
Rosmalen, 27 juli 2022

Katshuisch/JvE/2021

Aan het bestuur van

Stichting Katshuisch

Hyacinth 144

5382 JP  VINKEL

- Bestuursverslag;

- Algemeen;

- Toelichting op de balans per 31 december 2021;

- Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021.

Bijlage 1: Balans per 31 december 2021;

Bijlage 2: Staat van baten en lasten over 2021.

Hoogachtend,

Namens Seveba Belastingadvies

J.G.J. van Esch

Het rapport deelden wij als volgt in:

Vertrouwende u naar genoegen te hebben geïnformeerd, doch desgewenst graag bereid tot het 

geven van nadere toelichtingen, verblijven wij. 

JAARREKENING 2021

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht stelden wij aan de hand van uw administratie de jaarrekening van 2021 voor 

u samen.
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Voorwoord van de voorzitter 
 
2021. Het jaar waarin we voor Hannes een nieuw huisje zochten, het huis waarin Hannes is 
ingeslapen. Het jaar waarin we afscheid namen van onze mooie Bart en het jaar waarin we de 
kittens, Saskia, Amber en Peter verwelkomden. En ook de katten , Frances, Angela, Rob en Daley. 
Saskia, Peter, Rob en Angela hebben we herplaatst, ze bleken simpelweg ‘te goed’ voor het 
Katshuisch. Het is hartverwarmend om te lezen hoe goed ze het in hun nieuwe huisjes doen. En het 
jaar waarin Leo werd gevonden op de camping naast het Katshuisch. Deze niet-invalide kat ontsnapte 
twee dagen na zijn verhuizing naar het Katshuisch en woonde anderhalf jaar op de camping. Door 
een bevriende buur gevoerd en op die manier ook weer teruggevonden.  

 
 
Arianne De Jong 

Voorzitter 

 

 



4 

 

 

1.  Verslag van het bestuur 
 
2021 was een prima jaar, in financieel opzicht. We hebben alle operaties, onderzoeken en 
behandelingen kunnen doen zonder in de problemen te komen. Ook hebben we de ‘Tweede Kamer’ 
zonder problemen kunnen realiseren met de hulp van sponsors, Stichting Dierenlot, Moyra Stava 
Morena, Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn. Grote dank aan hen allen.  
 

 
 
En niet te vergeten Johnson Petfoods die het Katshuisch al jaren voorziet van geweldige brokken 
waarmee iedereen in topconditie blijft. En Artsen voor Dieren in Den Bosch die ons, zoals altijd, 
geweldig ondersteunen. Ook in dit jaar waarin corona ook voor hen erg zwaar was.  
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Ook grote dank aan onze suikertantes en ooms. Door hen en enkele sponsoren hebben we een 
maandelijkse geldinstroom weten te realiseren, zodat we een solide basis hebben om te doen wat 
we doen. Ook daar zijn we erg dankbaar voor.  
 

 
 
 
Door de enorme toestroom van gehandicapte katten hebben waren we genoodzaakt om goed na te 
denken welke katten nog wel een plekje in het Katshuisch krijgen en wie niet. Het Katshuisch krijgt 
gemiddeld per week 1 tot 2 aanvragen voor het plaatsen van een kat. Deze katten worden besproken 
met het bestuur en de dierenarts om zo samen tot een oordeel te komen. Afwijzing wil niet altijd 
zeggen dat het Katshuisch niets doet. Indien nodig proberen we te ondersteunen via onze 
gedragsdeskundige of een financiële bijdrage of geven we simpelweg advies welke stappen gezet 
kunnen worden. Ook helpen we soms met het vinden van een goede opvanglocatie als het bij het 
Katshuisch niet gaat.  
 
2021. Het jaar waarin we kennis maakten met onze eerste betaalde kracht: Daan Kusters. Daan komt 
iedere vrijdagavond van 19 tot 20.30uur knuffelen met de Katshuisch-katten en wordt hiervoor 
betaald door zijn moeder. Daan is 13 jaar en vindt het super om te ontdekken hoe hij het best met de 
Katshuisch-katten kan omgaan.  En 2021 was ook het jaar waarin de vrijwilligers, de Katshuisch-
krachtpatsers zich verder uitbreidde. De krachtpatsers komen een paar keer per jaar om bijvoorbeeld 
de tuin te doen, te snoeien of te verven. Tien stuks om precies te zijn!  
 
Het jaar waarin we ook onze gedragsdeskundige Yvonne Lindemans (www.kattenspel.nl)  aan ons 
mochten verbinden. Haar adviezen zijn goud waard 
Onze dank gaat ook uit naar Trimsalon LoveCats van Betty van Uden. Betty bood aan om de 
Katshuischers te komen helpen met de vachtverzorging. Vooral Pietje en Frances hebben dit hard 
nodig. Zij doen hun behoefte liggend en vallen met het opstaan regelmatig in hun eigen ontlasting.  
 
 
Alles bij elkaar kunnen we gerust spreken van een goed jaar. En daar zijn we trots op! 

 
 

 
 
 

http://www.kattenspel.nl/
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2.  Organisatie 
 

Stichting Kathuisch 
Hyacinth 144 
5382 JP Vinkel 
Info@katshuisch.nl 
06-53157072 
Kvk:  76544222 
RSIN: 8606674
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3 Bestuur 
 

Het bestuur is opgebouwd uit 3 personen. Er zijn het afgelopen jaar geen wisselingen 
geweest en deze zijn niet aanstaande. 
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
 
Voorzitter:   Mevr. De Jong 
Penningmeester: Mevr. Veulings 
Secretaris:   Mevr. Van der Meiden 
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ALGEMEEN

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Katshuisch is gevestigd aan de Hyacinth 144, 5382 JP te Vinkel en is ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel onder nummer 76544222. Het betreft een ANBI-stichting met RSIN 860667480.

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Katshuisch bestaan voornamelijk uit het opvangen van gehandicapte katten.

Schattingen

Informatieverschaffing over schattingen

De opstelling van de Jaarrekening vereist dat het bestuur van de stichting oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde 

van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 

schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 

toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De Jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 

financiële verslaggeving, waaronder de bepalingen van C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven. 

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs of 

vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de 

nominale waarde. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Materiele vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met de cumulatieve

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage 

van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het 

moment van ingebruikneming. 
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Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek van de 

noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid, tenzij anders vermeld. Deze 

voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking. 

Langlopende schulden 

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar.

De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 

de geamortiseerde kostprijs.

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe 

te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde 

waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking 

genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 

De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Investeringssubsidies in verband met de aanschaf van (materiele) vaste activa worden gepassiveerd op de balans

onder de schulden. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte economische levensduur van deze 

activa ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. 

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarvan

de gesubsidieerde uitgaven ten laste komen. 

Omzetverantwoording

De baten betreffen de opbrengsten voor de aan derden geleverde diensten onder aftrek van de over de baten 

geheven belastingen. 

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. 

Afschrijvingen op materiele vaste activa 

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de betreffende materiele vaste activa. 
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Financiële baten en lasten 

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde 

(te betalen) interest. 
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VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen

Kas € 0 € 65

NL98ABNA0869484680 6.591 9.064

NL09ABNA0890073368 16.053 0

€ 22.644 € 9.129

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve

Saldo per 1 januari € 8.499 € 0

Resultaatverdeling 13.268 8.499

Saldo per 31 december € 21.767 € 8.499

Tot het vermogen van de stichting worden bestemd (conform artikel 3 van de staturen):

1. bijdragen van hen, die met het doel van de stichting symphatiseren;

2. bijdragen van degenen in wiens belang de stichting werkzaam is;

3. subsidies

4. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;

5. opbrengsten van activiteiten van de stichting;

6. alle andere baten.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen rente en kosten bank € 33 € 27

Nog te betalen reiskosten 94 103

Nog te betalen overige kosten 750 500

€ 877 € 630

31-12-2021 31-12-2020

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021
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BATEN

Ontvangsten

Ontvangen giften en donaties € 44.773 € 26.815

Ontvangen Stichting DierenLot 31.449 3.000

Ontvangen Zooplus AG 0 3.238

€ 76.222 € 33.053

LASTEN

Verzorgingskosten dieren

Medicijnen en voer € 2.274 € 724

Inrichting, speelgoed e.d. 24.920 2.703

Dierenarts 25.171 15.387

Huisvestingskosten 500 0

€ 52.865 € 18.814

Verkoopkosten

Representatiekosten € 583 € 55

Reclame- en advertentiekosten 310 37

Giften 2.924 2.513

€ 3.817 € 2.605

Algemene kosten

Reiskostenvergoeding € 630 € 815

Kantoorkosten en drukwerk 1.594 462

Contributies en vakliteratuur 145 78

Porti en verzendkosten 809 609

Kleding en wasserij 304 500

Automatisering 96 48

Cursuskosten 987 0

Onderhoud inventaris en inrichting 1.198 0

Notariskosten 0 357

Diverse algemene kosten -1 -7

€ 5.762 € 2.862

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021 2020
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Financiële baten en lasten

Rente en kosten bank € 423 € 273

Kosten Mollie 87 0

€ 510 € 273

Recapitulatie

Baten € 76.222 € 33.053

Lasten 62.954 24.554

Netto-resultaat € 13.268 € 8.499

2021 2020
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Bijlage 1

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

VLOTTENDE ACTIVA EIGEN VERMOGEN

Liquide middelen € 22.644 € 9.129 Algemene reserve € 21.767 € 8.499

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden en overlopende passiva € 877 € 630

€ 22.644 € 9.129 € 22.644 € 9.129

31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020
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Bijlage 2

BATEN

Ontvangsten € 76.222 € 33.053

Totaal der baten (A) € 76.222 € 33.053

LASTEN

Verzorgingskosten dieren € 52.865 € 18.814

Verkoopkosten 3.817 2.605

Algemene kosten 5.762 2.862

Totaal der lasten (B) € 62.444 € 24.281

Bedrijfsresultaat (A-B) € 13.778 € 8.772

Financiële baten en lasten 510 273

Netto-resultaat € 13.268 € 8.499

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021 2020


