Jaarverslag 2021
2021 was een jaar waarbij we onze werkwijze een beetje hebben moeten bijstellen.
We zijn gestart met de opleiding “ Houders van dieren, honden en katten besluit” aan het
Aeres college te Barneveld en hebben deze MBO 4 opleiding met een mooi resultaat kunnen
afronden.
Helaas viel deze opleiding midden in het hoogseizoen en hierdoor konden we minder nieuwe
katten opvangen.
Een andere reden was ook dat er minder gastgezinnen beschikbaar waren voor het
afgelopen seizoen.
Daarbij hadden we ook nog wat minder budget te besteden.
En wegens de zorg van de permanente groep katten, die best intensief is, zijn er slechts 5
nieuwe katten opgevangen in 2021.
Slechts 5, het is maar net hoe je het bekijkt, want die 5 hebben toch weer een prachtige
toekomst gekregen dankzij Poezenbende.

Ook hebben we mede dankzij Stichting Dierenlot een ander project kunnen verwezenlijken,
namelijk het laten betegelen van de muren waar de dierenverblijven tegenaan staan.
Deze muren waren slecht schoon te krijgen vanwege het broze stucwerk.
En omdat hygiëne bij ons hoog in het vaandel staat, vonden wij het belangrijk, zeker voor de
katten die al te kampen hebben met gezondheidsproblemen, dat deze muren betegeld
werden en hierdoor goed te reinigen zijn.
Via een project aanvraag bij St. Dierenlot, hebben we dit grotendeels financieel kunnen
bekostigen via een donatie.
In November heeft de tegelzetter de muren naar wens betegeld en zoals verwacht heeft dit
de leefomstandigheden van de katjes enorm verbeterd.

Hoewel we ook dit jaar weer te maken hebben gehad met de maatregelen omtrent Corona,
zijn er toch een aantal positieve en leuke dingen op ons pad gekomen.
Zo is de landelijke bijeenkomst van Stichting Dierenlot weer door kunnen gaan.

Dit is altijd een erg leerzaam en gezellig evenement waar we met onze vrijwilligers, een
leuke dag van maken. Afgelopen keer stond er ook weer een prachtige donatie tegenover
van maarliefst €5000,-.
Daarbij kregen we nog een andere tegemoetkoming voor de onkosten van de ambulance,
van nog eens €1000,Stichting Dierenlot is voor een kleine stichting zoals wij echt een enorme steun.
Zij organiseerde afgelopen seizoen een nieuwe actie, de digitale collectebus.
Samen met een aantal vrijwilligers en volgers van onze stichting hebben we zo’n digitale
collectebus aangemaakt en via social media gedeeld.
Deze opbrengst is verdubbeld door Dierenlot en heeft ons €1325,- opgeleverd.

Dankzij St. Dierenlot hebben we een aantal donaties bezorgd gekregen in de vorm van
kattenbakvulling. Hierdoor hebben we de kosten daarvoor een heel gedeelte kunnen
verminderen.
En ook hebben we weer meegedaan aan de christmas challenge.
We organiseerde een dierendagkraam, waar we eindelijk onze merchendising konden
aanbieden.
Ook hielden we een online Bingo waarvoor diverse bedrijven leuke spullen hadden
gedoneerd.
De overige spullen die niet verkocht waren of via de Bingo verloot zijn, werden te koop gezet
via onze nieuwe webshop “Poezenbendes winkeltje “.
Deze acties hebben een bedrag van €2193,- opgebracht.
Ook dit bedrag werd verdubbeld door St. Dierenlot.
In December hebben we onze fictieve cheque gebracht naar Arkel, het christmas station.
We hebben dit op een ludieke wijze gedaan, in de vorm van een toneelstukje ondersteund
door toneelvereniging Marvilde.
Een enorm leuke samenwerking, waarbij enkel een flesje wijn, wat oliebollen, en een frietje
nadien de beloning waren voor een ieder die zich zo heeft ingezet voor deze challenge.
We zijn hiermee op de 3e plek geëindigd en hebben daarvoor €2500,- bonus gekregen van
Dierenlot.
In totaal heeft de christmas challenge ons dus €6886,- gebracht.
Wauw, fantastisch! Hiervan kunnen we weer zoveel dieren helpen!

De donaties via Teaming zijn gegroeid en ook de maandelijkse inkomsten nav de “adoptie op
afstand katjes” zijn een mooie inkomstenbron gebleken.
Dus daar gaan we aankomend jaar mee door.
Helaas bleek de kledinginzameling toch teveel werk met zich mee te brengen, ook moest er
fysiek flink gesjouwd worden als de zakken werden opgehaald.
Dit was voor onze vrijwilliger die dit op zich had genomen lichamelijk te zwaar en niet
mogelijk om te blijven doen. Er werd jammer genoeg niemand anders gevonden om het
voort te zetten, dus zijn we hiermee gestopt.
Zo blijven we maar gewoon uitproberen wat bij ons past of juist niet, om extra inkomsten te
genereren.

Gelukkig hebben we afgelopen seizoen geen enkel sterfgeval te betreuren, dit kloppen we
even af.

Voor aankomend seizoen (2022) willen we graag weer meer nieuwe katten op gaan vangen,
zoals we de jaren hiervoor ook gedaan hebben.
Het is wel belangrijk dat we hiervoor weer nieuwe gastgezinnen bij gaan krijgen.
Dus daar komt onze focus oa op te liggen, het werven van nieuwe vrijwilligers.

Ook willen we graag schilderwerkzaamheden uit gaan voeren. Dat is heel hard nodig.
En vermoedelijk zijn we dan wel een heel gedeelte bij qua opknappen van de leefruimtes.

Afgelopen seizoen zijn alle voer en drinkbakken vervangen door keramieken bakken die ook
wat hoger staan.
Dit om braken te verminderen, omdat de katten nu in een meer natuurlijkere houding
kunnen eten.
Ook hadden sommige katten last van kattenacne en dit is hierdoor weggegaan.
Geen overbodige investering geweest gelukkig.

2021 was een ander jaar dan de vorige jaren, maar onze doelstellingen zijn behaald.
En we zijn toch weer erg tevreden met de resultaten.
2022 kunnen we starten met een mooi budget, dit dankzij iedereen die zich zo heeft ingezet
het afgelopen jaar.

Dankzij onze donateurs.
En dankzij Stichting DierenLot.

Dat 2022 ook maar weer een mooi jaar mag worden.

