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Utrecht, 18 mei 2019 

Geachte lezer, 

Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2018 met betrekking tot Stichting Little Tigers. 
De stichting is opgericht op 15 mei 2017. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur: 

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde 
jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. 

Bevestiging: 

Wij hebben de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in Nederland algemeen aanvaarde 
grondslagen voor financiële verslaggeving. 

Hoogachtend namens Stichting Little Tigers,  

Loes de Vries –       Voorzitter 

Myriam Mulder –   Penningmeester, waarnemend secretaris 

Richard Kramer –    Algemeen bestuurslid 

Ria Nieuwenburg –  Algemeen bestuurslid 
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1 ALGEMEEN 

1.1 Bedrijfsgegevens 

Stichting Little Tigers heeft zich het volgende ten doel gesteld: “het bijdragen aan het verminderen van 
dierenleed in het buitenland, in het bijzonder van zwerfkatten en -honden uit Spanje, Bulgarije, Roemenië en 
Oekraïne”.  

De stichting tracht haar doel te bereiken door middel van: 

- het zoeken van adoptie- of opvanggezinnen voor de dieren in Nederland of België; 
- het financieel bijdragen aan sterilisatieprogramma’s voor buitenlandse zwerfdieren;
- het sponsoren van duurzame middelen van onze partners zoals vangkooien en verbetering van hun

opvangfaciliteiten; 
- het bijdragen aan het bewustzijn van het lot van zwerfdieren in het buitenland onder met name de

Nederlandse en Belgische bezoekers en ontvangers van onze website, facebookpagina en andere
communicatiemiddelen.

1.2 Bestuur

Op 31 december 2018 werd het bestuur van de stichting als volgt gevormd: 

Voorzitter Loes (L.A.M.) de Vries 
Secretaris Richard (R.J.C.) Kramer 
Penningmeester Maurice (M.E.) Riesewijk 
Algemeen bestuurslid Ria Nieuwenburg 

De bestuurders ontvangen geen jaarlijkse onkostenvergoeding. Dit werk wordt volledig onbezoldigd gedaan, als 
vrijwilliger.  

1.3 Vrijwilligers 

Vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mogen de vrijwilligers die zich inzetten voor 
de stichting hier niet met naam worden genoemd. In 2018 waren er telkens tussen de 25-30 vrijwilligers actief 
voor de stichting (inclusief 15 opvangers en 4 bestuursleden).  

Op 31 december 2018 bestond het team uit 4 bemiddelaars van katten en/of honden, 1 webmaster, 1 
facebookredacteur, 1 redacteur voor Verhuisdieren.nl en Markplaats.nl, 1 redacteur voor Instagram.com, 5 
vaste ophalers van katten en/of honden op de vliegvelden, 15 opvangers van katten en/of honden, en 1 
algemeen coördinator. Sommige vrijwilligers voeren meerdere van deze taken uit.  

1.4 Partners in het buitenland 

In 2018 werkten we samen met de volgende asielen:  

- Bulgarije, Burgas, Liliya Stoyanova
- Oekraïne, Dnipro, Shelter Friend
- Roemenië, Targu Jiu, Cristina Octavia Lacatusu
- Spanje, Ayamonte, Asociación Protectora de Animales y Plantas de Ayamonte
- Spanje, Los Barrios, Adopt a Spanish Kitty
- Spanje, Caravaca de la Cruz, Econociencia
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- Spanje, Castalla/Orihuela/San Vincente, Asoka
- Spanje, La Linea, Alma Felina
- Spanje, Madrid, Manu Honoreanu
- Spanje, Alicante, Syl Mulder
- Spanje, Yecla, SPANDY 

2 ADOPTIES EN OPVANG KATTEN EN HONDEN 

2.1 Aantal adopties 

In 2018 heeft de stichting 280 zwerfkatten en 13 zwerfhonden, die waren opgevangen in bovenstaande asielen, 
bemiddeld naar een adoptiegezin in Nederland of België. De verdeling van adopties over de asielen is de 
volgende:  

Asiel Aantal adopties 
Spanje - Los Barrios 65 
Bulgarije – Burgas 63   (1 hond) 
Spanje – Ayamonte 41 
Spanje – Castalla 28   (5 honden) 
Spanje – Orihuela 23   (3 honden) 
Spanje - La Linea 17 
Oekraïne – Dnipro 14   (3 honden) 
Roemenië - Targu Jiu 12 
Spanje – Caravaca 11 
Spanje – Madrid 11 
Spanje – Yecla 3 
Spanje – Alicante 4     (1 hond) 
Overig 1 
Eindtotaal 293 

In 2017 bemiddelde Little Tigers nog 191 katten en 3 honden. Er was met name een sterke toename van het 
aantal adopties in de maanden november en december 2018. Dit komt waarschijnlijk door een combinatie van 
factoren zoals het aantrekken van een extra bemiddelaar, groeiende groep volgers op de facebookpagina, de 
steeds betere vindbaarheid van de website, het plaatsen van (een deel van) het aanbod op verhuisdieren.nl, 
marktplaats.nl en instagram.com, het verminderde aanbod van plaatsbare katten in de Nederlandse asielen, 
mond-tot-mond-reclame door oud-adoptanten en vervolgadopties door oud-adoptanten. 

Adopties katten en honden per maand 2018 
Januari: 24 April: 23 Juli: 15 Oktober: 28 
Februari: 27 Mei: 12 Augustus: 18 November: 41 
Maart: 35 Juni: 12 September: 19 December:  39 
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2.2 Herplaatsingen 

Van de 280 katten werden er 8 herplaatst (deze adopties zijn maar 1 keer meegeteld in het eindtotaal), 
vanwege verschillende redenen zoals een allergie van het baasje voor de kat, het niet overeen komen van het 
adoptiedier met andere aanwezige huisdieren of vanwege het niet kunnen aarden van de kat in het nieuwe 
gezin. Van deze herplaatsers werden er 4 afgestaan omdat zij kort na aankomst ziek werden en het nieuwe 
baasje de verzorging van de dieren niet op zich nam. Na een korte periode van opvang door een vrijwilliger van 
de stichting hebben 3 katten, toen zij weer waren hersteld, nieuwe permanente huisjes gevonden; 1 kat is 
gedurende de opvangperiode overleden. Het kattenherplaatsingspercentage in 2018 was 2,9% (8/280 * 100).  

2.3 Opvanggezinnen 

Het aantal opvangers fluctueerde in 2018. Er zijn opvanggezinnen bij gekomen, meestal door spontane 
aanmelding of naar aanleiding van een oproep daartoe op onze facebookpagina. Ook is een aantal opvangers 
opgehouden met opvangen, soms omdat zij het emotioneel of fysiek te belastend vonden of omdat zij 
verhuisden naar een andere woning die minder geschikt was voor opvang. Eind december had Little Tigers 15 
opvangers. In heel 2018 waren er telkens 10-15 opvanggezinnen beschikbaar.  

3 INZAMELINGEN EN SPONSORING  

In 2018 werden de volgende inzamelingsacties en sponsoringen georganiseerd: 

• Doneeractie op de facebookpagina ten behoeve van sponsoring moederpoes met kittens in Burgas,

Bulgarije. Februari 2018, opbrengst: €80.

• Sponsoring van 2 vangkooien voor Georgiana Neagu, Roemenië. Maart 2018, kosten: €100.

• Veiling op de facebookpagina ten behoeve van sterilisatieprogramma in asiel A.P.A.P.A. in Ayamonte,

Spanje. Maart-april 2018, opbrengst: €391,50.

• Doneeractie op de facebookpagina ten behoeve van sponsoring zwerfkitten Kruimeltje in Los Barrios,

Spanje. Augustus-september, opbrengst: €436.

• Doneeractie op facebook voor transport pallets naar asiel Asoka Castalla. Augustus-september,

opbrengst: €464.

• Doneeractie op facebook voor operaties katten Snoopy en Smile. Augustus-december, opbrengst:

€470.

• Naamgeefactie op de facebookpagina ten behoeve van sponsoring puppy’s uit asiel Shelter Friend,

Oekraïne. September 2018, opbrengst: €102.

• Doneeractie op doneerpagina.nl voor operatie kat Dropje. November-december, opbrengst: €718,49.

• Loterij op de facebookpagina en via de website ten behoeve van nieuw kattenverblijf in Dnipro,

Oekraïne. December 2018, opbrengst: €1210.
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4 COMMUNICATIE EN MARKETING 

In 2018 zijn de communicatiemiddelen en marketingstrategie van Little Tigers doorontwikkeld. De website 
www.littletigers.eu is in een nieuwe jas gestoken en tevens is het mogelijk gemaakt dat bezoekers via iDeal 
donaties kunnen verrichten aan de stichting, bijvoorbeeld tijdens de loterijen maar ook tussentijds.  

Aantal websitebezoeken 2018: 

De facebookpagina is actief bijgehouden en benut. Ook is er een doneerknop toegevoegd waarmee bezoekers 
donaties kunnen doen aan de stichting en het is nu tevens mogelijk om via facebook inzamelingsacties of 
veilingen te organiseren. Het aantal volgers op facebook groeide van 1368 op 1-1-2018 tot 2036 op 31-12-
2018, dus +668 volgers. Met name in het laatste kwartaal van 2018 kreeg de pagina veel nieuwe volgers, 
namelijk +319.  

Aantal volgers op facebookpagina Little Tigers: 

Hiernaast werden de sites van Verhuisdieren, Markplaats en Instagram regelmatig gevuld met aanbod van 
adoptiedieren van de stichting, is er een folder ontwikkeld met informatie over de stichting en is er een 
samenwerking aangegaan met webwinkel Zooplus waarbij de stichting 3% - 4% provisie krijgt van elke 
succesvolle order bij Zooplus die via de website van Little Tigers wordt verricht.   
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5 JAARREKENING 2018 

5.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018 

€ 1.585,47 

€ 1.585,47 

€ 3.067,78 

€ 3.067,78 

€ 4.653,25 

€ 1.813,67 

ACTIVA 
Vorderingen 
Nog te ontvangen  

Totaal Vorderingen 

Liquide middelen 
Bank  

Totaal Liquide middelen 

Totaal ACTIVA 

PASSIVA 

Kortlopende schulden 

Nog te betalen 2018 

Totaal Kortlopende schulden € 1.813,67 

€ 2.839,58 

€ 2.839,58 

Eigen Vermogen 
Vermogen Stichting Little Tigers  

Totaal Eigen Vermogen 

Totaal PASSIVA  € 4.653,25 

5.2 STAAT VAN LASTEN EN BATEN OVER 1 JANUARI 2018 TOT EN MET 31 DECEMBER 2018 

Verkoopkosten 
Website Onderhoud  € 261,63 
Marketingkosten  € 291,65 
Representatiekosten  € 380,62 
Totaal Verkoopkosten € 933,90 

Vervoerskosten 
Kosten Retour Vervoersboxen  € 550,00 
Kosten Vervoer Vliegtuig   € 257,00 
Totaal Vervoerskosten   € 807,00 
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Bedrijfskosten 
Bestuurskosten   €    47,50 
Administratie & Portokosten  €      4,00 
Contributies & Abonnementen  €    79,00 
Bedrijfsverzekeringen  €  205,70 
Materiaalkosten   €  101,68 
BankKosten  €  309,48 
BankKosten Pay Pal  €    26,99 
Totaal Bedrijfskosten   €  774,35 

Kosten Asiels 
Adoptievergoeding aan Asiels € 35.301,72 
Kosten Adopties op afstand  €   557,50 
Totaal Kosten Asiels  € 35.859,22 

Overige kosten Stichting 
Reiskosten vrijwilligers   €    660,19 
Giften aan derden  €   1.180,98 
Kosten Speciale Acties   €   2.775,40 
Kosten Tijdelijke Opvang Nederland  €    303,26 
Dierenarts kosten Nederland  €   5.486,16 
Dierenarts kosten Buitenland  €  85,00 
Onvoorziene Kosten Adoptanten   €  31,88 
Totaal Overige kosten Stichting   € 10.522,87 

Totaal KOSTEN € 48.897,34 

OPBRENGSTEN 

Donaties 
Donaties Speciale Acties   €   3.519,57 
Donaties Adopties op afstand  €      561,50 
Maandelijkse Donaties Algemeen  €   2.031,25 
Incidentele donaties  €   1.835,75 
Totaal Donaties   €   7.948,07 

Adoptanten 
Bijdragen Adoptanten € 41.684,40 
Totaal Adoptanten  € 41.684,40 

Totaal OPBRENGSTEN € 49.632,47 

OVERIGE BATEN & LASTEN 
Overige Baten   € 0,34 
Totaal OVERIGE BATEN & LASTEN € 0,34 

Resultaat 

Winst € 735,47 

Totaal Resultaat € 735,47 
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Eigen Vermogen 

Stand per 1 januari 2018  € 2104,11 

bij: resultaat 2018 €   735,47 

Stand per 31 december 2018 € 2839,58 

5.3 TOELICHTING BESTUUR JAARREKENING 2018 STICHTING LITTLE TIGERS 

Financieel 

Lasten 

Een opvallende post is Dierenartskosten Nederland: in 2018 heeft de stichting voor ruim €5400 aan medische 
kosten gehad voor de behandeling van opvang- en adoptiedieren. Dit is een fors bedrag voor de stichting. In dit 
bedrag zitten een paar grote uitschieters, namelijk €700 voor 2 opvangkatten die een tandoperatie nodig 
hadden en €870 voor de operatie, behandeling en euthanasie van een opvangkat met droge FIP. Hiernaast 
kreeg de stichting te maken met meerdere katten die behandeling van tanden en ogen nodig hadden, en met 
nog een kat die FIP had en eraan is bezweken. Ook was er 1 geval van een kortdurende bacteriële infectie 
(kosten €165). De overige kosten betreffen voor een deel voorziene reguliere entingen en sterilisaties van 
jonge dieren. De niet-reguliere gevallen zijn telkens met het asiel van herkomst besproken. Waar mogelijk 
hebben de asielen de medische controle en voorbereiding van het dier vóór vertrek aangescherpt; in geval van 
FIP is het helaas niet mogelijk om hier vooraf op te testen of controleren. De stichting heeft de monitoring van 
de voorbereiding van de dieren vóór komst naar Nederland verscherpt.  

De post Giften aan derden betreft ondersteuning van de stichting aan activiteiten van de asielen. Voorbeelden 
zijn het sponsoren van een sterilisatieactie van het asiel in Madrid (€195), bijdragen aan de verzorging van 
zwerfhonden en -katten in de asielen in Bulgarije (€80) en Castalla (€150), en bijdragen aan het onderhoud van 
de kattenopvangfaciliteiten in Los Barrios (€300).  

Opbrengsten 

De post Donaties voor speciale acties van ruim €3500 betreft onder meer de opbrengst van de kerstloterij voor 
Shelter Friend (€1210), van de veiling voor het sterilisatieprogramma van het asiel in Ayamonte (€391,50) en 
van de inzamelingsactie voor de verzorging van zwerfkitten Kruimeltje (€436). De opbrengst van Donaties voor 
speciale acties is groter dan de post Kosten speciale acties (€3519 respectievelijk €2775). Dit komt vooral 
doordat er €636 is ingezameld als bijdrage aan de dierenartskosten voor kat Dropje; deze uitgave staat niet 
geboekt onder Kosten speciale acties maar onder Dierenartskosten Nederland.  

De incidentele en maandelijkse donaties kwamen voor 2018 uit op totaal €3867. De opbrengsten zijn onder 
meer aangewend ten behoeve van Giften aan derden en Dierenartskosten Nederland.  
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Resultaat, liquiditeit en eigen vermogen 

Het exploitatiesaldo over 2018 bedraagt € 735,47 (positief). Dit resultaat wordt toegevoegd aan het eigen 
vermogen van de stichting.  

De liquiditeit van de stichting is beperkt. Het doel is dat de liquiditeit van de stichting van voldoende omvang is 
om de directe kosten op korte termijn te kunnen blijven betalen en onvoorziene lasten te kunnen opvangen. 
Hiertoe moet het eigen vermogen van de stichting aan het begin en einde van elk boekjaar minimaal €3.000 
bedragen.  

Beheer vermogen van de stichting: het vermogen van de stichting wordt verantwoord op een SNS-
bankrekening met nummer NL58 SNSB 0956 9884 07. Er worden geen beleggingen gedaan met het aanwezige 
vermogen. Het vermogen blijft dus liquide en beschikbaar op de bankrekening. 
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