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Organisatie 
De organisatiegegevens  

CURAÇAO 
 
Kitten Rescue Curaçao Foundation 
Hofi Abou 44 
Willemstad, Curaçao 
Kamer van Koophandel: 149362 
ANBI RSIN: 825861998 
E. info@kittenrescuecuracao.com 
 
Het bestuur 
Mw. Dr. M. Bleeker-Coccoris – Voorzitter 
Mw. S. Sechi – Penningmeester 
Dhr. M. Bleeker – Secretaris & Fondsenwerver 
Mw. C. Sanches – Algemeen bestuurslid 
Mw. E. A. Moolenaar – 2de Secretaris 
 
NEDERLAND 
 
Stichting Kitten Rescue Curaçao 
Tsarenhof 83 
2402 DR Alphen a/d Rijn, Nederland 
Kamer van Koophandel: 80210724 
ANBI RSIN: 861589634 
E. info@kittenrescuecuracao.com 
 
Het bestuur  
Dhr. J.P. Hellemans – Voorzitter 
Mw. E.N. Coccoris – Penningmeester 
Mw. E. A. Moolenaar – Secretaris 
 
Ambassadeur van de stichting 
De heer Piet Hellemans 
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1. Inleiding 
Hulp voor kittens en katten op Curaçao!  

Stichting Kitten Rescue Curaçao biedt opvang op Curaçao voor moederloze kittens, 
zogende katten, gewonde katten en voor katten met een beperking. Kitten Rescue 
Curaçao is opgericht door Miriam Bleeker op Curaçao als particulier initiatief in 2014 en 
is sinds 2019 een officiële stichting op Curaçao en vanaf 2020 is hier een officiële 
stichting in Nederland aan toegevoegd. Stichting Kitten Rescue Curaçao beschikt in 
beiden landen over een ANBI Status. Het laatste jaar is de nadruk van de activiteiten 
komen te liggen op de sterilisatie en vaccinatie van zoveel mogelijk zwerfkatten en 
katten van eigenaren met een kleine beurs. Na de opening in mei 2020 van de 
splinternieuwe opvang inclusief operatiekamer op Curaçao, die gerealiseerd is dankzij 
financiële steun van DierenLot en Abri voor Dieren, was het fundament gelegd om op 
grote schaal te kunnen gaan steriliseren.  

In dit beleidsplan legt het bestuur van de Stichting Kitten Rescue Curaçao voor zowel 
Curaçao als Nederland (hierna te noemen “de stichting”) het actuele beleid vast. Dit 
beleidsplan is vastgesteld door de bestuursleden en vermeldt het te voeren beleid voor 
de periode 2021/2022. 

 

 

Miriam Bleeker 
Oprichter en voorzitter van de stichting op Curaçao 
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2. Strategie 
Hulp voor kittens en katten op Curaçao!  

2.1 Kernprincipes van de stichting Statutaire 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; 

• het organiseren van sterilisatie projecten voor (zwerf)katten op basis van TNR 
(Trap – Neuter – Release) 

De activiteiten die de stichting uitvoert en de diensten die zij levert dienen op meerdere 
vlakken het algemene belang.  

Alle activiteiten die de stichting ontplooit zijn gericht op het verminderen en 
voorkomen van dierenleed onder met name de kattenpopulatie en kittens. Door middel 
van educatie & voorlichting, organiseren van sterilisatie projecten en het realiseren van 
(tijdelijke) opvang voor katten en kittens dient het algemeen belang van deze dieren 
maar ook het algemeen belang van een diervriendelijke maatschappij.     

De stichting werkt samen met bedrijven, particulieren, stichtingen en andere betrokken 
rechtspersonen. Te allen tijde is het stichtingsbelang leidend. Samenwerkingen moeten 
dit doel dan ook ten goede komen.  

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: - het samenwerken met 
instanties en bedrijven die het doel van de stichting onderschrijven en daartoe een 
geldelijke bijdrage of een bijdrage in natura willen leveren; - het werven van donaties 
en donateurs; - het aanvaarden van schenkingen; - het aanvaarden van erfstellingen 
onder het voorrecht van boedelbeschrijving, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met 
één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.  
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Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen. Het 
vermogen van de stichting zal worden gevormd door:  

• subsidies, donaties en andere bijdragen;  
• schenkingen, erfstellingen en legaten;  
• alle andere verkrijgingen en baten.  

Over het vermogen kan niet worden beschikt door een natuurlijk persoon dan wel 
rechtspersoon als ware het haar eigen vermogen.  

De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van 
boedelbeschrijving.  

2.2 Afwezigheid winstoogmerk  

De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de feitelijke werkzaamheden. De 
instelling streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Ten minste 90% van het 
vermogen en opbrengsten voortkomend uit activiteiten komt ten goede aan de 
doelstelling. Dit overeenkomstig met de ANBI-regelgeving.  

2.3 Bestemming Liquidatiesaldo  

Zoals blijkt uit artikel 13.3 van de statuten zal een eventueel batig saldo van de 
ontbonden Stichting worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende 
instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting.  
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3. Beleid 
Hulp voor kittens en katten op Curaçao!  

3.1 Te verrichten werkzaamheden van de instelling  

De stichting verricht de volgende werkzaamheden;  

1. Werven funding (geld/donaties) ten behoeve van het realiseren van de algemene 
doelstelling;  

2. Ontwikkelen en realiseren van marketingactiviteiten ten behoeve van 
zichtbaarheid;  

3. Opvang en (medische) verzorging van kittens en/of katten 
4. Ontwikkelen en verspreiden van kennis en informatie 
5. Organiseren van sterilisatie projecten  
6. Het werven van adoptanten 

Met voorgenoemde punten draagt de instelling bij aan de realisatie van de doelstelling 
zoals vermeld in artikel 2.1 van de statuten.  

3.2 Werving en beheer van gelden  

De instelling werft gelden ten behoeve van haar doelstelling door middel van de 
volgende activiteiten:  

• Aanschrijven fondsen;  
• Organiseren van events;  
• Crowdfunding;  
• Gerichte marketingacties;  
• Samenwerkingen met bedrijven en andere stichtingen; 
• Donaties particulier en zakelijk;  

Het streven is om de beheerkosten zo laag mogelijk te houden. Dit kan worden 
gerealiseerd doordat er geen betaalde arbeidskrachten worden ingehuurd en er geen 
huisvestingskosten betaald dienen te worden. Hierdoor kan het grootste gedeelte van 
de verkregen inkomsten besteed worden aan het statutaire doel van de stichting.  
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3.3 Vermogen van de instelling  

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de 
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de 
stichting. Gezien de voor de stichting aanwezige risico’s, ambities en de eventuele 
verplichtingen tot het betalen van voer en dierenartskosten, acht de stichting een 
vermogen van minimaal ANG 20.000 / 10.000 EURO per 31 december 2021 wenselijk.  

3.4 Bestedingsbeleid  

De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling. Uitkeringen aan 
derden ten laste van het vermogen van de stichting vinden alleen plaats indien ze direct 
verband houden met het realiseren van de doelstelling van de stichting.  

3.5 Beschikken over het vermogen van de instelling  

Op grond van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheden heeft geen 
enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan 
geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware 
het zijn eigen vermogen.  
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4. Overig 
Hulp voor kittens en katten op Curaçao!  

4.1 Beloningsbeleid  

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen van de statuten voor de 
door hen in die hoedanigheid te verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan 
indien nodig een vergoeding voor gemaakte onkosten.  

Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden, met name uitvoerende werkzaamheden 
kan aan hen in voorkomend geval een marktconforme vergoeding worden toegekend. 
Het beloningsbeleid van de stichting zal, indien van toepassing erop gericht zijn haar 
personeel te belonen volgens maatschappelijk aanvaardbare en verantwoorde 
maatstaven, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling. Op dit 
moment zijn er nog geen personeelsleden in dienst.  

4.2 Beschrijving administratieve organisatie  

De administratie van de instelling wordt gevoerd onder leiding van de heer M. Bleeker, 
in samenwerking met de penningmeester voor Curaçao, mevr. S. Sechi en de 
penningmeester voor Nederland, mevr. E.N. Coccoris.  

De jaarrekening wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en indien de 
subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of 
een accountant- administratieconsulent aan het bestuur aangeboden.  

4.3 Publicatieplicht  

De stichting voldoet jaarlijks aan haar publicatieplicht, door de vereiste informatie over 
de stichting en het meest recent afgesloten boekjaar tijdig, uiterlijk binnen zes 
maanden na afloop van haar boekjaar inzichtelijk te maken via haar website 
www.kittenrescuecuracao.com. 

Voor meer informatie over de wijze waarop de instelling invulling geeft aan haar 
publicatieplicht, kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting, via in 
hoofde vermelde contactgegevens. Dit beleid is een dynamisch document en zal 
jaarlijks bekeken en aangepast worden. 
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5. Concrete doelen  
Hulp voor kittens en katten op Curaçao!  
5.1 Sterilisatie & Vaccinatie 
 
Het jaar 2021/2022 zal in het teken staan van het steriliseren en vaccineren van zoveel 
mogelijk zwerfkatten en katten van eigenaren met een kleine beurs. Dit zal vooralsnog 
een combinatie zijn d.m.v. een samenwerking met een lokale dierenarts en de 
organisatie van verschillende grotere sterilisatieprojecten met Nederlandse 
dierenartsen. De Nederlandse dierenartsen betalen hun eigen vliegticket. De stichting 
voorziet de dierenartsen van een huurauto en accommodatie die beiden geheel 
belangeloos ter beschikking worden gesteld door vaste partners/sponsors van de 
stichting. Veel van de benodigde medische materialen voor sterilisatie worden tevens 
gesponsord door Nederlandse bedrijven. Hierdoor is het mogelijk geworden om tijdens 
deze projecten een kat te steriliseren en te vaccineren voor een kostprijs van rond de 
13,- euro per kat. Voor de samenwerking met de lokale dierenarts heeft de stichting 
tevens zeer gunstige prijsafspraken kunnen maken voor o.a. sterilisatie & vaccinatie. 
Het budget om 1000 katten te steriliseren en te vaccineren in 2021 is eind 2020 
ontvangen als donatie.  
 
Gezien de logistieke uitdaging is 1000 (zwerf)katten per jaar absoluut het maximum wat 
de stichting logistiek aan kan met de huidige aanpak. Natuurlijk voorkomen we met elke 
sterilisatie heel veel dierenleed echter het aantal is niet genoeg om het probleem op 
het eiland echt op te lossen. We vertrouwen erop de aankomende jaren genoeg 
financiële middelen te vinden waarmee we uiteindelijk een eigen dierenarts in onze 
eigen operatiekamer fulltime kunnen inzetten voor de sterilisatie van (zwerf)katten. 
Met een eigen dierenarts moet het haalbaar zijn om 3.000 dieren per jaar te doen. 
Indien we dit een aantal jaar zouden kunnen volhouden zullen we echt een verschil 
maken en wellicht zelfs het algehele zwerfkatten probleem oplossen.  
 
5.2. Support voor zwerfdieren & katteneigenaren 
 
De stichting kan dankzij frequente voerdonaties uit Nederland van Stichting DierenLot 
katteneigenaren met een kleine beurs ook steunen met kattenvoer. Samen met 
vrijwilligers voorzien we op dit moment 18 adressen frequent van kattenvoer waar zo’n 
252 katten van eten. Samen met vrijwilligers voeren we tevens dagelijks zwerfkatten op 
verschillende stranden. In de aankomende jaren willen we deze support gezien de 
noodzaak, verder uitbouwen.     
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5.3 Nederlandse stichting 
 
Op 24-08-2020 is de officiële Stichting Kitten Rescue Curaçao 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 door o.a. 
het vinden van Nederlandse donateurs. Automatische incasso is een zeer belangrijke 
tool voor een non-profit stichting om een stabiele stroom aan maandelijkse donaties te 
kunnen opbouwen in Nederland. Deze stichting zal actief worden zodra er een 
Nederlandse bankrekening is verkregen. Met het opbouwen van een stabiele stroom 
aan donaties kunnen op termijn de doelen van de stichting op Curaçao worden 
ondersteund waaronder een eigen dierenarts. 
 
5.4 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 apart kunnen 
wonen tot aan moment van adoptie.  
 

Heeft u vragen over ons beleid of doelen neem dan gerust contact met ons op via 
info@kittenrescuecuracao.com.  

Met vriendelijk groet, 

Bestuursleden 
Stichting Kitten Rescue Curaçao 


