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1 Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Dierenzorg Nederrijn.
In hoofdstuk 2 kunt u lezen welke ontwikkelingen de organisatie in 2020 heeft doorgemaakt.
Ook is er terug te vinden wat de stichting, ondanks corona, het afgelopen jaar heeft bereikt.
In hoofdstuk 3 worden de activiteiten van de organisatie weergegeven in diagrammen. Ook
wordt er per gemeente aangegeven hoeveel ritten er zijn gereden. Nieuw is de Top Tien, van
dieren waar we het meest voor hebben gereden.
In hoofdstuk 4 staat informatie over het resultaat van het promotieplan en andere acties
waarmee de stichting meer bekendheid en inkomsten heeft gegenereerd.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 uiteengezet met welke gemeenten en instanties
overeenkomsten zijn afgesloten. Ook wordt opgesomd met welke partijen regelmatig wordt
samengewerkt.
In hoofdstuk 6 staan de conclusies ten aanzien van de financiële situatie weergegeven.
Tot slot blikt het bestuur in hoofdstuk 7 terug op het afgelopen jaar. Natuurlijk wordt er ook
alvast vooruitgekeken naar 2021.
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2 Organisatie
Stichting Dierenzorg Nederrijn heeft onderstaande doelstellingen en is als volgt georganiseerd.

2.1 Doelstelling
Stichting Dierenzorg Nederrijn stelt zich ten doel het ophalen van in het verkeer verongelukte
dieren, of dieren die op andere wijze gewond zijn of hulp nodig hebben, om deze vervolgens te
vervoeren naar een dierenarts of een daartoe bevoegd opvangadres. Het opsporen van de
eigenaren van opgehaalde “zwerfdieren”, eventueel in samenwerking met andere instanties.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het exploiteren van een dierenambulance. Er wordt
een administratie bijgehouden voor vermiste en gevonden dieren. Ook worden door ons
gevonden huisdieren zonder eigenaar aangemeld bij de landelijke database Amivedi. Voorts
ondersteunt de stichting de jeugd op
verzoek bij spreekbeurten en
presentaties over de taken van de
dierenambulance. De stichting draagt
daarbij ook de dieren- en
natuurbeschermingsgedachte uit. Zij
onderhoudt contacten met overheden,
relevante organisaties en personen. Tot
slot geeft de stichting voorlichting over
de doelstellingen en werkwijze van de
stichting en tracht zij fondsen te
verwerven om het doel van de stichting
te kunnen verwezenlijken.

2.2 Werkgebied
Het gebied dat Dierenambulance Nederrijn bestrijkt, bestaat uit de gemeenten Renkum, Rhenen
en Wageningen Met deze gemeenten zijn contracten afgesloten over de uitbesteding van de
uitvoering van de wettelijke taken van gemeenten aan de dierenambulance.
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2.3 Samenstelling van het bestuur
Statutair is vastgelegd dat het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf personen,
waarvan tenminste één van de leden een vrijwilliger van de werkvloer van de stichting is. Dit om
de stem van - en het contact met - de werkvloer te borgen.

Helaas is er geen thans geen vertegenwoordiging vanuit de vrijwilligers in het bestuur. Stabiele
vertegenwoordiging vanuit de werkvloer blijkt thans niet haalbaar. Ten behoeve van de stabiliteit
van het bestuur heeft het vigerende bestuur ervoor gekozen om op dit moment geen vacature uit
te zetten onder de vrijwilligers. Het bestuur bestaat per 31 december 2020 uit:
•
•
•
•
•

Ben Jansen
Izak Mauritz
André Hartman
Wilma Henderikse
Vacature

- Voorzitter
- Penningmeester
- Secretaris
- Algemeen lid
- Algemeen lid

De leden van het bestuur ontvangen geen
beloning voor hun werkzaamheden. Enkel
daadwerkelijk gemaakte kosten kunnen, voor
zover naar redelijkheid gemaakt, worden
vergoed. In het afgelopen jaar is van deze
optie geen gebruik gemaakt.
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2.4 Vrijwilligers en coördinator
Ondanks het coronavirus vallen voor de vrijwilligers de beperkingen om het werk te doen mee. Er
zijn een aantal collega’s die liever alleen dienstdoen en hulp inroepen van hun collega als dat
voor de situatie noodzakelijk is. Ter bescherming tegen de overdracht van het virus zijn er in
onze bussen schermen tussen de bestuurder en bijrijder geplaatst. Ook hebben de vrijwilligers
mondkapjes met ons logo gekregen. De vrijwilligers krijgen instructie hoe om te gaan met de
coronamaatregelen en hygiëne. Overdag wordt er ook tijdens de pandemie vanuit de centrale
meldpost in Heelsum gereden. De 1,5 meter regel is daar goed te hanteren. Tijdens avond- en
nachtdiensten rijden de vrijwilligers vanuit huis.
Het verloop van de vrijwilligers blijft
aanwezig, dit is een gegeven waar menig
dierenambulance mee te maken heeft. De
redenen zijn uiteenlopend. Gelukkig zijn er
ook het hele jaar door aanmeldingen van
belangstellenden om vrijwilliger te worden.
Begin 2020, ten tijde dat het corona virus
in Nederland uitbrak, zijn er vier nieuwe
vrijwilligers gestart.

Ons opleidingsprogramma begon voor de
corona pandemie met een theoretisch
klassikaal gedeelte. Pas daarna rijdt men
als derde medewerker op de bus mee.
Door het coronavirus hebben wij ons
opleidingsprogramma moeten aanpassen
en werken de nieuwkomers meteen mee
in de praktijk op de ambulance. Voor het theoretische deel hebben zij ons opleidingsboek
meegekregen. Er is hierdoor een groot beroep
gedaan op zelfstudie. Uiteraard leert de nieuwe
vrijwilliger tijdens deze praktijkdienst ook van de
ervaren medewerker. Het vraagt echter veel inzet
van de nieuwe, maar ook de ervaren vrijwilliger.
Desondanks hebben deze nieuwe vrijwilligers
zich ontwikkeld tot competente krachten. Dank
aan deze nieuwe vrijwilligers maar ook aan allen
die hieraan hebben bijgedragen!

In oktober en november 2020 waren er weer elf
aanmeldingen van potentiële vrijwilligers. Hiervan
zijn er zes mensen aangenomen. Inmiddels is het
nieuwe intranet in gebruik genomen. Hierop staat
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alle informatie die belangrijk is om het werk te kunnen doen. De nieuwe vrijwilligers krijgen ons
opleidingsboek en het verzoek om ons intranet te bestuderen. Inmiddels hebben we ons kunnen
voorbereiden op het gebruik van digitale technieken. Voor deze nieuwe groep een avond gepland
om via zoom meer informatie te kunnen geven over de werkzaamheden. Vooral de behandelde
casussen worden als zeer leerzaam ervaren. Een deel van de nieuwe vrijwilligers start eind 2020
met hun werkzaamheden op de dierenambulance, de rest in januari 2021.

Met deze nieuwe groep
komt het aantal
vrijwilligers, inclusief het
bestuur en drie
vrijwilligers met
neventaken op 43. Helaas
heeft het bestuur na rijp
beraad moeten besluiten
om het tijdelijke contract
van de tweede
coördinator niet te
verlengen. Een vrijwilliger
is eind mei aangenomen
als financieel/
medewerker. Zij verzorgt
de boekhouding en
beheert ook de website
en social media.

Extra inzet van vrijwilligers om 26 gedumpte kippen in Rhenen te vangen

Er wordt overdag vanuit de centrale meldpost in Heelsum gereden. Tijdens avond- en
nachtdiensten rijden de vrijwilligers vanuit huis. Het streven is om 24 uur per dag 365 dagen per
jaar beschikbaar te zijn voor dieren die hulp behoeven. Voor de zomer blijkt dit een nobel streven
dat voor de nachtdiensten soms helaas niet haalbaar gebleken is. Dat hebben we kunnen
oplossen door de samenwerking met onze collega’s van Dierenambulance Gelderse Vallei te
zoeken. Na de zomer is de inzetbaarheid verbeterd en is dit probleem weer opgelost.

De weekenden zijn op dit moment goed bezet. Het bezettingsprobleem heeft zich enigszins
verschoven naar doordeweekse dagen, met name naar de nachtdiensten en de zondagavond.
Gelukkig zijn er een aantal vrijwilligers die zich extra inzetten om ook deze diensten op te
vullen. Ook kunnen we rekenen op vrijwilligers die bij calamiteiten zoals ziekte van vrijwilligers of
een hoog aantal meldingen van ritten klaar staan om een extra steentje bij te dragen. Dat is de
kracht van een organisatie, op elkaar kunnen rekenen als het nodig is.
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2.5 Maatschappelijke betrokkenheid
De stichting is maatschappelijke betrokken. Dit
blijkt al uit het feit dat wij vrijwel geheel draaien
op vrijwilligers. In 2017 zijn wij als stichting op
zoek gegaan naar mogelijkheden om deze
betrokkenheid te vergroten. Sinds de zomer van
2017 is de dierenambulance daarom aangemeld
als projectplaats voor minderjarigen met een
werkstraf.
Ook in 2020 blijven we zoeken naar
mogelijkheden om onze maatschappelijke
betrokkenheid verder te vergroten. Te denken
valt aan re-integratietrajecten en andere
mogelijkheden waarbij maatschappelijke
betrokkenheid verbonden kan worden aan
bezigheden/activiteiten voor de persoon en extra
handen oplevert voor de stichting. Het heeft
daarbij de voorkeur dat er een financiële
tegemoetkoming tegenover staat, zodat de
stichting ook financieel gezond blijft.

2.6 Huisvesting
De stichting werkt vanuit de centrale meldpost aan de Sportlaan 12 in Heelsum. Het afgelopen
jaar is het verworven aansluitende extra terrein in gebruik genomen. Het terrein is in eigen
beheer omheind. Het leggen van waterdoorlatende bestrating hebben we uitbesteed. We
beschikken nu over voldoende parkeerruimte. De renovatie van de meldpost vordert gestaag. Er
is met hulp van de vrijwilligers in de ontvangstruimte een nieuwe tegelvloer gelegd en er is een
nieuwe keuken geplaatst. De ruimte is verder opnieuw geverfd en voorzien van nieuw meubilair.
Het kantoor en de bergruimte zijn ook opgeknapt. Een veelgehoorde wens van de vrijwilligers
was dat er een betere voorziening komt waar de kooien ontsmet worden. De bak zit nu op een
goede hoogte en er is warm water beschikbaar. Dit is van belang voor vrijwilligers met
gezondheidsklachten. Ook zijn de kantoor- en opslagruimte voorzien van een nieuwe tegelvloer
en geverfd. Verder zijn er zonnepanelen geplaatst en is het dak van de portacabin vervangen
vanwege een lekkage. Voor deze werkzaamheden zijn fondsen aangeschreven. Dankzij de
honorering van onze verzoeken hebben we dit kunnen realiseren.

Jaarverslag 2020 | Pagina 9

3 Verantwoording inzet ambulance
3.1

Ritten

In 2020 werden in totaal 1957 ritten uitgevoerd. De meeste ritten hadden betrekking op dieren uit
het wild (64%).
Soort ritten
Aantal
Ritten voor huisdieren
313
Ritten voor zwerfdieren
392
Ritten voor dieren uit het wild
1252
Totaal aantal ritten
1957

3.2

Ritten voor dieren per categorie

Absoluut: 1957
1400

1252

1200
1000
800
600
400

313

392

200
0
Ritten voor huisdieren Ritten voor zwerfdieren Ritten voor dieren uit
het wild
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Procentueel
Ritten voor
huisdieren
16%

Ritten voor
zwerfdieren
20%
Ritten voor
dieren uit
het wild
64%

3.3 Ritten voor huisdieren per gemeente
Absoluut: 313

160
140

137

120

104

100
80
51

60
40

21

20
0
Renkum

Rhenen

Wageningen

Overige

Bij 144 ritten betrof het een hond (46%), 141 keer ging het om een kat (45%), 12 keer een vogel
(4%) en 16 keer overige gehouden dieren zoals kippen, konijnen etc. (5%).
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Procentueel
Overige 21
7%

Renkum 137
44%

Wageningen
104
33%

Rhenen 51
16%

3.4

Ritten voor zwerfdieren per gemeente

Absoluut: 392

180
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154

140

125

120

101

100
80
60
40
20
0
Renkum

Rhenen

Wageningen

In bijna de helft van de ritten i.v.m. zwerfdieren (45%) betrof het een kat, kitten of kat met
kitten (177 keer), gevolgd door 15% een hond (57 keer), 10% vogels (39 keer), 8% kippen (33
keer) en 86 keer overige dieren.
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Procentueel

Wageningen
33%

Renkum
40%

Rhenen
27%

3.5 Ritten voor dieren in de natuur

Absoluut: 1252

600

550
468

500
400
300
215
200
100

19
0
Renkum

Rhenen

Wageningen

Overige

In 542 gevallen betrof het een vogel (43%), 272 keer een duif of houtduif (22%), 154 keer een
egel (12%) en 86 keer een watervogel (76%). De overige categorieën scoren samen 198 dieren
uit de natuur zoals eenhoorns, egels, reeën en herten, hazen en konijnen, roofvogels, slangen,
hamsters, marters, wezels etc.
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Procentueel

Overige
2%

Wageningen
37%

Renkum
44%

Rhenen
17%
Renkum

Rhenen

Wageningen

Overige

3.6 Ontwikkeling ritten 2016-2020
Soort rit
Ritten voor huisdieren
Ritten voor zwerfdieren
Ritten voor dieren uit het wild
Ritten voor overige dieren
Totaal aantal ritten

2016
235
443
815
31
1524

2017
282
474
929
17
1702

2018
291
522
1047
30
1890

2019
277
460
1018
23
1778

2020
313
392
1252
0
1957

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2016

2017

2018

2019

Ritten voor huisdieren

Ritten voor zwerfdieren

Ritten voor dieren uit het wild

Ritten voor overige dieren

2020
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Met uitzondering van een lichte daling in 2019 steeg het totaal aantal ritten per jaar vanaf 2016 tot
met 2020 continu. In 2020 was sprake van een stijging t.o.v. 2019 met in totaal 179 extra ritten
(+10%). Deze stijging is vooral toe te schrijven aan extra ritten voor dieren in de natuur.

3.7 Totaal aantal meldingen
400
350
300
250
200
150
100
50
0
jan

feb maart april mei juni

juli

aug sept okt

nov dec

In 2020 kwamen in totaal 2126 meldingen/ hulpvragen binnen. In de maanden april t/m september
deden zich de meeste meldingen voor, namelijk 1593 (= 76%). In de andere zes maanden van het
jaar was het rustiger dan in de piekmaanden.

3.8 Top 10 hulpvragen naar diersoort
Diersoort

Aantal

1 Kat
2 Duif
3 Hond
4 Egel
5 Merel
6 Mus
7 Kauw
8 Mees
9 Eend
10 Ekster

381
274
193
104
84
73
65
53
45
43

53

45 43

65

381

73
84
104
274

193

1 Kat

2 Duif

3 Hond

4 Egel

5 Merel

6 Mus

7 Kauw

8 Mees

9 Eend

10 Ekster
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4

Publiciteit

4.1 Sponsoren
Op dit moment is er één sponsor die ons in natura steunt en zijn er negentien sponsors die
jaarlijks financiële steun geven. De sponsoring kan bestaan uit reclame op de ambulance of uit
vermelding van de naam van de sponsor op de website, in het magazine en op de banner bij
markten. Ook een combinatie van deze drie varianten behoort tot de mogelijkheden.

4.2 Donateurs
Het aantal donateurs is ten opzichte
van vorig jaar toegenomen. Op dit
moment heeft de dierenambulance
158 donateurs. Daarnaast maakten
ongeveer 200 personen een bedrag
over variërende van twee euro extra bij
de factuur tot een paar honderd euro
als eenmalige gift. Daarnaast waren
wij blij met de donaties van
verscheiden fondsen ten bate van de
verbouwing van onze centrale
meldpost.
Donateurs krijgen als dank ons
magazine. Bij het eerste magazine van
het jaar wordt een factuur
meegestuurd met het verzoek om hun
donatie over te maken.
Helaas in 2020 was het werven van donateurs op markten en tijdens presentaties niet mogelijk.
Het coronavirus had hierop een grote negatieve invloed.
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4.3 Magazine
Ons magazine komt driemaal per jaar uit. Vrijwilligers geven daarnaast de magazines actief weg
wanneer men naar aanleiding van een melding met mensen in contact komt. Ook tijdens
braderieën en presentaties worden de magazines uitgedeeld. De verspreiding wordt in eigen
beheer door de vrijwilligers gedaan. Dit gebeurt zoveel mogelijk tijdens reguliere diensten. In
2020 is de redactie vernieuwd en de opzet van het magazine aangepast.

In 2021 gaan we een jeugdmagazine realiseren, waarvoor we in 2020 een plan hebben gemaakt.
Het doel van het magazine is het bevorderen van kennis over het werk van de dierenambulance,
het stimuleren van respect en zorg voor (huis)dieren en voor natuur en milieu in bredere zin.
Kinderen zijn eerder geneigd om goed voor dieren en voor de natuur in het algemeen te zorgen
als ze de waarde ervan kennen en ervan houden. Het bespreken van onderwerpen die
samenhangen met de zorg voor dieren en voor natuur en milieu in huiselijke kring, bevordert dat
we beter zorgen voor al wat groeit en bloeit.

4.4 Flyer
De algemene flyer wordt zoveel mogelijk
uitgegeven tijdens presentaties en contacten met
melders en/of eigenaren. In deze flyer leggen we
uit wat ons werk inhoudt en er is informatie terug
te vinden over hoe je donateur of sponsor kunt
worden.
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4.5 Social Media
Van Facebook wordt meer actief gebruik gemaakt. We
worden goed gevolgd. Er zijn twee pagina’s. Er is een
algemene pagina waar op dit moment het aantal “likes” op
2.131 staat. Getracht wordt om regelmatig een bericht te
plaatsen. Sinds augustus hebben we verschillende
inzamelacties via Facebook opgezet. Dat was een groot
succes met een opbrengst van € 1.206,-.
Naast de algemene pagina hebben we sinds 2018 een
speciale pagina voor vermiste huisdieren en gevonden
huisdieren waarvan de eigenaar niet bekend is. Door het
grote bereik en doordat de geplaatste berichten veel worden
gedeeld, kunnen we vaak de eigenaar achterhalen. Het
aantal volgers hiervan ligt boven de 1.000 likes en door het
delen van berichten bereiken we soms wel 12.000 lezers. In
2021 gaan we proberen Instagram meer doelgericht
gebruiken. Door het gebruik social media vergroten we op
eenvoudige wijze ons bereik en onze naamsbekendheid.

4.6 Kledingactie
De kledingactie promoten we zoveel mogelijk. Dit heeft erin geresulteerd dat we net als vorig jaar
ruim 16.000 kg kleding hebben ontvangen. De vergoeding voor de kleding is door een
verslechterde markt sterk gezakt. Maar samen met de vergoeding die Stichting DierenLot hieraan
toevoegt (verdubbeling opbrengst), vormt dit ondanks het vele sorteerwerk dat het met zich
meebrengt, nog steeds een welkome aanvulling op de
inkomsten van de stichting.

4.7 Statiegeldactie
De opbrengst van de acties bij de supermarkten van Albert
Heijn Oosterbeek, Rhenen en Wageningen, Spar Heelsum en
Wageningen, Jumbo Rhenen en Wageningen en een
particuliere statiegeldactie bedraagt bijna € 2000,--. Ook in
2021 proberen we statiegeldacties bij supermarkten te
starten.
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4.8 Markten
In het afgelopen jaar hadden wij wegens de corona helaas geen markten. Wij hopen op betere
tijden in 2021, want dit scheelt ons veel inkomsten.

4.9 Spreekbeurten en presentaties
In 2020 hebben we, wederom vanwege het coronavirus, geen enkele presentatie kunnen geven.
Onze aanwezigheid op scholen bij spreekbeurten over de dierenambulance is dit jaar ook
minimaal geweest. Bij de spreekbeurten waar we wel konden zijn waren de kinderen als altijd erg
enthousiast. Na een spreekbeurt
laten wij de ambulance zien waarbij
de kinderen de mogelijkheid hebben
om vragen te stellen.
Natuurlijk maken we dan gebruik van
de mogelijkheid om na afloop flyers
en magazines uit te delen. Voor
kinderen op scholen vragen we geen
vergoeding, voor presentaties elders
wordt de basisritprijs als vergoeding
gevraagd. Vaak wordt er door de
aanwezigen ook een donatie gedaan
in de collectebus.

4.10 Website
Onze website is in 2020 geheel vernieuwd. De nieuwe website is vanaf november gepubliceerd.
Ons website bezoek is met 500% gestegen. Op de nieuwe website gebruiken wij Tikkie via een
‘doneer eenmalig- knop’. Dit leverde in twee maanden een totale donatieopbrengst van € 805,op.-.
Voor 2021 plannen wij verdere acties op onze website.
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5 Externe contacten
5.1 Contractuele verplichtingen
Stichting Dierenzorg Nederrijn dankt haar bestaan aan donaties, sponsoring, legaten, giften en
nalatenschappen. De Belastingdienst heeft de stichting aangemerkt als een ANBI (algemeen nut
beogende instelling). Hierdoor zijn giften aftrekbaar van het belastbaar inkomen van de giftgever
en wordt geen schenkingsrecht geheven en geen recht van successie over legaten en
erfenissen.
Daarnaast ontvangt de stichting bijdragen van
de gemeenten Wageningen, Renkum en
Rhenen. Dit zijn vergoedingen voor de
uitvoering van wettelijke taken van deze
gemeenten. Zij hebben het vervoer van
zwervende, gewonde en zieke
gezelschapsdieren uitbesteed aan Stichting
Dierenzorg Nederrijn. Voor de uitvoering van
deze taak betalen de gemeenten een
vastgestelde jaarlijkse vergoeding.
Met de Dierenbescherming heeft de Stichting
Dierenzorg Nederrijn een contract afgesloten
voor de hulp aan niet gehouden dieren in de
gemeenten Renkum, Rhenen en Wageningen.
Het contract is gebaseerd op een vergoeding
voor minimaal 800 ritten per jaar en wordt
jaarlijks stilzwijgend verlengd.

5.2 Praktische samenwerking
Er wordt onder meer intensief samengewerkt met de asielen, Stichting Amivedi en de
Dierenbescherming. Dode opgehaalde huisdieren waarvan de eigenaar niet is achterhaald
worden op de centrale meldpost minimaal 2 weken bewaard. Deze dieren worden digitaal aan
het landelijke meldpunt Amivedi doorgegeven.
Inmiddels is ons nieuwe intranet voor intern gebruik operationeel. Hier worden eveneens de
overleden dieren zonder eigenaar en vermiste huisdieren vermeld, waardoor huisdier en
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eigenaar beter aan elkaar gekoppeld kunnen worden en dus ook vaker en sneller herenigd
kunnen worden. Levende huisdieren waarvan de eigenaar onbekend is, worden gemeld en
afgehandeld door het opvangcentrum waar het dier verblijft.

Ook in 2020 is diverse keren samengewerkt met de dierenpolitie. Er wordt een beroep gedaan op
de dierenpolitie als er sprake is van situaties waarin dierenwelzijn in het geding is. Afhankelijk
van de situatie gaan wij ter plaatse kijken
waarop de agenten van de dierenpolitie
poolshoogte komen nemen en grijpen
indien nodig in, al dan niet met inzet van
onze hulp. Andersom komt er ook
regelmatig een hulpvraag vanuit de
dierenpolitie als dieren om welke reden dan
ook van een locatie moeten worden
gehaald.
In 2020 is eveneens samengewerkt met
andere hulpdiensten in de regio, waaronder
de politie, Rijkswaterstaat en de brandweer.
Met behulp van de brandweer zijn een
aantal katten uit een boom gehaald.
Ook zijn er rechtstreeks vanuit de gemeenten (wijkteams) verzoeken geweest om dieren die
onder nijpende omstandigheden leefden weg te halen en elders onder te brengen.
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Stichting Dierenzorg Nederrijn werkte in 2020 samen met onderstaande organisaties:

• Amivedi
• Brandweer
• DHWC Dutch Wildlife Health Center
• Dierenartsen in de regio
• Dierenasielen De Hof van Ede, De Hazenberg en Huize Pluis
• Dierenbescherming
• DierenLot
• Dierenpolitie
• Gemeenten Renkum, Rhenen en Wageningen
• Grebbehof
• Jachtopzichters en BOA’s
• NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
• Omliggende dierenambulances, met name Dierenambulance Gelderse Vallei
• Opvangcentra voor wilde dieren, waaronder
•
•
•

Opvang Noach in Halle
Vogelhospitaal Naarden
Eekhoornopvang Lunteren

• Politie
• Rijkswaterstaat
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6

Financiën

Over het in het verslagjaar gevoerde financiële beleid is een separate jaarrekening 2020
opgesteld.
Er is sprake was van structurele en gegarandeerde inkomsten van de kant van de gemeenten
Renkum, Rhenen en Wageningen (voor transport van de gedomesticeerde dieren) en van de
kant van de Dierenbescherming (voor transport van dieren in de natuur). Per 1 januari 2019 zijn
de bijdragen van de gemeenten beduidend verhoogd.

6.1 Baten
In 2020 zijn de totale inkomsten (baten) ten opzichte van het jaar 2019 met ruim € 16.000
gestegen. Deze stijging zit vooral in een toename van inkomsten uit bijzondere schenkingen
(financiële bijdragen van fondsen i.v.m. projecten zoals de interne renovatie, aanleg warmwater
voorziening buiten en aanleg van zonnepanelen voor in totaal €17.100,-). Donaties, giften en
sponsors enerzijds en van subsidies en bijdragen anderzijds bleven min of meer gelijk. De
inkomsten uit particuliere ritten stegen enigszins.

Tabel: Baten 2018, 2019 en 2020
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Het aantal sponsors groeide in 2020 van zeven naar negentien met een totale opbrengst van
ruim € 7.000,-. Het aantal donateurs steeg licht naar 158 met een totale opbrengst van ruim €
8.700,-.
Eenmalige giften, collectebussen en statiegeldacties brachten ongeveer € 14.000,- op.

6.2 Lasten
De lasten stegen in het verslagjaar in vergelijking met 2019 fors (met € 37.017,-). Deze
lastenstijging werd vooral veroorzaakt door hogere loonkosten, hogere autokosten en door een
mutatie bestemmingsfondsen. Kosten vrijwilligers en algemene kosten liepen wat terug.

Tabel: Lasten 2018, 2019 2020
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6.3 Resultaat 2016 t/m 2020
In 2017 was sprake van een afname van de baten in vergelijking met 2016, het jaar waarin de
stichting een extra donatie van € 22.000 van een fonds ontving. Vanaf 2018 tot en met 2020 is
jaarlijks sprake van een toename van de baten. De lasten schommelden in de periode 2016 t/m
2019 rond de €60.000,- met vervolgens een flinke stijging van de lasten in 2020. Jaarlijks ook
een positief resultaat. Het jaar 2020 werd afgesloten met een negatief resultaat van € 2883,-.
Dit negatieve resultaat werd geheel veroorzaakt door een mutatie van het bestemmingsfonds
van -€17.100 (reserve dat t.b.v. de lasten werd aangewend).

Tabel: Resultaat 2016 t/m 2020
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6.4 Begrotingen vanaf 2016 t/m 2021
Sinds de oprichting van de stichting hebben we jaarlijks begroot op basis van reële inkomsten
en haalbare financiële doelen, met name fondsenwerving. Uit onderstaande tabel blijkt dat we
in 5 jaar tijd kans zagen op de begroting meer dan te verdubbelen (van € 31.000,- in 2016
naar € 67.814,- in 2021). Elk jaar weer slaagden we erin de begroting te verhogen t.o.v. het
voorgaande jaar. Gemiddeld genomen jaarlijks meer dan 10 procent.
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Tabel: begroot 2016 t/m 2021
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7 Conclusies en vooruitblik op 2021
Dat gedurende 2020 de werkzaamheden van onze stichting onderworpen zijn geweest aan de
corona crises en de daaraan verbonden aspecten zal niemand verwonderen.

Sinds maart 2020 maakte de
gevolgen van het virus een
onlosmakelijk deel uit van ons
handelen en werken. Gelukkig zijn
onze medewerkers allen redelijk
gespaard gebleven van de door het
virus veroorzaakte ziekte. Het
toepassen van aangepaste
protocollen en het aanbrengen van
persoonlijke extra
beschermingsmiddelen zullen hier
zeker toe hebben bijgedragen. Wel
waren er roosterproblemen omdat
diverse medewerkers zich wel
moesten laten testen en dan in
afwachting van het resultaat van de
test in quarantaine moesten en dus
niet inzetbaar waren.

Met het nodige pas- en meetwerk kon dit in een groot aantal gevallen worden opgelost, en kon
de 24 uurs dekking toch wel in redelijkheid worden gehandhaafd. De gevolgen van het virus
hadden nagenoeg geen invloed op het aantal gedane inzetten.

Rond maart 2020 kon de tot op dat moment in aanbouw zijnde nieuwe ambulance worden
afgeleverd. Een ware aanwinst voor onze werkzaamheden. Goed en ergonomisch ingericht en
aangepast aan de huidige inzichten van transport, verzorging en ontsmetting werd dit voertuig in
maart operationeel. De oude ambulance is nog steeds in gebruikt voor het transport van dieren
naar opvangcentra. Op deze wijze wordt het voor eerste uitruk gebruikte nieuwe voertuig niet aan
de inzetsterkte onttrokken. Teven biedt het oude voertuig de mogelijkheid bij om periodiek
onderhoud van het eerste voertuig hierin te voorzien.

Het werven en opleiden van vrijwilligers is een permanent proces. Het verloop, vaak door
persoonlijke omstandigheden, is aanzienlijk. Ook de gevolgen van het coronavirus legde
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beperkingen op bij werving en opleiding waarvan we nog geruime tijd nadeel zullen ondervinden.
Het streven om in 2020 een vrijwilligersbestand op te bouwen dat het mogelijk maakt om zeven
dagen per 24 uur permanent in te vullen zal ook in 2021 onze uitdaging zijn.

Omdat het onderbrengen van dieren in opvangcentra steeds moeilijker wordt (veel centra in onze
omgeving sluiten of zitten aan de grens van hun opvangcapaciteit) moeten langere afstanden
worden afgelegd naar verder gelegen opvangcentra. Omdat dit een groot beslag legt op de
kernbezetting van de ambulance is het bestuur ertoe overgegaan om chauffeurs in te zetten
specifiek voor alleen transport van dieren naar opvangcentra. Omdat de rijafstanden steeds
langer worden doet dit uiteraard een extra aanslag op brandstof verbruik en onderhoud van de
voertuigen.

Het voornemen de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester in 2020 gefaseerd te
vervangen is niet gelukt doordat een aantal overheidsmaatregelen ons beperkingen oplegden in
het leggen van contacten. Deze beperkingen maakten ook dat interne contacten tot een minimum
moesten worden teruggebracht (minder structurele overlegvormen) om van externe contacten
maar te zwijgen. Wij hopen dat in 2021 hierin verbetering zal optreden zodat deze zaken die zijn
blijven liggen alsnog de aandacht krijgen die nodig is.

Deze beperking van
contacten maakte wel dat
daardoor ruimte ontstond om
tot een verdere verbetering
van onze accommodatie te
komen. Toilet gang en
magazijnruimte werden
gerenoveerd. Bovendien
werden dak-collectoren
aangebracht zodat een deel
van de stroomvoorziening nu
via zonne-energie opgewekt
wordt. Ook was het mogelijk
om een lang bestaande
wens,
warmwatervoorziening
buiten, voor het reinigen van
kooien enz. te realiseren.

Ondanks dat de coronamaatregelen onze inkomsten welke wij verwerven op markten braderieën
en collectes tot nul terugbrachten, liepen de financiële uitgaven goed in de pas met de prognose
vastgelegd in de begroting 2020.

Jaarverslag 2020 | Pagina 28

Voor 2021 hopen wij dat ondanks het feit dat de vooruitzichten over de corona bestrijding nog
geruime tijd ons doen en laten zullen beïnvloeden wij op dezelfde voet door kunnen gaan met de
missie en doelstelling van onze stichting. Flexibiliteit, doorzettingsvermogen en vindingrijkheid
zijn sleutelwoorden daartoe welke ons moeten helpen de moeilijkheden welke we ook in 2021
zullen ontmoeten het hoofd te bieden.

Aandachtspunten voor 2021 zullen met name zijn:
•
•
•
•
•
•

Werving en opleiding vrijwilligers;
Sponsoracties bevorderen;
Vrijwilligersbeleid verder vorm gaan geven;
Gefaseerde vervanging van een deel van het bestuur;
Kwaliteit en samenhang van de hulpverleningsketen voor dieren bevorderen;
Overkoepelende organisaties entameren het op de politieke agenda krijgen van
gezamenlijke problemen waar dierenzorg organisaties tegenaan lopen.
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