Terugblik 2020

Het jaar 2020 was het jaar waarin de COVID-19 pandemie haar intrede deed. Het jaar wat ons liet
zien dat je nog zo veel mooie plannen kunt maken, maar dat er altijd iets kan gebeuren waar je totaal
geen vat op hebt. Activiteiten en bijeenkomsten werden afgezegd, we moesten met zijn allen
thuiswerken, thuis blijven en hadden nauwelijks mogelijkheden voor bezoek.
Op een lager pitje
Dit had effect op de aandachtsgebieden en activiteiten van Suikerkattenpunt. Voor het creëren van
naamsbekendheid en bewustzijn zijn we namelijk afhankelijk van contact, met elkaar en met
anderen. Een aantal voor ons belangrijke evenementen, de Dierenlot dag en de voorjaarsdagen van
de KNMvD, ging niet door vanwege COVID-19. Ook zagen we dat minder mensen zich aanmeldden
voor ons oppasnetwerk.
Ook positieve kanten
Toch zagen we ook dat mensen er in 2020 minder op uit gingen, waardoor minder behoefte was aan
oppas en dat zelfs een aantal suikerkatten een baasje heeft gevonden. Ook positief is dat veel vragen
die bij Suikerkattenpunt binnen komen gaan over advies en niet over (her)plaatsing of euthanasie.
Resultaten 2020
In 2020 hebben we een vijftal suikerkat eigenaren kunnen bijstaan met praktisch advies over het
leven met en de verzorging van een suikerkat.
Achter de schermen bouwden we gestaag verder aan ons oppasnetwerk, wat momenteel rond de 80
aanmelders heeft, verdeeld over alle Nederlandse provincies. Er zitten er zelfs een paar in België!
Hun achtergrond is vaak dat ze ervaring hebben met een eigen suikerkat of dat ze
dierenartsassistente of paraveterinair zijn. In alle gevallen hebben ze veel liefde voor katten. Het
oppasnetwerk wordt ondersteund door een hele fijne betrokken vrijwilliger.
In 2020 zijn we begonnen met het aanleggen van een adressenbestand van dierenartsen. Deze
adressen hebben we nodig voor een direct mail actie waarmee we meer naamsbekendheid willen
genereren onder dierenartsen.
Financieel stonden we nagenoeg stil. Wel hebben we, met grote dank, enkele donaties ontvangen.
Deze hebben we hard nodig om onze vaste lasten en activiteiten te kunnen financieren. We meldden
ons aan als beneficiant bij Stichting Dierenlot, maar aangezien de activiteiten van Suikerkattenpunt
niet gericht zijn op de directe dierenhulpverlening werd onze aanvraag helaas afgewezen.
Vooruitblik 2021
Bij het schrijven van dit jaarverslag is de COVID-19 pandemie, met alle beperkende maatregelen, nog
lang niet voorbij. Daarom gaan we in 2021 door met wat we in 2020 (niet) deden. Daarnaast merken
we dat deze pandemie wat anders van ons vraagt in ons onderlinge contact. Om sneller in te kunnen
spelen op zaken die er om ons heen gebeuren, zullen we vaker (digitaal) gaan vergaderen.
In 2021 gaan we door met het opbouwen van een adressenbestand van dierenartsen ten behoeve
van een actie voor naamsbekendheid en bewustwording. Ook op social media zullen we actiever
inzetten op bewustwording en naamsbekendheid, naast online kennisdeling blijven oproepen voor

Vastgesteld op 7 februari 2021

pagina 1

oppas en (her)plaatsing van suikerkatten regelmatig de revue passeren.
En uiteraard gaan wij ons actief inzetten op het werven van fondsen/middelen zodat, wanneer dat
weer mogelijk is we direct met activiteiten kunnen starten.
Zo zetten we kleine stapjes op weg naar ons uiteindelijke doel: dat elke suikerkat zijn eigen huisje
heeft en daar mag blijven wonen.
Voor 2021 staan de volgende activiteiten gepland:

Verder uitbouwen en uitbreiden oppasnetwerk door:
• Aandacht op social media;
• Aandacht bij dierenartsen.
Geven van advies op maat. Dit is op meerdere manieren mogelijk, zoals:
• Het geven van telefonisch advies een eigenaren na de eerste schrik;
• Het geven van praktische/interactieve workshops.
Contacten met dierenartsen opbouwen zodat onderlinge samenwerking op
gang komt. Door o.a. mogelijke aanwezigheid op voorjaarsdagen KNMvD,
publicatie in blad KNMvD en/of benaderen via e-mailcontact.
Organiseren van een of meerdere (online) workshops over de verzorging
van katten met diabetes in samenwerking met o.a. Universiteit Utrecht.
Interview in Hart voor Dieren
Social media/direct mail acties voor het genereren van naamsbekendheid en
inkomsten
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In het najaar van 2021 plannen we onze activiteiten voor 2022 en 2023.
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Begroting 2021
Inkomsten
Donaties (giften van
particulieren)

€ Uitgaven
700,00 Vaste lasten

Fondsenwerving

0,00 Promotiemateriaal

Sponsoring

0,00 Onvoorzien

Overige

0,00

Totaal inkomsten
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700,00 Totaal uitgaven

€
400,00
250,00
50,00

700,00
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