
 

 
 

 

FINANCIEEL VERSLAG 2020 | KRCF | PAGINA 1 

 

 

  

 

 
 

13 APRIL 2021 
 

 
 

JAARRAPPORT 2020 

KITTEN RESCUE CURACAO FOUNDATION 

www.kittenrescuecuracao.com 
 
Opgesteld door M. Bleeker onder begeleiding van en controle  

door S.M. Sechi, CFS-Global BV (www.cfs-global.net).  

Financieel 
verslag 2020 

Foto: WOW Wedding Details Curacao 



 

 
 

 

FINANCIEEL VERSLAG 2020 | KRCF | PAGINA 2 

 

 

Inhoudsopgave 
 

Voorwoord 
pagina 3 

 
 

Organisatie 
pagina 4 

 
 

Kitten & Katten balans 
pagina 5 

 

 
Financiële balans 

pagina 6 
 
 
 

Baten- en lasten overzicht 
pagina 7 & 8 

 
 

Toelichting op de balans 
pagina 8 & 9 

 
 

Vooruitblik 
pagina 10 

 



 

 
 

 

FINANCIEEL VERSLAG 2020 | KRCF | PAGINA 3 

 

Voorwoord 
De verdere groei van de stichting 

Voor u ligt het jaarrapport 2020 van de Kitten Rescue Curaçao Foundation, hierna 
verder afgekort als KRCF. In het jaar 2020 hebben we als stichting een zeer mooi 
fundament kunnen realiseren. Een prachtige en noodzakelijke (tijdelijke) opvang voor 
kittens en katten inclusief een operatiekamer en kattencafé. De operatiekamer is na 
opening in 2020 al drie keer ingezet voor sterilisatieacties in samenwerking met 
Nederlandse dierenartsen waaronder onze ambassadeur Piet Hellemans. Vanuit het LEX 
hulpfonds (het gratis sterilisatiefonds voor zwerfdieren en eigenaren met een kleine 
beurs) hebben we, ondanks de Covid-19 maatregelen, maar liefst 337 dieren kunnen 
helpen. Waarvan 309 sterilisaties (185 poes en 124 katers) en hebben 28 dieren 
medische zorg kunnen ontvangen.    
 
In 2020 hebben we tevens onze hulp in de wijken verder kunnen uitbouwen. Samen 
met een vrijwilligersteam helpen we eigenaren met een kleine beurs met kattenvoer 
(en hondenvoer indien er een hond aanwezig is). We voorzien op dit moment 18 
adressen frequent van kattenvoer waar zo’n 252 katten van eten. We zijn er ook in 
geslaagd om een vrijwilligersteam op te tuigen waardoor zwerfkatten op verschillende 
stranden elke dag worden voorzien van vers water en eten. Deze ondersteuning met 
voer kunnen wij doen dankzij de onvoorwaardelijke steun van DierenLot, die elk 
kwartaal pallets vol met dierenvoeding naar Curaçao stuurt.  
 
Dankzij WWAR/DierenLot hebben we in 2020 de beschikking gekregen over een Katten 
Transport Ambulance. Een zeer belangrijk stuk gereedschap waardoor we ons werk nog 
beter kunnen uitvoeren.  
 
Naast DierenLot, WWAR en Abri voor Dieren willen wij ook al onze andere vaste 
partners bedanken alsmede alle particulieren die ons financieel hebben gesteund. Een 
dankwoord gaat ook uit naar al die vrijwilligers die zich volledig belangeloos inzetten 
voor de dieren. Alleen samen kunnen wij de kittens en katten op Curaçao blijven 
helpen. Dankjulliewel!  
 
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 2020 
K&K Balans per 31-12-2020 

31-12-2020   31-12-2019 

 
BINNENGEKOMEN 
Kat        16    5 
Kitten        118    97  
 
Totaal aantal dieren binnengekomen   134    102 
 
GEADOPTEERD 
Kat        8    4 
Kitten        80    66 
 
Totaal aantal dieren geadopteerd*   88    70 
 
* (75 lokaal geadopteerd en 13 dieren in Europa) 
 
OVERIG  
Teruggeplaatst op lokatie    3 (kat)   1 (kat) 
Overleden kat      1    - 
Overleden kitten      16    18 
Niet geschikt voor adoptie    8    5 
 
Totaal overig      28    24 
 
NOG BESCHIKBAAR 
Kat        11    2 
Kitten        22    13 
 
Totaal aantal dieren nog beschikbaar   33    15 
 
Aantal in langdurige opvang vanaf 2014  42     
 
Totaal in opvang per 31-12-2020   75     
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Financiële Balans 
Balans per 31-12-2020 

 

31-12-2020   31-12-2019 

 

ACTIVA 
Bouw opvangruimte     47.395   39.170 
Katten Transport Ambulance (U9-86)   34.500   - 
Reservering op MCB - 2021 Sterilisatie LEX Fonds 44.420   -  
MCB Bankrekening      11.279   13.290 
 
Totaal Activa              137.594 ANG           52.460 ANG 
 
 

PASSIVA 
 
Eigen vermogen 
Eigen vermogen      52.460   - 
Resultaat boekjaar      85.134   52.460 
 
Kortlopende schulden 
Crediteuren       -    - 
Nog te ontvangen facturen    -    - 
 
Totaal Passiva             137.594 ANG           52.460 ANG 
 
 
    

 

 

          



 

 
 

 

FINANCIEEL VERSLAG 2020 | KRCF | PAGINA 7 

 

Baten- en lasten  
Baten- en lasten per 31-12-2020 

31-12-2020   31-12-2019 

BATEN 
Donaties van privépersonen    14.712   8.284 
Donatie voor Katten Transport Ambulance  41.000   -  
Donaties van stichtingen     75.515   54.179 
Steun ontvangen voor andere stichtingen         -/-8.540 
Adopties       3.785    1.000 
Verkoop merchandise     -    895 
Kattencafé incl. merchandise    4.519    -  
 
Totaal Baten            130.991 ANG            64.358 ANG 

 
LASTEN 
Afschrijvingen 
Gebouw opvangruimte     5.045    912 
Katten Transport Ambulance (U9-86)    5.500    - 
 
Kosten kernactiviteiten 
Dierenartskosten      18.831   6.259 
Voeding & Verzorging     3.406    1.133 
Veterinaire Dienst e.d.     1.114    804 
Onderhoud opvangruimte    782    - 
Inkoop kattencafé      2421    - 
 
 

 

 

 

 

vervolg op volgende pagina..  
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Overige bedrijfskosten 
Verzekering        1.505    - 
Administratiekosten     -    53  
Notariskosten      1.189    1.186 
Marketing       1.842    25 
Bankkosten       107    34 
Importzendingen      4.115    1.492 
 
Totaal lasten      45.857 ANG           11.898 ANG 

 
 
Netto resultaat      85.134 ANG           52.460 ANG
   
 
    
 

Toelichting 
Toelichting op de balans per 31-12-2020 
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. 
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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 

 
 

Vorderingen, liquide middelen en schulden: de vorderingen, liquide middelen en schulden zijn opgenomen tegen nominale 

waarde. Voor dubieuze vorderingen is een afwaardering toegepast op basis van individuele beoordeling. 
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Vooruitblik 
Vooruitblik op het jaar 2021 
Het jaar 2021 zal in het teken moeten staan van het steriliseren en vaccineren van 
zoveel mogelijk dieren. We hebben eind 2020 budget ontvangen waarmee we 1000 
katten in 2021 kunnen steriliseren. Dit betreft het budget voor de kosten die gemaakt 
worden voor sterilisatie bij onze vaste lokale dierenarts alsmede de kosten voor 
sterilisatieacties met Nederlandse dierenartsen.  
 
Covid-19 
De hele wereld is in de ban van Corona. Ook op Curaçao hebben we te maken met lock-
downs en beperkende maatregelen. We hebben in 2020 het kattencafé een paar keer 
moeten sluiten vanwege deze maatregelen alsmede een sterilisatieactie moeten 
uitstellen. In hoeverre de pandemie onder controle komt in 2021 laat zich raden. De 
maatregelen zullen in grote mate gaan bepalen of wij onze sterilisatie doelen voor 2021 
gaan realiseren.  
   
Nederlandse stichting 
Op 24-08-2020 is de officiële Stichting Kitten Rescue Curacao in Nederland opgericht, 
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80210724. Een Nederlandse 
stichting met als doel de activiteiten op Curaçao (financieel) te gaan steunen. Deze 
stichting zal actief worden zodra er een Nederlandse bankrekening is verkregen. Helaas 
is dit vooralsnog niet gelukt. De Rabobank heeft de aanvraag voor bankrekening 
afgewezen vanwege bestuursleden in het buitenland (Curaçao). We zullen in 2021 de 
nodige wijzigingen doorvoeren in het bestuur en overgaan tot het opnieuw aanvragen 
van een Nederlands bankrekeningnummer voor de stichting.   
 
Kattenaids & Leukemie 
Helaas krijgen we steeds vaker te maken met kittens en katten in de opvang met 
kattenaids of leukemie. Met name de leukemie katten zijn een groot gezondheidsrisico 
voor de gezonde katten in de opvang. We streven ernaar om in 2021 een aparte ruimte 
(los van de huidige opvang) te realiseren waar deze kittens en katten kunnen wonen tot 
aan moment van adoptie.  


