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Inleiding 
De stap naar een professionele stichting 

Voor u ligt het allereerste jaarrapport van de Kitten Rescue Curaçao Foundation, hierna 
verder afgekort als KRCF. In het jaar 2018 werd het duidelijk dat de oprichting van een 
officiële stichting noodzakelijk was geworden om gestelde doelen in de toekomst te 
kunnen bereiken. Kitten Rescue Curaçao is opgericht door Miriam Bleeker als particulier 
initiatief in 2014 om hulp te geven aan moederloze kittens. Sinds Februari 2019 is KRCF 
een geregistreerde stichting in de Kamer van Koophandel van Curaçao. In april 2019 is 
de ANBI status toegekend door de Nederlandse belastingdienst aan KRCF. KRCF is zijn 
administratie gaan voeren vanaf 5 juni 2019, direct nadat beschikt kon worden over een 
bankrekening bij de MCB Bank (waar KRCF helaas 3 maanden op heeft moeten 
wachten). Deze jaarcijfers hebben derhalve betrekking op het 2de gedeelte van 2019. 
Het jaar 2019 is het transitie jaar waarin de stap is gemaakt van een particulier initiatief 
naar een officiële & professionele stichting met een bestuur en zelfs een ambassadeur.    
 
Naast de opvang van kittens is KRCF zich de laatste jaren noodgedwongen ook gaan 
inzetten voor zogende poezen met kittens, gewonde katten en voor katten met een 
beperking. De stichting biedt katten een veilige plek om te herstellen en biedt zogende 
poezen een plek om hun kittens groot te brengen in een veilige omgeving, steriliseert 
de katten en zoekt een adoptant. Op dagelijkse basis heeft KRCF op dit moment 
ongeveer 50 tot 60 katten in de opvang. Om de gestelde doelen nu en in de 
aankomende jaren te kunnen realiseren zijn er fondsen geworven om een professionele 
opvang te kunnen realiseren met sterilisatie ruimte. De bouw van deze nieuwe opvang 
is gestart eind 2019 en zal in gebruik genomen worden in 2020. 
 
 
 
M. Bleeker-Coccoris 
Voorzitter 
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Organisatie 
De organisatiegegevens  

 
 
 
Kitten Rescue Curacao Foundation 
Hofi Abou 44 
Willemstad, Curaçao 
Kamer van Koophandel: 149362 
ANBI RSIN: 825861998 
E. info@kittenrescuecuracao.com 
 
Het bestuur 
Mw. Dr. Miriam Bleeker-Coccoris – Voorzitter 
Dhr. Rudolf Herman Leendert de Munnik – Penningmeester 
Dhr. Marcel Bleeker – Secretaris & Fondsenwerver 
Mw. Petronella Janna Adriana de Munnik-Hendriksen – 2de Penningmeester 
Mw. Else Annelies Moolenaar – 2de Secretaris 
 
Ambassadeur 
Piet Hellemans 
 
Bankgegevens 
Bank: Maduro & Curiel’s Bank (MCB Curacao) 
Accountnummer: 31.61.89.07 
Swift/Bic: MCBKCWCU 
Hofi Abou 44, Willemstad, Curacao 
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Kitten & Katten balans 2019 
K&K Balans per 31-12-2019 
(totalen van heel jaar 2019) 

 
31-12-2019   31-12-2018 

 
BINNENGEKOMEN 
Kat        5 
Kitten        97 
 
Totaal aantal dieren binnengekomen   102    
 
 
GEADOPTEERD 
Kat        4 
Kitten        66 
 
Totaal aantal dieren geadopteerd*   70    
 
* (46 lokaal geadopteerd en 24 dieren in Europa) 
 
OVERIG  
Teruggeplaatst op lokatie    1 (kat) 
Overleden       18 (kitten) 
Niet geschikt voor adoptie    5 
 
Totaal overig      24   
 
 
NOG BESCHIKBAAR 
Kat        2    2 
Kitten        13    5 
 
Totaal aantal dieren nog beschikbaar   15    7 
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Financiële Balans 
Balans per 31-12-2019 

 
31-12-2019   31-12-2018 

 
ACTIVA 
Bouw opvangruimte     39.170 
MCB Bankrekening     13.290 
 
Totaal Activa      52.460 ANG    
 
 
PASSIVA 
 
Eigen vermogen 
Resultaat boekjaar      52.460 
 
Kortlopende schulden 
Crediteuren       - 
Nog te ontvangen facturen    - 
 
Totaal Passiva      52.460 ANG    
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Winst- en verliesrekening 
Winst- en verlies per 31-12-2019 

 
31-12-2019   31-12-2018 

 
OPBRENGSTEN 
Donaties van privé personen    8.284 
Donaties van stichtingen     54.179 
Adopties       1.000 
Verkoop merchandise     895  
 
Totaal Opbrengsten     64.358 ANG     
 
KOSTEN 
Afschrijvingen 
Gebouw opvangruimte     912 
 
Kosten kernactiviteiten 
Dierenartskosten      6.259 
Voeding & Verzorging     714 
Dierbenodigdheden     419 
Veterinaire Dienst e.d.     804 
 
Overige bedrijfskosten 
Administratiekosten     53 
Notariskosten      1.186 
Marketing       25 
Bankkosten       34  
Importzendingen      1.492 
 
Totaal kosten      11.898 ANG    
 
 
Netto resultaat      52.460 ANG    
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Toelichting 
Toelichting op de balans per 31-12-2019 

Blijkens de akte d.d. 15 februari 2019 werd de stichting “Kitten Rescue Curaçao 
Foundation” per genoemde datum opgericht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel te Curaçao onder dossiernummer 149362. 
 
Doelstelling 
De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2.1 van de statuten en luidt als 
volgt: De Stichting heeft ten doel: het opvangen van verweesde kittens, katten met 
kittens zonder eigenaar en katten met een beperking en uitvoeren van handelingen die 
nodig zijn ter verbetering van het welzijn van kittens en katten. Het geven van 
(medische) verzorging en het ter adoptie aanbieden van kittens en katten. En het 
organiseren van sterilisatie projecten voor (zwerf)katten op basis van TNR (Trap – 
Neuter – Release). De stichting is bevoegd tot het verrichten van alle verdere 
handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn. 
 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:  

o het verwerven van donaties en schenkingen, erfstellingen en legaten  
o het werven van sponsoren en vrijwilligers 
o het verwerven van bijdragen in natura 
o educatie en voorlichting; en 
o samenwerking met andere stichtingen en initiatieven. 

 
Materiële vaste activa 

Datum  Omschrijving Aanschaf 
waarde 

Boekwaarde 
per 1/1/19 

Aankopen / 
verkopen ´19 

Afschr. 
In 2019 

Boekwaarde 
per 31-12-´19 

Perc. 
afschr. 

                
31-08-19 Bouw opvangruimte      12.023                   -             12.023        401            11.622       10  
30-09-19 Bouw opvangruimte      14.567                   -             14.567        364            14.203       10  
31-10-19 Bouw opvangruimte        7.111                   -               7.111        119              6.992       10  
30-11-19 Bouw opvangruimte        2.441                   -               2.441          20              2.421       10  
31-12-19 Bouw opvangruimte        3.940                   -               3.940            8              3.932       10  

         40.082                   -             40.082        912            39.170    

Vorderingen, liquide middelen en schulden: de vorderingen, liquide 
middelen en schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde.  
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Vooruitblik 
Vooruitblik op het jaar 2020 

 
In het jaar 2020 zal de nieuwe opvang met sterilisatie ruimte worden geopend.  
 
Opvang 
Na opening van de nieuwe opvang zal er gezocht gaan worden naar een aantal 
betrouwbare vrijwilligers waardoor het vergroten van de opvangcapaciteit mogelijk 
wordt. Immers, er zijn meer handen nodig om meer kittens en katten goed en 
professioneel te kunnen verzorgen.  
 
Sterilisatie 
Na opening van de nieuwe opvang ontstaat de mogelijkheid voor sterilisatieprojecten in 
eigen huis met medewerking van dierenartsen vanuit Nederland. Er bestaat tevens de 
wens om in 2020 te starten met het doorlopend steriliseren van zwerf(katten) in 
samenwerking met een lokale dierenarts. Hiertoe zal in 2020 een samenwerking 
worden gezocht met een lokale dierenarts die bereid is te komen tot een speciale 
prijsafspraak. KRCF wil niet alleen het probleem aanpakken van overpopulatie door te 
steriliseren maar zal zich ook gaan inzetten voor de gezondheid en het welzijn van 
zwerfkatten door zwerfkatten direct bij sterilisatie ook te vaccineren, te ontwormen en 
te FiV-FelV testen.   
 
Adopties 
KRCF wil uitsluitend tijdelijke opvang bieden waardoor adopties een belangrijker pijler 
blijven in de aanpak van KRCF. Opgevangen kittens moeten worden geadopteerd. 
Indien dit niet gebeurt zal de opvang vol lopen en kan de stichting zijn vastgestelde 
doelen niet meer realiseren. Om deze doorstoom te stimuleren zal er in 2020 o.a. een 
katten café geopend gaan worden waar een ieder welkom is om even te chillen met de 
kittens en katten met als doel het aantal adopties te laten toenemen. 
 
 
  


