
Zwerfkatten in Nederland - hoe staan we ervoor?



WAT ? 

Missie: 

Nederland diervriendelijk zwerfkattenvrij!

Samenwerken, ‘gatenvullen’, ondersteunen 

organisaties & lobbyen. 



SZN staat voor T.N.R.C.

▪Trap: vangen met kastval/vangkooi

▪Neuter: neutraliseren

▪Relocate OF Return: her- of terugplaatsen

▪Care: permanente monitoring op aanwas 
en noodzaak veterinaire hulp



Samenwerking

▪Politici: wet en regelgeving
▪ ontheffing uitzetten

▪Fauna organisaties: TNRC!
▪ afspraken (WBE/FBE)

▪Landelijke stakeholders &  
samenwerkingspartijen SZN

Politici

Fauna 
organisaties

Landelijke 
stakeholders



Coördinatoren

▪Taken:
▪Doorgave bij burger/gemeentemeldingen 

aan zwerfkattenorganisaties ter plekke
▪Hulp bij gaten in onvoldoende capaciteit
▪Hulp bij ondersteuning naar gemeenten
▪Dwarsverbanden stimuleren zodat onder-

en overcapaciteit elkaar gaan vinden



SZN groeit…...

▪coördinatoren:
▪Flevoland - Cisca vd Werf
▪Friesland - Grietje Lootsma
▪Gelderland - Lisa Klompenhouwer
▪Utrecht - Monique de Kruijk
▪Zuid-Holland - Taryn Goris



ontheffingen provincies

- Drenthe - Flevoland

- Limburg - Noord-Brabant

- Noord-Holland - Overijssel

- Utrecht - Zeeland
- Zuid-Holland

Let op je machtigingen voor uitzetten!



PROFITEER VAN ONZE SAMENWERKING

Stichting Zwerfkatten Nederland biedt:

1. Vangkooien & vervoersboxen

2. Virbac-transponders (chips) 

3. Gratis account registratie data-base

4. Mobiele ok-unit + verkoeverwagen



1. VANGKOOIEN & VERVOERSBOXEN

Te bekijken in de centrale

hal (kraam SZN)

-prijs vangkooi:  € 80,-
- (75 en 100 cm lang)

-prijs VVB: € 45,-



1. VANGKOOIEN

- Veilig voor de kat!

- Katrol voor valdeur

- Draagbaar voor 1 persoon

- Lange stapplaat 

- Twee lengten

- Aansluitend op VVB



1. VERVOERSBOXEN

- Veilig voor vangmedewerker

- Stapelbare VVB’s

- Te klemmen aan vangkooi 

(zowel lange als korte/hoge)

- Speciale deur leverbaar  

voor het vangen van kittens



1. VANGKOOIEN & VERVOERSBOXEN

Te koop vanaf eind april

-bestellen 
- per intekenlijst

- per mail 

info@stichtingzn.nl



2. VIRBAC TRANSPONDERS

Virbac-transponders (chips) 
▪Per steriel verpakte "standaard" ISO transponder 

met omhulsel van Bioglas – per 50 stuks in doos

▪ landencode "528" in groene implanter

▪ inclusief gratis registratie bij de BackHome club

▪ Inclusief gratis vaccinatieboekje



2. VIRBAC TRANSPONDERS

Prijs: € 2,95 per stuk incl. BTW

(per doos van 50 stuks: € 147,50 )



2. VIRBAC TRANSPONDERS

Virbac-transponders (chips) 

- gratis account BHC als 
asielhouder

- gratis adres wijzigen 
voor eigenaar



3. DATABASE ACCOUNT

▪Gratis account database voor registratie 
zwerfkatten

▪Transparantie gegevens gevangen katten

▪Registratiebasis gegevens per kat

▪Te gebruiken voor facturen naar gemeente

Cornelis van Dierennoodhulp Nederland



3. REGIE CENTRUM TNRC

Landelijk centraal meldpunt zwerfkatten



3. REGIE CENTRUM TNRC



3. DATABASE

▪ Centrale Cloud based opslag van gegevens

▪ Onderhoudsvrij (automatische backups)

▪ Beveiligde server

▪ Overal bereikbaar (waar min. 4G aanwezig is)

▪ Uniforme gegevens



3. DATABASE



3. Diverse overzichten mogelijk



Data genereert populatie gegevens



▪Wordt continu aangepast

▪Krijgt meer functionaliteiten

▪Toekomstig: externe koppelingen

▪ Chipdatabases en Dierenartsen ed.

DATABASE



4. Eind dit jaar op de weg: ok-unit

Mobiele ok-unit met verkoeverwagen

▪Voor grote acties ter plekke (camping, 
vakantieparken, structureel gebieden 
behandelen met TNRC)

▪Voordeel: minder vervoer & stress katten



4. mobiele ok-unit

Ok-unit met verkoeverwagen



Hoe kunt u ons bereiken?

Stichting Zwerfkatten Nederland

www.stichtingzwerfkattennederland.nl
info@stichtingzn.nl

info@stichtingzwerfkattennederland.nl



Vragen? 


