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1. Inleiding 

 
Stichting Wetland Cats is opgericht voor permanente opvang en verzorging van katten in 

het algemeen en kansarme katten in het bijzonder. Het verrichten van alle verdere 

handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 

bevorderlijk kunnen zijn. De zwerfdieren in hoofdzaak zijn vaak oudere onzekere, bange 

en gewonde dieren. Vaak te verwilderd of te ernstig getraumatiseerd om nog in een 

huishouden te wonen. Zij worden niet herplaatst, maar mogen de rest van hun leven 

genieten van een veilig en waardig kattenleven in de vrijheid. Zij worden voorzien van 

medische zorg, goede voeding, een schoon onderkomen, veel vrijheid, aandacht en liefde.  

Alle katten staan onder controle van een dierenarts aan huis. De stichting blijft dicht bij 

de basisbehoefte die de katten nodig hebben om een gelukkig en dierwaardig leven te 

leiden. 

 

In dit beleidsplan worden de voornemens voor de periode 2021 neergelegd. De plannen 

voor 2021 zijn echter dynamisch. Het doel van de stichting is “geen dierenleed meer, maar 

weerloze katten een veilig en katwaardig leven bieden”. Dit wil zeggen dat de katten altijd 

op de eerste plaats komen en het beleid ten aanzien van de plannen gewijzigd kunnen 

worden voor het welzijn van de katten. 
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2. Huidige situatie 
 

Momenteel (oktober 2020) wonen er 385 katten in de opvang. Het merendeel van deze 

katten wordt niet herplaatst. De katten zijn onderverdeeld in twee locaties, namelijk: de 

opvang en de manege. In de opvang woont het grootste gedeelte van de katten (283). Deze 

katten blijven permanent. Op de manege zijn drie verblijven ingericht: het 

gehandicaptenverblijf (23), de herplaatsbare katten (15) en het kittenverblijf (8). De 

katten in het gehandicaptenverblijf verblijven ook permanent bij de stichting. Daarnaast 

lopen nog 56 katten in vrijheid rond op het terrein. Dit zijn ook niet herplaatsbare katten. 

 

Alle katten worden jaarlijks geënt. De “nieuwkomers” gaan eerst voor een 

gezondheidstest langs de dierenarts alvorens ze op de locatie worden toegelaten. Alle 

katten zijn gesteriliseerd cq. gecastreerd en voorzien van een chip en geregistreerd bij één 

van de databases. 

 

De katten leven bij de stichting in vrijheid. Geen enkele kat zit om een niet medische reden 

opgesloten in een hokje. Het terrein (ruim 20.000 m2) bestaat uit meerdere gebouwen, 

bos en weide. Daarnaast zijn er voldoende schuilhuisjes en tonnen gevuld met stro.  

Rondom omgeven door water, één toegangshek, speciaal gemaakt voor de katten, zodat 

deze niet elders kunnen belanden. Schitterend gelegen midden in de polder aan een 

rustige landweg. 

 

De katten worden verzorgd door 17 vrijwilligers. Dagelijks zijn er 2-4 vrijwilligers 

aanwezig. De volgende personen vormen het bestuur: 

- voorzitter: A.W. van der Laan 

- secretaris: E.J. Jansen 

- Penningmeester: W. Kramer 
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3. Doelstelling 

 

De doelstelling is geen dierenleed meer, maar een veilig thuis bieden over de hele wereld. 

Dit zijn met name de (verwilderde) zwerfkatten. Daarnaast zoveel mogelijk hulp bieden 

aan andere organisaties zoals dierenasiels, waar de langzitters het moeilijk hebben. Maar 

ook andere stichtingen, die geen opvang hebben voor de zwervers helpen. Mensen 

informeren en bewust maken dat een dier geen “wegwerp” artikel is en daarnaast het 

helpen met herplaatsing van huiskatten. Voorop gesteld wordt dat de hulp die de stichting 

biedt verder gaat dan alleen Nederland. Ook dieren in het buitenland verdienen een 

katwaardig en veilig leven. 

 

4. Missie en Visie 
 

Missie 

De missie van Stichting Wetland Cats is katten in nood te helpen en op te vangen. Het 

maakt daarbij niet uit hoe een dier eruit ziet, waar ze vandaan komt en wat haar 

achtergrond is. Voor alle katten geldt hetzelfde, namelijk een veilig thuis. 

Daarnaast zal de stichting advies geven aan particulieren en andere stichtingen die een 

kat hebben met een gedragsprobleem. Ook zal de stichting bemiddelen in het herplaatsen 

van huiskatten die wegens omstandigheden elders moeten wonen. Voorop staat dat de 

stichting absoluut niet ten doel heeft om winst te maken. 

 

Visie 

De visie is zoveel mogelijk katten in nood helpen, een veilig thuis bieden en daarmee het 

aantal zwerfkatten verminderen. De stichting wil dit doen door: 

• de verwilderde, oudere, en ziekere katten permanent op te nemen in de opvang; 

• katten socialiseren, zodat ze herplaatsbaar zijn; 

• de herplaatsbare katten, waaronder de kittens te herplaatsen in een huiselijke 

situatie; 

• advies te geven aan particulieren en andere stichtingen over katten met 

gedragsproblemen; en 

• het geven van voorlichtingen en rondleidingen bij de stichting op locatie. 

5. Strategie 

 

Om de doelstelling van de stichting te kunnen bereiken, worden er elk jaar nieuwe 

projecten uitgevoerd ten aanzien van de huisvesting van de katten enerzijds en het actief 

herplaatsen van de herplaatsbare katten anderzijds. 

Voorbeelden: 

• nieuw gebouw voor herplaatsbare katten; 

• extra rondleidingen en voorlichting geven over probleemkatten; 

• aanleg waterleiding voor het goed schoonhouden van de verblijven; 

• plaatsen van quarantaineruimte voor de zieke katten; en  

• reparatie van de huidige verblijven. 
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6. Verwerving van inkomsten 
 

Om bovenstaande uit te kunnen voeren en dit te blijven doen zijn er voldoende inkomsten 

benodigd. Inkomsten worden verworven onder andere door: 

• aanvragen bij vermogensinstellingen voor onder andere het verbeteren van de 

huisvesting; 

• adoptie op afstand; 

• Teaming (doneerwebsite voor € 1 per maand); 

• actief promoten van de stichting door middel van facebook en instagram; 

• nieuwsbrief verspreiden; 

• flyers verspreiden en interviews houden voor meer naamsbekendheid; 

• het geven van rondleidingen en cursussen; en 

• de mogelijkheid bieden om op locatie te kijken. 

 

7. Toekomstplan 2021 
 

Met de aanvragen en middelen die de stichting in 2020 gedaan en gekregen heeft, willen 

zij in 2021 de volgende verbeteringen toepassen: 

1. renovatie van de daken  

2. verbouwing van de grote stal, waaronder de zolder 

3. aanleg ouderenverblijf 

 

8. Beheer en besteding van het vermogen 
 

Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester. Het vermogen wordt gevormd 

door vermogensfondsen, donateurs en eigen middelen. De ontvangen giften van 

donateurs worden direct besteed door de doorlopende kosten. Dit zijn voornamelijk de 

dierenartskosten. De ontvangen giften van vermogensfondsen worden gebruikt voor de 

langlopende projecten, waaronder de verbouwing van de grote stal. De bestuurders en 

vrijwilligers ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding voor hun diensten. Alle 

jaarlijkse inkomsten en uitgaven worden vastgelegd in het jaarverslag. 
 

 


