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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 2021; het jaar waarin de
voortdurende Corona-pandemie en de naweeën van de zware aardbeving op
Samos van eind 2020 ons werk opnieuw hebben bemoeilijkt. Niettemin kijken we
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 2021 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 bijna 900.
Voor meer informatie over ons werk, zie: www.catrescuesamos.com.
D.J. Brandt
Voorzitter
Juni 2022

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 in het vorig verslagjaar vastgestelde beleidsplan en ook in
vergelijking met het voorafgaande jaar waren de resultaten, gegeven de
bijzondere omstandigheden, redelijk bevredigend: de inkomsten herstelden zich
enigszins na de aanzienlijke daling in het voorafgaande jaar en op voornoemde
kerntaken konden belangrijke resultaten worden gerealiseerd. In lijn met de in
het vorige jaarverslag uitgesproken verwachting bemoeilijkten de bijzondere
omstandigheden in het verslagjaar het organiseren van sterilisatieprojecten en
was door het geringere aantal toeristen de voerbehoefte van de straatkatten
beduidend groter. Hierdoor weken de uitgaven af van de streefverdeling tussen
medische en praktische hulp; op laatstbedoelde hulp lag door de
omstandigheden de nadruk.

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 bijna maandelijks sterilisatieprojecten georganiseerd
en met hulp van Cat Rescue Samos gefinancierd. In totaliteit zijn door
dierenartsen uit Griekenland, Oostenrijk en Nederland 594 (2020: 208) katten
(m/v) gesteriliseerd. Naast zwerfkatten op voerlocaties 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 overwegend uit voerprogramma’s
gericht op ondersteuning van zwerfkatten. Met steun van vele donateurs en
enkele sponsors konden er in totaal 50 (2020:19) pallets met vooral voer maar
ook vangkooien, voersilo’s en buitenhokken voor zwerfkatten worden verzonden.

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 ingeslagen.

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 ruim € 14.500 weer iets meer dan de inkomsten in het moeilijke vorige
verslagjaar. 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 heel beperkt zijn. Omdat de coronapandemie met de naar aanleiding daarvan getroffen maatregelen in het
verslagjaar veel activiteiten gericht op fondsenwerving bemoeilijkte of
onmogelijk maakte, is de nog altijd aanzienlijke daling van de inkomsten ten
opzichte van eerdere jaren wel verklaarbaar.
Wat de bestedingen betreft bleven de kosten die zijn besteed aan verwerving van
de inkomsten1 met 1,4% ruimschoots binnen de doelstelling (<10%). Ook de
kosten van administratie bleven met ruim € 430 EUR binnen de doelstelling (< €
500). Daarnaast was sprake van een beperkte toevoeging aan de reserves. Per
saldo betekende dit dat een bedrag gelijk aan ruim 85 % van de inkomsten aan
de beoogde doelen werd besteed. Volgens het beleidsplan zou ten minste de helft
van de bestedingen medische zorg moeten betreffen. Met ruim 25% is die
doelstelling door de bijzondere omstandigheden in het verslagjaar niet gehaald.

2. Toekomst
Omdat de Corona-pandemie op het moment van het vaststellen van het vorige
jaarverslag de wereld al bijna een anderhalf jaar in haar greep hield, durfde het
bestuur zich vorig jaar niet te wagen aan het uitspreken van een verwachting
voor 2021. Om dezelfde reden geldt dat ook voor 2022, met dien verstande dat
resultaten op het niveau van 2021 haalbaar geacht moeten worden.

2.1 Activiteiten
De verzorging van de katten op het eiland zal in 2022 naar verwachting
beïnvloed blijven worden door de pandemie. De combinatie van minder
1

De doorlopende kosten in de vorm van portokosten die één-op-één door donateurs zijn vergoed bij aankopen
uit de webwinkel respectievelijk internetveilingen buiten beschouwing latend.

sterilisaties -dus meer katten- en minder toeristen leidde al tot een duidelijk
merkbare toename van het aantal “afhankelijke” katten. Mede omdat de
samenwerking met de lokale opvang in de loop van 2020 is beëindigd en het
accent toen is verlegd naar de verzorging van straatkatten, is het aantal
straatkatten dat met onze hulp wordt gevoerd sterk gestegen, van ruim 200 via
375 ultimo 2021 tot 866 ultimo verslagjaar. Het bestuur wil die trend in 2022 tot
staan brengen.
Cat Rescue Samos wil ook daarom trachten in 2022 de doelstelling met
betrekking tot medische hulp weer dichter te benaderen dan in 2021. Voor zover
de corona-beperkingen dat niet in de weg staan zal worden gestreefd naar een
zo groot mogelijk aantal sterilisaties, maar het bestuur acht aantallen als in de
jaren voor “Corona” daarbij helaas niet waarschijnlijk.
Wat de contacten met de lokale bevolking en de lokale autoriteiten betreft, zal er
naar gestreefd worden de in eerdere jaren ingezette koers voort te zetten: bij
het organiseren van sterilisaties/sterilisatieprojecten en het bevoorraden van
voerplekken wordt samengewerkt met een groeiend aantal lokale vrijwilligers,
sterilisatieprojecten worden mede gefaciliteerd door de gemeente en het aantal
voerplekken wordt ingericht conform daarover met de gemeente gemaakte
afspraken.

2.2 Financiering
In 2021 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.

3. Organisatie
Stichting Cat Rescue Samos
Rijksweg Noord 101
6162 AE Geleen, Nederland
E-Mail: info@catrescuesamos.com
fb:Auction for the streetcats of Cat Rescue Samos 2021
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.

4. Jaarrekening
Stichting Cat Rescue Samos
Jaarrekening 2019
Inkomsten
Inkomsten uit eigen fondsenwerving

EUR

2021

2020

EUR

EUR

12.122,23

11.127,11

Inkomsten gezamenlijke acties

-

-

Inkomsten acties van derden

-

-

Inkomsten uit subsidies

-

-

Inkomsten uit beleggingen

-

-

2432,30

32,30

Overige inkomsten
Totale inkomsten

11.159,41

Bestedingen
1713,15
333,82

686,69
318,81

Besteed aan doelstelling

12418,26

7.335,10

Toevoeging aan reserves

89,30

2.818,81

Kosten werving baten
Kosten beheer en administratie

Onttrekking aan reserves

-

Totale kosten/bestedingen

14.554,53

11.159,41

Activa
Immateriële vaste activa

-

-

Materiele vaste activa

-

-

Vorderingen en overlopende activa

-

8.574,79

Liquide middelen

8.664,09

Totale activa

8.664,09

8.574,79

Passiva
Reserves en fondsen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totale passiva

8.664,09
-

8.574,79
-

-

8.664,09

8.574,79

5. Begroting
De begroting voor 2022 is grotendeels overeenkomstig de financiële realisatie in
het afgelopen jaar met dien verstande dat als gevolg van de Corona-pandemie
sterilisatieprojecten dit jaar wellicht minder realiseerbaar zijn en de voerbehoefte
van de straatkatten mogelijk groter zal zijn dan anders. Het bestuur behoudt zich
daarom de vrijheid voor om ook 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 2022

