in haar greep heeft, maakt het uitspreken van iedere
verwachting voor 2020 welhaast onmogelijk.

2.1 Activiteiten
Cat Rescue Samos wil trachten in 2020 ten minste hetzelfde bedrag aan
medische hulp te besteden als in 2019 en zo mogelijk dat van 2018 weer te
benaderen. Voor zover de overheidsmaatregelen dat mogelijk maken zal worden
gestreefd naar een zo groot mogelijk aantal sterilisaties, maar het bestuur acht
aantallen als in de afgelopen jaren daarbij helaas niet waarschijnlijk. Zo moest
bijvoorbeeld een voor april gepland sterilisatieproject van 2 Oostenrijkse
dierenartsen als gevolg van de lock down voor onbepaalde tijd worden uitgesteld.
De verzorging van de katten op het eiland zal in 2020 waarschijnlijk eveneens
andere eisen stellen. Door de te verwachten sterke afname van het aantal
toeristen zal naar verwachting een zwaar accent komen te liggen bij de
voervoorziening. Het bestuur ziet daarin een grote uitdaging.
Getracht zal worden de contacten met de lokale bevolking en de lokale
autoriteiten te intensiveren en wat dat laatste betreft, zo mogelijk, ook tot
concrete, geformaliseerde samenwerking te komen.

2.2 Financiering
In 2020 zal met vergelijkbare acties als in eerdere jaren (donatieoproepen,
markten, internetveiling, webshop) aan fondsenwerving worden gedaan. Voor
zover bepaalde acties (markten) door de omstandigheden niet georganiseerd
kunnen worden, zal getracht worden dat met andere acties te “compenseren”.
Binnen de kring van sympathisanten zal worden geprobeerd meer vaste
donateurs te krijgen en er zal -indien het althans weer mogelijk wordt
sterilisatieprojecten te organiseren- eveneens worden geprobeerd meer fondsen
te benaderen.
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3. Organisatie
Stichting Cat Rescue Samos
Rijksweg Noord 101
6162 AE Geleen, Nederland
E-Mail: info@catrescuesamos.com
www.facebook.com/greekcatrescue
KvK-Nr. 67184634
fiscale nummer 856866015
Stichting Cat Rescue Samos is met ingang van 01.01.2017 als ANBI (algemeen
nut beogende instelling) door de belastingdienst erkend.

3.1 Bestuur
Voorzitter:

D.J. Brandt

Secretaris/Penningmeester:

S.A.H. Lauwers

Bestuurslid:

Samos Katzenhilfe e.V., vertegenwoordigd door
S. Marschall

3.2 Werknemers
De stichting heeft geen werknemers in dienst. Naast de leden van het bestuur
zijn er in Nederland nog enkele vrijwilligers betrokken bij de fondsenwerving.
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4. Jaarrekening
Stichting Cat Rescue Samos
Jaarrekening 2019
Inkomsten
Inkomsten uit eigen fondsenwerving

EUR

2019

2018

EUR

EUR

17915,75

21652,92

Inkomsten gezamenlijke acties

-

-

Inkomsten acties van derden

-

-

Inkomsten uit subsidies

-

-

Inkomsten uit beleggingen

-

-

2.406,73

5.699,62

Overige inkomsten
Totale inkomsten

20.322,48

27.352,54

Bestedingen
1.509,60
242,26

2.143,64
260,37

Besteed aan doelstelling

18.248,98

25.827,26

Toevoeging aan reserves

321,64

-

Kosten werving baten
Kosten beheer en administratie

Onttrekking aan reserves

-

Totale kosten/bestedingen

-878,73
20.322,48

27.352,54

Activa
Immateriële vaste activa

-

-

Materiele vaste activa

-

-

Vorderingen en overlopende activa

-

-

5755,98

5.434,34

Liquide middelen
Totale activa

5755,98

5.434,34

Passiva
Reserves en fondsen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totale passiva

5755,98
-

5.434,34
-

-

5755,98

5.434,34
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5. Begroting
De begroting voor 2020 is grotendeels overeenkomstig de financiële realisatie in
het succesvol verlopen 2019, zij het met inachtneming van de hiervoor onder 2
geschetste onzekerheden.
Als gevolg van de actuele Corona-pandemie zijn sterilisatieprojecten dit jaar
wellicht niet of minder realiseerbaar, terwijl de voerbehoefte van de straatkatten
indien/zo lang geen toeristen op Samos worden toegelaten waarschijnlijk
beduidend groter zal zijn dan anders. Het bestuur behoudt zich daarom de
vrijheid voor om dit jaar bij de besteding van middelen van de gebruikelijke
streefverdeling tussen medische en praktische hulp af te wijken.

getekend, door het bestuur,
Geleen, Juni 2020
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