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Heerhugowaard, 19 februari 2022 

 

 

Geachte lezer, 

 

Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2021 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. 

Stichting Little Tigers staat bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geregistreerd als bedrijfsmatig 

huisdierhouder onder nummer 6436630 (UBN). De stichting beschikt over het diploma Vakbekwaamheid 

Honden- en Kattenbesluit.  

 

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 

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 voormalige zwerfkatten (en een incidentele zwerfhond) uit 

Spanje en Griekenland.  

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 2021 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  Ria Nieuwenburg 

 

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

vrijwilliger.  

 

 

1.3 Overige vrijwilligers 

 

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

inzetten voor de stichting hier niet met naam worden genoemd. In 2021 waren er telkens 25-30 vrijwilligers 

actief voor de stichting (inclusief opvanggezinnen en bestuursleden).  

 

 

1.4 Partners in het buitenland 

 

In 2021 werkten we samen met de volgende asielen:  

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

- Spanje, Los Barrios, Adopt a Spanish Kitty 

- Spanje, Madrid, Manu Hondoreanu 

- Spanje, Javea, Catland Javea 

- Griekenland, Athene, Extravagant Cats 

- Griekenland, Zakynthos, Zante Strays 
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2 ADOPTIES EN OPVANG KATTEN  

 
 

2.1 Aantal adopties 

 

In 2021 heeft de stichting 184 voormalige zwerfkatten 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  Totale adopties 2021 

Ayamonte, Spanje 57 

Los Barrios, Spanje 49 

Athene, Griekenland 36 

Madrid, Spanje 22 

Javea, Spanje 13 

Zakynthos, Griekenland 4 

Burgas, Bulgarije (alleen herplaatsing) 2 

La Linea, Spanje (alleen herplaatsing) 1 

Eindtotaal 184 

 

 

In 2020 bemiddelde Little Tigers nog 205 katten. Dit is dus een afname van 21 geadopteerde dieren in 2021. 

Deze daling wordt waarschijnlijk veroorzaakt door effecten van de coronacrisis: aanvankelijk werden daardoor 

in 2020 en begin 2021 in Nederland heel veel dieren geadopteerd, onder andere uit lokale asielen, waarvan er 

vervolgens na de lockdowns weer veel van werden gedumpt in Nederlandse en Belgische asielen. Er was dus 

tijdelijk voldoende aanbod in Nederland en België zelf waardoor minder mensen adoptie van een dier uit het 

buitenland overwogen.  

 

 

2.2 Opvanggezinnen 

 

Het aantal opvanggezinnen fluctueerde in 2021. Er zijn opvanggezinnen bij gekomen, meestal door spontane 

aanmelding of naar aanleiding van een oproep daartoe op onze Facebookpagina. In heel 2021 waren er 

gemiddeld telkens 10-15 opvanggezinnen beschikbaar.  

 

 

2.3 Chipregistratie 

 

De stichting registreert elke opvang- of geadopteerde kat vóór aankomst van het dier in Nederland bij de 

Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren (NDG). Opvangkatten worden op kosten van de stichting 

geregistreerd. Voor registratie van de geadopteerde katten betalen de adoptanten; dit bedrag is besloten in de 

adoptiebijdrage. Belgische adoptanten verplichten zich middels het adoptiecontract om het dier binnen 8 

dagen na aankomst via de dierenarts te registreren bij CatID.  
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3 COMMUNICATIE, MARKETING EN INZAMELINGEN 

 
 

In 2021 zijn de communicatiemiddelen en marketingstrategie van Little Tigers verder geconsolideerd. De 

website www.littletigers.eu en onze Facebookpagina blijven de primaire kanalen waarmee de stichting naar de 

buitenwereld communiceert. Verder wordt voor de promotie van onze katten goed gebruik gemaakt van de 

websites verhuisdieren.nl en baasjegezocht.nl.  

 

3.1 Website 

 

Ten opzichte van vorig jaar daalde het aantal paginaweergaven (2020: 208.325) maar steeg het aantal 

gebruikers licht (2020: 22.271). Na een piek in januari 2021 daalde het aantal paginaweergaven sterk, om in 

maart-mei weer op te leven. Van juni-oktober was het aantal paginaweergaven weer relatief laag, om vanaf 

november weer sterk toe te nemen. 

 

 

 

3.2 Facebook, Verhuisdieren.nl en Baasjegezocht.nl  

 

De Facebookpagina is in 2021 over het algemeen actief bijgehouden, met een kortdurende dip na de zomer 

vanwege uitval van de toenmalige redacteur, en blijft een belangrijk wervings- en communicatiekanaal voor de 

stichting. Het aantal volgers op Facebook groeide van 3.257 op 01-01-2021 tot 3.507 op 29-12-2021 (laatst 

beschikbare data), dus +250 volgers.  
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Voorbeeld post Facebook: Gouden Mandje  

 
    Voorbeeld post Facebook: Kerstinzameling 2021 

 

 

  

 

 
 

 

Hiernaast werden de sites van Verhuisdieren en in wat mindere mate Baasje Gezocht regelmatig gevuld met 

aanbod van adoptiedieren van de stichting die al in Nederland zijn. Via deze pagina bereikt ons aanbod ook 

veel geïnteresseerden.  

 

 

3.3 Inzamelingen 

 

In 2021 werden de volgende inzamelingsacties georganiseerd:   

• Inzameling voor asielen Madrid en Los Barrios vanwege extreem weer in Spanje. Januari 2021, opbrengst: 

€800. 

• Loterij ten behoeve van ondersteuning van asiel in Los Barrios. Juli 2021, opbrengst: €2.161. 

• Inzamelingsactie voor asielen Oekraïne en Ayamonte. December 2021, opbrengst: €1.279. 
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4 JAARREKENING 2021 
 

4.1  BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

 

ACTIVA  

 

Vorderingen  

Nog te ontvangen 2021       € 18,59  

 

Vorderingen                       € 18,59  

 

Liquide middelen  

Rekening PayPal          € 5,81 

Rekening Mollie       € 200,34 

Rekening SNS Bank                € 5.230,17  

Totaal Liquide middelen                 € 5.436,32 

 

Totaal ACTIVA         € 5.454,91 

 

 

PASSIVA   

 

Kortlopende schulden  

Nog te betalen 2021         € 940,91 

 

Totaal kortlopende schulden           € 940,91 

 

Eigen vermogen  

Vermogen Stichting Little Tigers  € 4.344,00 

 

Totaal eigen vermogen        € 4.344,00  

 

Totaal PASSIVA          € 5.284,91 

 

4.2  STAAT VAN LASTEN EN BATEN OVER 1 JANUARI 2021 TOT EN MET 31 DECEMBER 2021 

 

KOSTEN 

 

Vervoerskosten  

Kosten Retour Vervoersboxen € 1.157,88 

Kosten Vervoer katten                  € 4.170,57 

Totaal Vervoerskosten        € 5.328,45 

 

Kosten Asielen  

Kosten Adopties Op Afstand  € 5.320,50  

Adoptievergoeding Aan Asielen    € 25.600,00 

Totaal Kosten Asielen                     € 30.920,50 
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Bedrijfskosten  

Administratie- & Portokosten       € 30,20  

Materiaalkosten         € 79,15 

Algemene Kosten       € 118,00 

Contributies & Abonnementen      € 205,00  

Bedrijfsverzekeringen       € 205,70  

Bankkosten PayPal           € 8,98  

Bankkosten Mollie          € 75,86  

Bankkosten SNS Bank      € 323,30  

Totaal Bedrijfskosten                       € 1.046,19 

 

Overige kosten 

Kosten Tijdelijke Opvang                       € 24,98 

Kosten webshop        € 62,72 

Representatiekosten      € 298,27 

Chipkosten         € 687,05  

Website en Marketing                    € 757,62  

Reiskosten Vrijwilligers                  € 1.111,19  

Dierenartskosten Nederland            € 1.825,68 

Giften Aan Asielen    € 1.996,46 

Kosten Speciale Acties                  € 7.486,78  

Totaal Overige kosten                       € 14.250,75 

 

Totaal KOSTEN            € 51.545,89 

 

 

OPBRENGSTEN  

 

Donaties  

Maandelijkse Donaties                € 1.597,50 

Incidentele Donaties                         € 3.950,82 

Donaties Adopties op afstand         € 5.331,50 

Donaties Speciale Acties                  € 7.868,40 

Totaal Donaties                    € 18.748,22  

 

Adoptanten  

Bijdragen Adoptanten               € 32.630,00 

Totaal Adoptanten                   € 32.630,00  

 

Totaal OPBRENGSTEN          € 51.378,22 

 

 

OVERIGE BATEN & LASTEN  

 

Overige Lasten          €     0,00 

Overige Baten                                       € 100,00  

 

Totaal OVERIGE BATEN & LASTEN               € 100,00  
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RESULTAAT 

 

Verlies             € 67,67  

 

Totaal resultaat               - € 67,67 

 

 

 

EIGEN VERMOGEN 

 

Stand per 1 januari 2021                  € 4.411,67  

af: resultaat 2021                   - € 67,67  

 

Stand per 31 december 2021         € 4.344,00 

 

 

4.3  TOELICHTING BESTUUR JAARREKENING 2021 STICHTING LITTLE TIGERS 

 

Ten opzichte van de jaarrekening van 2020 hebben zich dit jaar enkele grotere wijzigingen voorgedaan. 

Hieronder wordt een aantal opvallende posten toegelicht. 

 

 

Lasten 

 

• De vervoerskosten zijn met €5.328 flink hoger dan in 2020 (€3.541). Hoofdredenen hiervoor zijn de door 

de stichting gesponsorde coronatesten voor vluchtbegeleiders en de flink hogere kosten voor het retour 

sturen van transportboxen naar de asielen.  

  

• Kosten voor adoptie op afstand zijn gestegen in 2021 naar €5.321 (2020: €3.011), wat goed nieuws is 

aangezien dat betekent dat er meer sponsorgelden binnenkomen. Deze donaties worden namelijk 1-op-1 

overgemaakt naar het asiel in kwestie.  

 

• Kosten speciale acties: Deze post is met €7.487 lager dan vorig jaar (2020: €9.541) omdat er in 2021 

minder inzamelingen zijn georganiseerd dan in 2020. Onder deze post vallen bijvoorbeeld 

inzamelingsacties waarbij de opbrengst in de meeste gevallen 1-op-1 wordt doorgestort naar de partner 

waarvoor het geld is ingezameld; als de stichting bijvoorbeeld een inzamelingsactie organiseert ten 

behoeve van de eigen middelen, wordt dit geld uiteraard niet doorgestort naar een andere partij maar 

aangewend voor kosten van de stichting zelf. 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 altijd 1-op-1 overgemaakt naar het asiel in 

kwestie. 

 

• Giften aan asielen: Deze post betreft zowel partners als niet-partners van de stichting. Dit jaar is hier met 

€1.996 minder aan uitgegeven dan vorig jaar (€3.180) omdat er minder donaties werden ontvangen, zie 

hieronder bij Opbrengsten. Voorbeelden van giften in 2021 zijn een donatie van €100 per asiel vanwege  
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de extreme weersomstandigheden in januari in Spanje in Madrid, Los Barrios en Ayamonte (hier is tevens  

een inzamelingsactie voor georganiseerd, zie 3.3 hierboven), een donatie van €55 aan het kattenasiel van 

Soumia Nasri in Marokko, een donatie van €300 in februari aan asiel Shelter Friend ten behoeve van de 

aanschaf van een terreinwagen/tractor en een donatie van €50 in november aan stichting Mr. Darcy 

vanwege het tijdelijk opvangen van Felv-kat Tom uit Los Barrios.  

 

• Reiskosten vrijwilligers is fors toegenomen: van €150 in 2020 naar €1.111 in 2021. Het team van Little 

Tigers is groter geworden waardoor er meer mensen actief zijn als chauffeur van de kattentaxi en 

ontvangstmedewerker vliegvelden. Ook moesten meer katten op grotere afstanden van het vliegveld 

worden vervoerd naar hun adoptie- of opvangadressen. Voor deze ritten kunnen vrijwilligers een 

kilometervergoeding en parkeerkosten declareren bij de stichting.  

 

• Dierenartskosten Nederland is dit jaar met €1.825 een fors lagere post geweest dan in voorgaande jaren 

(in 2020: €4.928). Mogelijke redenen hiervoor zijn dat de asielen ons medische protocol blijkbaar goed 

uitvoeren en dat er minder dieren met aandoeningen die niet uit de standaardchecks blijken zijn 

aangekomen in Nederland.  

 

Opbrengsten 

 

• Donaties voor speciale acties en Donaties adoptie op afstand: dit zijn de tegenhangers van de posten 

Kosten speciale acties en Kosten adoptie op afstand. Deze opbrengsten zijn lager respectievelijk hoger dan 

in 2020. Zie toelichting hierboven.  

 

• De incidentele en maandelijkse donaties kwamen voor 2021 samen uit op €5.548. Dit is lager dan in  

2020 (€6.818). Meer dan in voorgaande jaren bestemden donateurs hun donatie voor specifieke 

asielen/katten, waardoor hun bijdrage valt onder de post Donaties speciale acties en niet onder 

incidentele of maandelijkse donaties. De incidentele en maandelijkse donaties zijn onder meer 

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

 

• Overige baten: naast inzamelingsacties zijn er extra inkomsten gegenereerd via sponsoring door bedrijf  

Kat en Tuin, dat tuinen katveilig maakt (opbrengst: €100).   

 

 

Resultaat, liquiditeit en eigen vermogen 

 

Het exploitatiesaldo over 2021 bedraagt €67,67 negatief. Dit resultaat wordt afgetrokken van 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.  
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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. 

 

 

5 ONDERTEKENING BESTUUR JAARREKENING 2021 

 

 

 

 

 

 

L.A.M. de Vries      M.S.M. Mulder 

Voorzitter      Penningmeester, secretaris 

 

 

   

 

R. Nieuwenburg       

Algemeen bestuurslid      

 


