Beleidsplan Stichting Jasmijn

Doelstelling stichting
De doelstelling van Stichting Jasmijn is het (tijdelijk) opvangen van kittens en volwassen
poezen. Hierbij gaat het om kittens en volwassen poezen die door een lichamelijk en/of
psychisch trauma extra aandacht en/of verzorging nodig hebben. Daarnaast worden
kittens/poezen opgevangen die door persoonlijke omstandigheden van de eigenaar
tijdelijk onderdak behoeven. Ook bemiddelt de stichting bij het plaatsen of herplaatsen
van kittens en volwassen poezen en verder al hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.
Naast het zelf opvangen, verzorgen en plaatsen van kittens en poezen door de stichting,
tracht de stichting het doel ook te verwezelijken door het aanhouden van fondsen, het
verlenen van bijdragen en/of het doen van donaties in het kader van bovenstaande
doelstelling alsook alle andere wettige middelen welke aan het doel van de stichting
bevordelijk kan zijn.
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door schenkingen, erfstellingen en
legaten, subsidies en donaties en alle andere verkrijgingen en baten.

Actuele beleid
De doelgroep van de stichting zijn kittens en volwassen katten die tijdelijk opvang, extra
zorg, liefde en aandacht nodig hebben zoals bijvoorbeeld moederloze kittens, katten met
botfracturen enz. Gezien de opvangcapiciteit en de intensiteit van de verzorging van de
doelgroep worden er alleen op kleine schaal katten opgenomen. Hierdoor is er in principe
geen opvang van afstandskatten mogelijk daar dit een taak van het dierenasiel is. De
maximale opvang ligt rond de 40 poezen.
Er wordt vaak contact met de stichting opgenomen door derden. Dit kan gebeuren door
medewerkers van een dierenambulance, van een dierenasiel of andere stichtingen die
gericht zijn op de opvang van katten. Ook particulieren melden zich weleens, waarbij er
gekeken wordt of de opvang van de betreffende kat(ten) nodig is. Wanneer er bij de
stichting op dat moment geen plaats is, wordt er gezocht naar onderdak en verzorging
elders.
Ook zwerfkatten worden opgenomen. Na een melding komt het wel eens voor dat er
aktief gezocht wordt naar zwerfkatten die hulpbehoevend zijn en op dat moment niet
zelfstandig zullen en kunnen overleven.
De stichting heeft de beschikking over een lokatie op Odijkerweg 24 in Zeist. Hier zijn
diverse ruimtes met hokken waar de kittens en katten kunnen verblijven en spelen en
waar de verdere verzorging plaats vindt.

Wanneer een kitten of kat opgenomen wordt, vindt -wanneer dat nodig is- medisch
onderzoek plaats door een dierenarts. Daarnaast wordt er gezorgd voor het ontvlooien,
vinden de benodigde inentingen plaats alsook het castreren en steriliseren, ed.
Het meeste werk van de stichting -van het bestuur en de vrijwilligers- is het opvangen
van de kittens en katten. Hieronder wordt verstaan het grootbrengen van katten en kittens
waaronder moederlozen kittens, het voeden, het geven van de benodigde medische
verzorging, het spelen en vooral ook het socialiseren van kittens en katten waardoor
plaatsing bij derden mogelijk is.

Wijze van fondsen werven
Er zijn diverse manieren waarop de stichting fondsen werft:
- Bij plaatsing van een kat zal een bijdrage in de gemaakte kosten worden gevraagd. Deze
bijdrage is een vast bedrag en is onafhankelijk van de benodigde kosten die voor de
betreffende kat zelf is gemaakt. De vaste bijdrage wordt aan het begin van het jaar
vastgesteld waarbij een schatting wordt gemaakt van de gemiddelde kosten voor het
komende jaar op basis van de afgelopen periodes. Deze vaste bijdrage wordt zo laag
mogelijk gehouden waardoor dit geen belemmering zal zijn bij het (her-)plaatsen.
- De mogelijkheid om katten financieel te adopteren door het geven van (jaarlijkse)
bijdragen. De donateur kan een algemene bijdrage geven maar kan ook een van de kittens
of katten adopteren. De donateur wordt dan ieder jaar op de hoogte gehouden van de
ontwikkeling van de kat. Wanneer de kat geplaatst wordt, kan de donateur kiezen om een
andere kat financieel te adopteren of om over te gaan op een algemene bijdrage.
- Aktief zoeken door het bestuur en eventueel de vrijwilligers naar kortingen,
promotieartikelen en donaties van goederen en artikelen die gebruikt kunnen worden
voor de verzorging van de kittens en katten.
Naast mond-op-mond reclame van de stichting, vind het fondsen werven plaats met
behulp van een internet site en het sturen van informatiemagazines naar donateurs en
overige geintereseerden.
Het beheer en het up-to-date houden van een internet website vindt plaats door het
bestuur. Op deze site wordt het doel van de stichting uiteen gezet en wordt er informatie
gegeven over de werkwijze van de stichting. Daarnaast is hier ook informatie over de
(ontwikkeling van) huidige en al geplaatste kittens en katten of enig overige updates van
de kittens en katten te vinden. Ook het werven van vrijwilligers, donateurs en de
mogelijkheid tot het geven van financiele bijdragen wordt hier uiteengezet.

Wijze van beheren van fondsen en vermogen
Het vermogen wordt verdeeld tussen een lopende rekening, een spaarrekening en een
kleine kas. Het vermogen wordt, voor zover mogelijk, op de spaarrekening gehouden. Er
wordt zoveel mogelijk vermeden om geld in kas of op de lopende rekening te houden.
Een bepaald bedrag op de lopende rekening is echter wel nodig voor de direkt benodigde
uitgaven.
Niemand wordt voor de verrichte werkzaamheden beloond. Het bestuur en de
vrijwiliggers verrichten hun werkzaamheden vrijblijvend en krijgen alleen vergoeding
van benodigde gemaakte kosten en die dus betrekking hebben op de doelstelling van de
stichting.

Wijze van besteden van fondsen en vermogen
-Het zorgen voor en het verzorgen van de gezondheid van de opgevangde katten door
middel van medisch onderzoek, wanneer nodig dierenartsbezoek en het geven van de
benodigde medicijnen. Daarnaast het enten, chippen, ontwormen, ontvlooien en het
steriliseren/castreren van de katten.
- Het geven van onderdak, voeding, kattengrit, water, verwarming, en dergelijke aan de
katten.
- Het socialiseren en opvoeden van de katten waardoor ze uiteindelijk een nieuw huis
vinden. Naast liefdevolle aandacht is ook het hebben van speelgoedjes en krabpalen
nodig. Dit is ook bevordelijk voor het kwijtraken van de energie die de katten hebben.
- Eventuele giften / donaties aan andere instellingen die dezelfde doelstelling hebben.

