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Achtergrond 
 
Op 27 mei 2017 is door Emilie Mandersloot en Debby Gillet het initiatief genomen om het welzijn van 
katten met diabetes op de agenda te krijgen. Sinds dat moment hebben we al meerdere activiteiten 
gedaan, waaronder:  
 

• In 2018 gingen onze website en Facebook pagina online.  

• We geven geregeld individueel praktisch advies over het leven met en verzorgen van een kat 
met diabetes. 

• Ook hebben we ons oppasnetwerk opgestart.  

• Op het Landelijk Congres Dierenhulpverlening, georganiseerd door Stichting Dierenlot, gaven 
we samen met Faculteit voor Diergeneeskunde Utrecht een presentatie over suikerkatten, 
inclusief stand. 

• Gezamenlijk interview met Stichting Beertje in Vedias, het vakblad voor de Paraveterinair. 

• Samen met Stichting Dierendonatie.nl hebben we een enquête gedaan voor het genereren 
van bekendheid en het tegelijkertijd doen van een oproep voor hulp. We hebben daarin ook 
gevraagd om ideeën voor het vergroten van het netwerk van potentiele baasjes voor 
suikerkatten.  

 
Op basis van al deze activiteiten en de respons daarop hebben we in oktober 2019 officieel de 
Stichting Suikerkattenpunt in het leven geroepen. 
 

1. Doelstelling  
 
Suikerkattenpunt heeft ten doel: 
 

1. Ervoor te zorgen dat gezelschapsdieren met suikerziekte, met name katten, in een 
thuissituatie kunnen wonen en kunnen worden verzorgd 
 

2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 
Suikerkattenpunt heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. 
 

2. Aandachtsgebieden 
 
Tussen 2019 en 2023 gaan we het volgende doen: 
 

• We creëren bewustwording over (de positieve kanten van) het leven met een suikerkat.  
 

• We geven praktisch advies (op maat) over het leven met een suikerkat.  
 

• We faciliteren een landelijk netwerk van hulp- of oppasadressen “in de buurt”,  zodat daar 
waar nodig, kan worden bijgesprongen in de dagelijkse verzorging van dieren met 
suikerziekte. 

 

• We helpen mee met het zoeken naar nieuwe baasjes of tijdelijke opvang voor katten met 
suikerziekte die niet thuis kunnen blijven wonen. Dat doen we ook voor diabeteskatten in 
asielen.  
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3. Organisatie 
 
Suikerkattenpunt is met ingang van 1 oktober 2019 een stichting, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 76077675. 
 

Bestuur 
Het bestuur van Stichting Suikerkattenpunt bestaat uit ten minste drie leden: de voorzitter, een 
penningmeester en een secretaris. Het bestuur wordt aangesteld voor vier jaar en zal volgens rooster 
aan- en aftreden. In principe is elk lid met instemming van de andere bestuursleden en de beheerder 
onbeperkt herkiesbaar. Behalve het wakend oog over de dagelijkse leiding en het in samenwerking 
met de beheerder uitzetten van de beleidslijnen zal het bestuur ook beslissingen nemen aangaande 
afwijkingen of uitzonderingen in de dagelijkse bedrijfsvoering. 
 
Het bestuur bestaat uit: 
 

• Hildegonde Mostert voorzitter 

• Debby Gillet secretaris 

• Paul Blok penningmeester 
 

Dagelijkse leiding 
De dagelijkse leiding is in handen van Emilie Mandersloot, beheerder, en Debby Gillet. Zij hebben 
beiden ruime ervaring met het leven met en verzorgen van katten met diabetes. De beheerder is 
paraveterinair opgeleid en geeft advies over de dagelijkse verzorging en geeft suggesties voor 
bespreking met de eigen dierenarts aangaande de medische behandeling. 
 

Beloningsbeleid 
Het bestuur krijgt voor haar werkzaamheden geen beloning en wordt gedurende deze beleidsperiode 
(2019-2023) door de bestuurders afgezien van vacatiegeld. Wel kunnen kosten die gemaakt worden 
ten behoeve van de stichting naar redelijkheid in rekening worden gebracht. Het bestuur besluit over 
het toekennen van een vergoeding aan de beheerder, op het moment dat de financiële positie van 
de stichting dit mogelijk maakt. De beheerder ziet in ieder geval gedurende de jaren 2019/2020 af 
van enige vorm van vergoeding. 
 

Communicatie/PR 
Communicatie is essentieel voor het voortbestaan van de stichting, zowel voor de naamsbekendheid 
als voor het verwerven van financiële middelen. Dit is dus een speerpunt binnen ons beleidsplan. 
Donateurs en andere geïnteresseerden zullen regelmatig op de hoogte gehouden worden van de 
ontwikkelingen binnen Stichting Suikerkattenpunt en/of specifieke projecten waarin ze 
geïnteresseerd zijn. 
 

Fondsenwerving 
Er zullen voor Stichting Suikerkattenpunt activiteiten worden opgezet om fondsen te werven, 
zodanig dat de doelen van de stichting worden gewaarborgd. Eventuele fondswervingskosten zullen 
minimaal/in verhouding tot het te werven bedrag gehouden worden. In eerste instantie zal 
fondsenwerving via social media en netwerken plaatsvinden. Werving kan variëren van een 
algemene werving voor Stichting Suikerkattenpunt tot werving voor een specifiek project of 
activiteit. Opbrengsten van wervingscampagnes zullen ingezet worden voor het specifieke doel 
waarvoor geworven is. 



Definitief vastgesteld op 10 november 2019 pagina 5 

 

Vermogen of besteding van het vermogen 
Stichting Suikerkattenpunt houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het werk 
van Stichting Suikerkattenpunt. Zij beschikt derhalve over een beperkt eigen vermogen. 
Binnengekomen bedragen worden beheerd op de rekening van de stichting. Van daaruit worden 
rekeningen betaald, in eerste instantie door de beheerder. Bij bedragen hoger dan € 500,00 zal dit 
gebeuren met accordering van het bestuur.   
  
Indien Stichting Suikerkattenpunt wordt opgeheven, zal het bedrag dat op de rekening staat, worden 
geschonken aan een stichting met gelijksoortige doelstelling en een ANBI status. 

 
4. Activiteiten 
Al onze activiteiten dragen bij aan de onder hoofdstuk 2 benoemde aandachtsgebieden. In 2020 en 
2021 ligt de focus op naamsbekendheid, bewustwording, praktisch advies en het oppasnetwerk. 
Samenwerking met andere partijen vinden we daarbij erg belangrijk. De komende jaren richten we 
ons op de volgende activiteiten: 
 

Activiteit Draagt bij aan 

 
2020 – 2021 
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Verder uitbouwen en uitbreiden oppasnetwerk door: 

• Aandacht op social media; 

• Aandacht bij dierenartsen. 
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Geven van advies op maat. Dit is op meerdere manieren mogelijk, zoals: 

• Het geven van telefonisch advies een eigenaren na de eerste schrik; 

• Het geven van praktische/interactieve workshops. 

 
 

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. 

x x x x 

Organiseren van een of meerdere workshops over de verzorging van katten 
met diabetes in samenwerking met oa. Dierenlot en Universiteit Utrecht. 

x x x x 

Interview in Hart voor Dieren  x x x  

Social media/direct mail acties voor het genereren van inkomsten x   x 

 
In het najaar van 2021 plannen we onze activiteiten voor 2022 en 2023. 
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