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Inhoudelijk Jaarverslag 2020 

 
1. Inleiding 

 
De wintermaanden waren zoals gewoonlijk redelijk rustig. Maar toen sloeg de corona crisis toe eind februari. 

Dankzij strikte regels, zoals geen derden meer mee in de ambulance, handen wassen, bezoek minimaliseren en 

1 ½ meter zoveel mogelijk aan houden, desinfectie en mondkapjes, hebben we corona buiten de deur weten 

te houden. Ook voor onze vrijwilligers gold de regel: heb je zelf of iemand thuis met een snifje, dan blijf je 

thuis. Na een negatieve testuitslag, of na een aantal dagen zonder klachten, was iedereen weer van harte 

welkom. De daardoor ontstane open plekken in het rooster werden spontaan ingevuld door andere collega’s. 

Corona heeft het hele jaar als een rode draad door alles heen gelopen, wat het tot een lastig jaar maakte. 

Geen verkeerscursussen, geen vrijwilligersbijeenkomsten en ga zo maar door. Gelukkig zijn we door de 

burgermeester, als voorzitter van de veiligheidsregio, erkend als nooddienst waardoor wij tijdens de lockdown  

met onze werkzaamheden konden doorgaan.. 

Een vervelende bijkomstigheid was, dat de dierenartsen besloten hebben, geen nachtdiensten meer te doen. 

Hierdoor hebben wij eigenaren in de nachtelijke uren moeten doorverwijzen naar spoedklinieken in 

Amsterdam, Den Haag en Rijswijk. Gelukkig hebben we met Stevenshage goede afspraken kunnen maken voor 

de huisdieren zonder eigenaar. 

Ook kregen we nog te maken met de vogelgriep, met als gevolg dat er ook nog eens vogels in quarantaine 

moesten. En voor de vogelopvang had dat natuurlijk consequenties. Vooral het aanscherpen van de 

hygiënemaatregelen. Nog zorgvuldiger werken, extra desinfecteren van de kooien en bij binnenkomst met de 

schoenen door een ontsmettingsbad. Onze chauffeur en bijrijders kregen de instructie, om bij twijfel, het dier 

niet mee naar binnen te nemen, maar eerst door de coördinator van het vogelasiel of één van zijn ervaren 

medewerkers te laten onderzoeken. 

2. Werkzaamheden  
 

Te verwachten was dat het aantal ritten door de pandemie zou afnemen en dat is inderdaad het geval geweest. 

Het aantal ritten nam af van 4.788 in 2019  naar 4.466 het afgelopen jaar. Het aantal opgehaalde huisdieren nam 

af van 1.628 in 2019 naar 1.282 in 2020 een afname van ruim 21%. Bij wilde dieren daarentegen nam het aantal 

opgehaalde dieren toe met bijna 15% van 2.778 naar 3.184.  Een echte verklaring voor dit laatste hebben wij 

niet. In totaal was er dus sprake van een lichte toename. Naast wat we met de ambulance zelf ophalen, komen 

tal van mensen vogels, of andere dieren, die hulp nodig hebben, naar ons toebrengen. Ons asiel heeft daardoor 

vorig jaar in totaal 2.962 vogels en 481 andere dieren opgenomen. Na eerste verzorging en beoordeling van de  

ernst van de situatie, worden alle dieren van de laatste categorie weer uitgezet, of als dat niet mogelijk is, door 

ons naar specifieke opvang gebracht zoals de egelopvang in Zoetermeer en de Wildopvang in Delft. Vogels 

waarvoor onze huidige opvang te beperkt is brengen wij voor verder  herstel naar De Wulp in Den Haag”. 
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Van de met onze ambulances opgehaalde dieren geven wij in onderstaande tabel een overzicht naar huis- of 

wilde dieren en gemeente van waaruit de dieren afkomstig waren. 

 

Gemeente Huisdieren Wilde dieren Totaal 

    

Katwijk 199 493 692 

Leiden 432 1.122 1.554 

Leiderdorp 87 395 482 

Lisse 4 19 23 

Noordwijk 171 425 596 

Oegstgeest 189 245 434 

Teylingen 111 213 324 

Voorschoten 57 204 261 

Zoeterwoude 32 68 100 

    

Totaal 1.282 3.184 4.466 

 
3. Huisvesting en materieel 

 
Het gehele jaar waren wij gehuisvest in onze tijdelijke vestiging aan de Draadbaan 14 in Leiderdorp. Helaas 
werd er geen vooruitgang bereikt in het verwerven van een stuk grond waarop wij onze nieuwbouw willen 
realiseren, ondanks de voortdurende druk die we daarvoor op de betrokken overheidsinstanties hebben gezet. 
Wel hebben wij van Leiden te horen gekregen dat de gemeente bereid is  de noodzakelijke bestemmings-
wijziging in behandeling te nemen, als het zover is. 
Ondanks de beperkingen, die ons huidige gebouw oplevert, hebben wij toch een aantal investeringen kunnen 
doen, om de vogels die wij kortdurend opvangen zo goed mogelijk te kunnen verzorgen en huisvesten. 
Vanwege de beperkte huisvesting worden vrijwel dagelijks vogels, egels reptielen e.d. door getransporteerd 
naar specifieke opvang elders, zoals de Wulp in Den Haag, de egelopvang in Zoetermeer, de wildopvang in 
Delft en de reptielen opvang in Haarlemmerliede. Dat levert voor de betrokken dieren helaas meer stress op 
en voor ons extra transportkosten, maar helaas kan dat niet anders. Daarom blijven wij drukken op zo spoedig 
mogelijk verwerven van het stuk grond voor nieuwbouw. 
 

4. Bestuur, personeel, vrijwilligers, donateurs en publiciteit 
 
Het bestuur, dat in december 2017 aantrad, bleef ongewijzigd en bestond uit voorzitter Jaap van Meijgaarden, 
secretaris Lous Meijer en penningmeester Miranda Heemskerk. Onze twee coördinatoren, Yvonne Hijman van  
de dierenambulance en Stefan van der Burg van het vogelasiel zijn de enige twee betaalde krachten van onze 
organisatie en waren het hele jaar actief in dienst. Zowel bij de dierenambulance als bij het vogelasiel wisten 
wij het aantal vrijwilligers uit te breiden van 63 bij de ambulancedienst naar 79 en van 20 bij het vogelasiel 
naar  
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25 . In totaal inmiddels dus meer dan 100 vrijwilligers! Zonder al die vrijwilligers zou onze organisatie het werk 
onmogelijk hebben kunnen realiseren. 
 
Het aantal donateurs nam licht af van 1.408 tot 1.391 eind van het jaar, met name door opschoning van het 
bestand. Ondanks de onzekerheid, die de pandemie oplevert voor het inkomen van veel mensen, een 
bevredigend resultaat. Het vergroten van het aantal donateurs is een opgave voor de komende jaren, omdat 
wij voor onze financiën voor meer dan 80% afhankelijk zijn van bijdragen van particulieren. De donateurs 
kregen twee maal ons donateursblad ‘Beestachtig goed’ toegestuurd. Dit blad wordt onder andere via 
dierenartsen ook breder verspreid en uitgereikt aan mensen die dieren bij ons komen aanbrengen. 
 
Via leuke berichten in ons donateursblad, op Facebook en op onze website en middels diverse persberichten 
hebben wij ook in 2020 weer een groot aantal mensen in kennis kunnen stellen van het belang van het werk 
dat wij verrichten en de resultaten daarvan. Daarop ontvangen wij veel positieve reacties. 
 

5. Bestuurlijke aspecten 
 
 Omdat de reguliere exploitatie jaarlijks een aanzienlijk tekort vertoont en de eindjes tot nu toe alleen aan 

elkaar geknoopt konden worden dankzij erfenissen en legaten, heeft het bestuur eind 2018 de gemeenten in 
het werkgebied gevraagd om onze kosten voor transport en opvang van wilde dieren te gaan vergoeden. Van 8 
van de 9 gemeenten in onze regio ontvangen wij alleen een vergoeding voor het transport van huisdieren naar 
de dierentehuizen, als van die dieren de eigenaar niet kan worden achterhaald. Die vergoeding bedraagt 
slechts  € 20,= ex. btw per rit. Met die vergoeding wordt slechts 3 % van onze totale kosten gedekt. De 
gemeenteraad van Leiden heeft besloten ons daarnaast gedurende de collegeperiode wel te bekostigen voor 
transport en de opvang van wilde dieren. Het gaat om een bedrag van € 25,500,= jaarlijks. Als de overige 
gemeenten zouden besluiten ons verhoudingsgewijs een vergelijkbaar bedrag toe te kennen, zou ons tekort 
sterk kunnen worden teruggebracht. Aangezien de provincie wat betreft de zorg voor wilde dieren een 
coördinerende rol vervult, zou deze het voortouw moeten nemen bij de vraag hoe transport en opvang van 
wilde dieren gefinancierd moet worden, maar de provincie verschuilt zich vooralsnog naar een onderzoek op 
rijksniveau naar aanleiding van een aanvaarde motie van de heer Wassenberg van de PvdD.  Wij blijven de 
diverse overheden op hun zorgplicht wijzen. 

  
  

6. Financieel jaarverslag 
 

De financiële resultaten van 2020 zullen in het Financiële jaarverslag worden verantwoord, nadat de 
accountant onze financiële stukken heeft goedgekeurd en het bestuur de jaarrekening heeft vastgesteld. Aan 
de hand van de voorlopige financiële gegevens kunnen wij constateren dat wij zonder legaten een verlies  
zouden hebben geleden van ca. € 35.000,=. Omdat we wederom gezegend zijn met enkele legaten, waaronder 
een grote, hebben wij het jaar financieel en inhoudelijk gelukkig toch weer positief kunnen afsluiten. 

 
 Het bestuur van de Stichting ter Ondersteuning van de Dierenambulance – Vogelasiel regio Leiden 
 
 Leiden, maart 2021 

 


