Terugblik 2021
2021, alweer een jaar waarin “alles anders ging dan verwacht”. De Covid 19 pandemie stond ook dit
jaar centraal. Daarnaast speelden persoonlijke omstandigheden van een van de “vaste”
medewerkers ook een rol in wat we concreet aan activiteiten hebben kunnen uitvoeren.
Op bestuursgebied moesten wij in het laatste kwartaal helaas afscheid nemen van onze voorzitter. Zij
heeft ons de afgelopen jaren fantastisch geholpen met het opstarten van de stichting en het
uitzetten van de lijnen voor de toekomst. Wij wensen haar alle goeds voor de toekomst.
Wat betekende dat concreet voor 2021?
De effecten van de Covid-19 pandemie op onze aandachtsgebieden in 2020 telden gewoon door:
“voor het creëren van naamsbekendheid en bewustzijn zijn we namelijk afhankelijk van contact.
Contact met elkaar en met anderen” (citaat uit terugblik 2020).
De workshop die we met Prof. dr. Hans Kooistra zouden geven bij Dierenlot kon helaas niet
doorgaan wegens te weinig aanmeldingen, dit ondanks actieve PR op Facebook. Wij lezen hieruit dat
diabetes bij de kat pas een issue wordt als de diagnose gesteld is, of als er een kat in de opvang
plotseling diabetes blijkt te hebben.
Inkomsten genereren via fondsen voor activiteiten die preventie betreffen lijkt welhaast onmogelijk.
Gelden blijken gereserveerd voor de actieve eerstelijns opvang en niet voor het voorkomen dat deze
dieren in de opvang terechtkomen.
Resultaten 2021 :-)
Natuurlijk waren er ook positieve resultaten. We werkten achter de schermen gestaag verder aan
het verzamelen van de adressen voor het adressenbestand voor de dierenartsactie (mail sturen ivm
naamsbekendheid en bewustwording). Inmiddels is het bestand over Nederland zo goed als gevuld
en hebben in de 2e helft van 2021 de eerste dierenartsen onze informatie (digitale poster met
begeleidend schrijven) ontvangen. We kunnen het effect hier (nog) niet van meten aangezien,
gelukkig, veel dierenartsen maar een enkele kat met diabetes in de praktijk hebben. Zij zullen ons
dus niet direct “nodig hebben”.
We gingen ook door met het geven van advies op maat. We merken steeds vaker dat achter een
eenvoudige praktische vraag, bijvoorbeeld over het aanschaffen van een glucosemeter, bij
doorvragen een heel verhaal zit. Een verhaal wat aandacht nodig heeft en niet op te lossen is met het
juiste apparaatje. We blijven dus iedereen die ons benadert uitnodigen voor één, en waar van
toepassing meerdere, telefonisch gesprekken. Het met behapbare vragen en acties terugverwijzen
naar de eigen dierenarts blijft een van onze speerpunten tijdens deze gesprekken. Immers, zij zijn,
samen met cliënt, verantwoordelijk voor het huisdier.
We spraken dit jaar met 17 suikerkat eigenaren. De vragen waren in te delen in de volgende
categorieën:
●
●
●

8 advies vragen over het leven met een suikerkat en/of het, vaak langere tijd, begeleiden
hierbij;
5 vragen over de te gebruiken middelen bij de verzorging van een suikerkat, zoals een
glucosemeter of voer;
4 vragen over herplaatsen van een suikerkat.
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Vooruitblik 2022
Het eerste kwartaal zullen we alle pijlers richten op het zoeken van een nieuwe voorzitter. We
zoeken iemand die ons aanvult, stuurt, ervaring heeft met het opzetten van projecten en het een
uitdaging vindt om aan de slag te gaan met preventie. Een onderwerp dat er in de dierenwereld nog
niet echt bij lijkt te horen. Het genereren van middelen van acties hiervoor is een kunst op zich. Dit
geldt natuurlijk ook voor de middelen voor onze vaste lasten.
We hebben er alle vertrouwen in dat we in het 1e half jaar daar iemand voor vinden. Samen met
deze persoon zullen we verdere plannen maken voor 2022 inclusief definitieve begroting. Mochten
we eind 1e half jaar nog geen voorzitter hebben dan zullen we met elkaar de balans opmaken en zelf
2022 verder vormgeven.
Ondertussen:
●
●
●
●
●
●

Pakken we onze korte en frequente, meest digitale, overleggen weer op. Dit houdt ons
scherp en zet aan tot acties en nieuwe ideeën;
Gaan we op zoek naar een goedkopere website, dit om onze vaste lasten te drukken;
Gaan we verder met het promoten van ons oppasnetwerk;
Zetten we de promotie van Suikerkattenpunt richting de dierenartsen verder voort;
Streven we naar een podium waar we alsnog de workshop over diabetes bij de kat kunnen
gaan houden;
En blijven we op Facebook berichten delen om Suikerkatten in het zonnetje te zetten en ook
berichten met een positief karakter hierover delen.

Wanneer zijn we succesvol?
Wanneer vinden we dat we succesvol zijn? Als we een positieve jaarrekening hebben? Dan zijn we
dus niet succesvol. We merkten dat we ons daar toch wel een beetje door lieten leiden; de moeite
die het ons kostte om gelden/middelen te werven. Mensen doneren gemakkelijk voor een ziek dier
in nood, maar voor het voorkomen van deze ziekte of de nood heeft men geen geld over, althans wij
hebben nog niet de manier gevonden mensen daarvoor te bereiken. Dit is ook terug te zien in onze
jaarrekening.
Maar wanneer zijn we wel succesvol? Als een kat met diabetes geholpen wordt, als we blije baasjes
hebben, als er een oppas gevonden is. Als mensen ons weten te vinden. Als we kennis kunnen
delen…
We gaan dus hoe dan ook met plezier verder met het in de schijnwerpers zetten van katten met
diabetes. Want het leven met een suikerkat is toch gewoon leuk?
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Bewustwording

Praktisch advies

Oppasnetwerk

Draagt bij aan
Naamsbekendheid

Activiteit

Voorzitter zoeken (= eerste prioriteit)

x

x

x

x

Verder uitbouwen en uitbreiden oppasnetwerk door:
● Aandacht op social media
● Aandacht bij dierenartsen

x
x

Geven van advies op maat:
● Het geven van telefonisch advies een eigenaren na de eerste schrik
● Het geven van praktische/interactieve workshops VOORLOPIG ON
HOLD

x
x

x

x
x

x
x

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.
KNMcvD VOORLOPIG ON HOLD

x

x

x

x

Organiseren van een of meerdere (online) workshops over oorzaak en de
verzorging van katten met diabetes in samenwerking met o.a. Universiteit
Utrecht

x

x

x

x

Interview in Hart voor Dieren VOORLOPIG ON HOLD

x

x

x

x

Social media/direct mail acties voor het genereren van naamsbekendheid en
inkomsten

x

x

In het 2e kwartaal van 2022 verwachten we samen met de nieuwe voorzitter de definitieve
plannen voor 2022 te maken en de begroting te herzien.
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Begroting 2022
Inkomsten
Donaties (giften van
particulieren)

€ Uitgaven
450,00 Vaste lasten

Fondsenwerving

PM Promotiemateriaal

Sponsoring

PM Onvoorzien

Overige

PM

Totaal inkomsten

450,00 Totaal uitgaven

€
400,00

PM
50,00

450,00

NB. Besloten is het 1e kwartaal van 2022 te gebruiken voor het vinden van een
nieuwe voorzitter. Samen met de nieuwe voorzitter maken we de definitieve
plannen voor 2022 en een herziene begroting.
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