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Amsterdam, 01 maart 2020 

 

 

Geachte lezer, 

 

Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2019 met betrekking tot Stichting Little Tigers. 

De stichting is opgericht op 15 mei 2017. Het KvK-nummer is 68761074 en het ANBI-nummer is 8575.80.152. 

 

Verantwoordelijkheid van het bestuur:  

 

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde 

jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. 

 

Bevestiging: 

  

Wij hebben de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in Nederland algemeen aanvaarde 

grondslagen voor financiële verslaggeving. 

 

Hoogachtend namens Stichting Little Tigers,   

 

Loes de Vries –       Voorzitter 

 

Myriam Mulder –     Penningmeester, secretaris 

 

Richard Kramer –      Algemeen bestuurslid 

 

Ria Nieuwenburg –  Algemeen bestuurslid 
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1 ALGEMEEN 
 

1.1 Bedrijfsgegevens 

Stichting Little Tigers heeft zich het volgende ten doel gesteld: “het bijdragen aan het verminderen van 

dierenleed in het buitenland, in het bijzonder van zwerfkatten en -honden uit Spanje, Bulgarije, Roemenië en 

Oekraïne”.  

De stichting tracht haar doel te bereiken door middel van: 

- het zoeken van adoptie- of opvanggezinnen voor de dieren in Nederland of België; 

- het financieel bijdragen aan sterilisatieprogramma’s voor buitenlandse zwerfdieren; 

- het sponsoren van duurzame middelen van onze partners zoals vangkooien en verbetering van hun 

opvangfaciliteiten;  

- het bijdragen aan het bewustzijn van het lot van zwerfdieren in het buitenland onder met name de 

Nederlandse en Belgische bezoekers en ontvangers van onze website, facebookpagina en andere 

communicatiemiddelen. 

1.2 Bestuur 

Op 31 december 2019 werd het bestuur van de stichting als volgt gevormd: 

Voorzitter   Loes (L.A.M.) de Vries 

Penningmeester, secretaris Myriam (M.S.M.) Mulder 

Algemeen bestuurslid  Richard (R.J.C.) Kramer 

Algemeen bestuurslid  Ria Nieuwenburg 

 

De bestuurders ontvangen geen jaarlijkse onkostenvergoeding. Dit werk wordt volledig onbezoldigd gedaan, als 

vrijwilliger.  

 

1.3 Vrijwilligers 

 

Vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mogen de vrijwilligers die zich inzetten voor 

de stichting hier niet met naam worden genoemd. In 2019 waren er telkens tussen zo’n 25 vrijwilligers actief 

voor de stichting (inclusief 15 opvangers en 4 bestuursleden).  

 

Op 31 december 2019 bestond het team uit 3 bemiddelaars van katten en/of honden, 1 webmaster, 1 

facebookredacteur, 1 redacteur voor Verhuisdieren.nl en Markplaats.nl, 1 redacteur voor Instagram.com,  

5 ophalers van katten en/of honden op de vliegvelden, 15 opvangers van katten en/of honden, 1 

opvangcoördinator, 1 coördinator van de adopties op afstand en 1 algemeen coördinator. Sommige vrijwilligers 

voeren meerdere van deze taken uit.  

 

1.4 Partners in het buitenland 

 

In 2019 werkten we samen met de volgende asielen:  

- Bulgarije, Burgas, Liliya Stoyanova 

- Oekraïne, Dnipro, Shelter Friend 

- Roemenië, Targu Jiu, Cristina Octavia Lacatusu 

- Spanje, Ayamonte, Asociación Protectora de Animales y Plantas de Ayamonte 

- Spanje, Los Barrios, Adopt a Spanish Kitty 
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- Spanje, Caravaca de la Cruz, Econociencia 

- Spanje, Castalla/Orihuela/San Vincente, Asoka 

- Spanje, Madrid, Manu Honoreanu 

- Spanje, Alicante, Syl Mulder en Catland Javea 

- Spanje, Yecla, SPANDY 

 

2 ADOPTIES EN OPVANG KATTEN EN HONDEN  
 

2.1 Aantal adopties 

 

In 2019 heeft de stichting 315 zwerfkatten en 17 zwerfhonden, die waren opgevangen in bovenstaande asielen, 

bemiddeld naar een adoptiegezin in Nederland of België. De verdeling van adopties over de asielen is de 

volgende:  

Asiel Aantal adopties 

Spanje - Los Barrios 63 

Bulgarije – Burgas 92 (1 hond) 

Spanje – Ayamonte 65 

Spanje – Castalla, Orihuela, San Vicente 18 

Oekraïne – Dnipro 39 (13 honden) 

Roemenië - Targu Jiu 16 (1 hond) 

Spanje – Caravaca de la Cruz 1 

Spanje – Madrid 22 

Spanje – Yecla 5 

Spanje – Alicante 8 

Overig 3 (2 honden) 

Eindtotaal 332 

 

 

In 2018 bemiddelde Little Tigers nog 280 katten en 13 honden. Dit is dus een toename van 52 geadopteerde 

dieren in 2019. Deze stijging is minder sterk dan die van 2018 ten opzichte van 2017 (99 dieren) maar mag toch 

fors worden genoemd. Ook dit jaar kan de toename waarschijnlijk door een combinatie van factoren worden 

verklaard zoals de nog steeds groeiende groep volgers op de facebookpagina, de steeds betere vindbaarheid 

van de website, het plaatsen van (een deel van) het aanbod op verhuisdieren.nl, het verminderde aanbod van 

plaatsbare katten in de Nederlandse asielen, mond-tot-mondreclame door oud-adoptanten en vervolgadopties 

door oud-adoptanten. 

 

Adopties katten en honden per maand 2019 

Januari: 61 April: 26 Juli: 12 Oktober: 17 

Februari: 51 Mei: 20 Augustus: 12 November: 27 

Maart: 52 Juni: 17 September: 15 December: 19 

 

Het aantal adopties was met name hoog in het eerste kwartaal van 2019. Destijds was er nog een vierde 

bemiddelaar actief, met name voor de asielen in Castalla, Orihuela en San Vicente. In het tweede kwartaal 

heeft de bemiddelaar een eigen stichting opgericht en werkt Little Tigers niet meer samen met genoemde 

asielen.  
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2.2 Herplaatsingen 

 

Van de 315 katten werden er 14 herplaatst (deze adopties zijn maar 1 keer meegeteld in het eindtotaal), 

vanwege verschillende redenen zoals een allergie van het baasje voor de kat, het niet overeen komen van het 

adoptiedier met andere aanwezige huisdieren of vanwege het niet kunnen aarden van de kat in het nieuwe 

gezin. Het kattenherplaatsingspercentage in 2019 was 4,4% (14/315 * 100).  

 

2.3 Opvanggezinnen 

 

Het aantal opvangers fluctueerde in 2019. Er zijn opvanggezinnen bij gekomen, meestal door spontane 

aanmelding of naar aanleiding van een oproep daartoe op onze facebookpagina. Ook is een aantal opvangers 

opgehouden met opvangen, soms omdat zij het emotioneel of fysiek te belastend vonden of omdat zij 

verhuisden naar een andere woning die minder geschikt was voor opvang. Eind december had Little Tigers 15 

opvangers. In heel 2019 waren er telkens 10-15 opvanggezinnen beschikbaar.  

 

2.4 Chipregistratie 

 

Een belangrijke verbetering ten opzichte van 2018 is dat de stichting voortaan elke opvang- of geadopteerde 

kat vóór aankomst van het dier in Nederland registreert bij de Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren 

(NDG). Opvangkatten worden op kosten van de stichting geregistreerd. Voor registratie van de geadopteerde 

katten betalen de adoptanten eenmalig €6 bovenop de adoptiebijdrage. Belgische adoptanten verplichten zich 

middels het adoptiecontract om het dier binnen 8 dagen na aankomst via de dierenarts te registreren bij CatID.  

 

3 COMMUNICATIE, MARKETING EN INZAMELINGEN 
 

In 2019 zijn de communicatiemiddelen en marketingstrategie van Little Tigers geconsolideerd. De website 

www.littletigers.eu en onze facebookpagina blijven de primaire kanalen waarmee de stichting naar buiten 

communiceert. Nieuw in 2019 was het gebruik van de Tikkie-app en -website als laagdrempelige manier voor 

volgers om donaties te doen (zie hierboven).  

 

Website 

 

Het aantal websitebezoeken steeg in 2019 fors. Waren er in 2018 nog ruim 11.000 gebruikers, in 2019 waren 

dat er 7.600 meer. Het aantal paginaweergaven nam ook flink toe: van 223.504 in 2018 naar 388.716 in 2019.  
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Facebook & Verhuisdieren.nl 

 

De facebookpagina is actief bijgehouden en benut en blijft een belangrijk wervingskanaal voor de stichting. Het 

aantal volgers op facebook groeide van 2036 op 01-01-2019 tot 2619 op 31-12-2019, dus +581 volgers.  

 

Aantal volgers op facebookpagina Little Tigers: 

 

 

Hiernaast werd de site van Verhuisdieren regelmatig gevuld met aanbod van adoptiedieren van de stichting. 

Via deze pagina bereikt ons aanbod ook veel geïnteresseerden. Van de site van Marktplaats maakt de stichting 

nauwelijks meer gebruik.  

 

Publicaties 

 

In april 2019 verscheen een artikel over de stichting in dagblad AD editie Zoetermeer, zie hieronder. Ook 

verscheen in 2019 een artikel over Little Tigers in kattenmagazine Majesteit.  

 

 
 

 

 

Inzamelingen 

 

In 2019 werden de volgende inzamelingsacties georganiseerd:   

• Inzamelingsactie voor operatie hond Malik uit Oekraïne. Februari 2019, opbrengst: €590. 

• Kitty Love Loterij ten behoeve van ondersteuning sterilisatieprogramma’s in Ayamonte en Malaga. 

Februari-maart 2019, opbrengst: €1200. 
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• Veiling boodschappenpakketten en kattenmandjes op de facebookpagina ten behoeve van algemene 

middelen van de stichting. Mei (opbrengst: €110), juni (opbrengst: €33) en september (opbrengst: 

€75).  

• Tikkie-acties voor kitten Bobo (september 2019), poes Troli (december 2019) en Kerstmisdonaties 

voor de asielen (december 2019). Gezamenlijke opbrengst: €1357.  

 

4 JAARREKENING 2019 
 

4.1  BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

 
ACTIVA 
Vorderingen 
Nog te ontvangen   € 100 
 
Totaal Vorderingen   € 100 
 
 
Liquide middelen 
Bank     € 3.840,49 
 
Totaal Liquide middelen  € 3.840,49 
 
 
Totaal ACTIVA           € 3.940,49 
 
 
 
PASSIVA 
 
Kortlopende schulden 
Nog te betalen 2019        € 189,61 
 
Totaal kortlopende schulden       € 189,61 
 
 
Eigen vermogen 
Vermogen Stichting Little Tigers       € 3.750,88 
   
Totaal eigen vermogen        € 3.750,88 
 

Totaal PASSIVA           € 3.940,49 
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4.2  STAAT VAN LASTEN EN BATEN OVER 1 JANUARI 2019 TOT EN MET 31 DECEMBER 2019 

 
Verkoopkosten 
Website Little Tigers    € 600,54 
Marketingkosten     € 243,44 
Representatiekosten     € 241,35   
Totaal verkoopkosten       € 1.085,33 

Vervoerskosten 
Kosten vervoersboxen    €1.100,00 
Kosten retour vervoersboxen    € 789,04 
Kosten vervoer vliegtuig     € 737,00 
Totaal vervoerskosten       € 2.626,04 

Bedrijfskosten 
Bestuurskosten      €    25,00 
Administratie- & portokosten    €    53,97 
Contributies & abonnementen    €  151,02 
Bedrijfsverzekeringen     €  205,70 
Materiaalkosten      €    78,99 
Bankkosten SNS Bank    €  341,75 
Bankkosten Paypal     €    24,72 
Totaal bedrijfskosten       €  881,15 

Kosten asiels 
Adoptievergoeding aan asiels    € 40.287,00 
Kosten adopties op afstand    €   1.852,00 
Totaal kosten asiels       € 42.139,00 

Overige kosten stichting 
Reiskosten vrijwilligers     €      612,28 
Giften aan derden     €   1.086,98 
Kosten speciale acties     €   4.611,84 
Kosten tijdelijke opvang Nederland   €      452,12 
Dierenartskosten Nederland    €   5.360,26 
Dierenartskosten Buitenland    €      241,72 
Chipkosten      €   1.024,55 
Totaal overige kosten stichting      € 13.389,75 

Totaal KOSTEN        € 60.121,27 

 

 

OPBRENGSTEN 

Donaties 
Donaties speciale acties     €   4.956,26 
Donaties adopties op afstand    €   1.632,00 
Maandelijkse donaties algemeen    €   1.650,08 
Incidentele donaties     €   2.697,23 
Totaal donaties        €   10.935,57 
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Adoptanten 
Bijdragen adoptanten     € 50.097,00 
Totaal adoptanten       € 50.097,00 
 

Totaal OPBRENGSTEN       € 61.032,57 

 

OVERIGE BATEN & LASTEN 
Overige baten      € 0,00 
Totaal OVERIGE BATEN & LASTEN    € 0,00 

 

Resultaat 

Winst      € 911,30 
 
Totaal resultaat      € 911,30 

 

Eigen Vermogen 

Stand per 1 januari 2019    € 2.839,58 

bij: resultaat 2019    €   911,30 

Stand per 31 december 2019   € 3.750,88 

 

 

TOELICHTING BESTUUR JAARREKENING 2019 STICHTING LITTLE TIGERS 

 

Lasten 

 

Ten opzichte van de jaarrekening van 2018 hebben zich dit jaar geen grote wijzigingen voorgedaan. Nieuw is de 

post Chipkosten (€1025) aangezien de stichting de microchip van opvangdieren en geadopteerde dieren 

voortaan vóór aankomst in Nederland registreert bij de NDG. Deze kosten worden in het geval van 

opvangdieren gedragen door de stichting en bij adoptiedieren betaald door de adoptant.  

 

Dierenartskosten Nederland (€5360) is opnieuw een grote post gebleken. Ondanks de medische checks vooraf 

door de asielen, krijgen de dieren soms te maken met medische klachten, die vooral worden veroorzaakt door 

de stress van de reis per vliegtuig of autobus. Met name voor 2 specifieke katten, die samen hadden gereisd, 

waren de dierenartskosten zeer hoog vanwege een hardnekkige luchtweg- en schimmelinfectie. Oorzaak 

hiervan lag buiten de schuld van zowel de stichting als het asiel in kwestie, maar de kosten moesten wel door 

de stichting worden gedragen. Een deel van de dierenartskosten betreft entingen en sterilisaties van (jonge) 

opvangdieren. 

 

De post Giften aan derden (€1087) betreft ondersteuning van de stichting aan activiteiten van de asielen. 

Voorbeelden zijn het sponsoren van een sterilisatieactie van het asiel in Madrid, Spanje (€200), een bijdrage 

aan de exploitatiekosten van het asiel in Burgas, Bulgarije (€250) en een donatie aan Stichting Zilver die de 

noodhulp coördineerde aan asielen in Alicante, Spanje, die waren getroffen door wateroverlast naar aanleiding 

van overstromingen in het gebied (€150).  
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De post Kosten speciale acties (€4612) betreft onder meer uitbetalingen aan de asielen in kwestie van 

bijvoorbeeld de Kitty Love Loterij en de Tikkie-acties. Onder deze post vallen ook incidentele donaties, los van 

de acties die door de stichting worden georganiseerd, waarbij de gever expliciet vermeldt voor welk asiel en/of 

doel het bedrag is bestemd. Die donaties worden 1-op-1 overgemaakt naar het asiel in kwestie.  

 

Opbrengsten 

 

De post Donaties voor speciale acties van €4956 betreft onder meer de opbrengst van de Kitty Love Loterij voor 

de asielen in Ayamonte en Malaga (€1200), de drie Tikkie-acties (samen €1357) en van de inzamelingsactie 

voor hond Malik (opbrengst €590). Zie ook toelichting op post Kosten speciale acties hierboven. 

De opbrengst van Donaties voor speciale acties is groter dan de post Kosten speciale acties (€4956 resp. €4612) 

omdat de veilingen van de boodschappenpakketten en kattenmandjes ten gunste kwamen van de algemene 

middelen van de stichting.   

 

De incidentele en maandelijkse donaties kwamen voor 2019 uit op totaal €4347. De opbrengsten zijn onder 

meer aangewend ten behoeve van de posten Giften aan derden en Dierenartskosten Nederland.  

 

Resultaat, liquiditeit en eigen vermogen 

 

Het exploitatiesaldo over 2019 bedraagt €911 (positief). Dit resultaat wordt toegevoegd aan het eigen 

vermogen van de stichting. De liquiditeit van de stichting is beperkt. Het doel is dat de liquiditeit van de 

stichting van voldoende omvang is om de directe kosten op korte termijn te kunnen blijven betalen en 

onvoorziene lasten te kunnen opvangen. Hiertoe moet het eigen vermogen van de stichting aan het begin en 

einde van elk boekjaar minimaal €3.000 bedragen.  

 

Beheer vermogen van de stichting: het vermogen van de stichting wordt verantwoord op een SNS-

bankrekening met nummer NL58 SNSB 0956 9884 07. Er worden geen beleggingen gedaan met het aanwezige 

vermogen. Het vermogen blijft dus liquide en beschikbaar op de bankrekening. 


