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Inhoudelijk Jaarverslag 2021 
 

 
1. Inleiding 

 
Ondanks de lockdowns en het tijdelijk uitvallen van diverse vrijwilligers vanwege de pandemie, hebben wij het 
afgelopen jaar de roosters toch steeds gevuld weten te krijgen. Zowel wat betreft het aantal uitgevoerde ritten 
als het aantal dieren, dat door ons is verzorgd, was er sprake van een aanzienlijke toename. Zonder de inzet van 
onze coördinatoren en de vele vrijwilligers zou dat niet mogelijk zijn geweest. Wij zijn hen daar bijzonder 
erkentelijk voor. 
Inhoudelijk kijken we daarom terug op een succesvol jaar. Minder succesvol verliep het in financieel opzicht. 
Waar we de afgelopen jaren steeds verblijd werden met legaten en erfenissen, was daarvan het afgelopen jaar 
maar zeer beperkt sprake, waardoor we een aanzienlijk tekort op onze exploitatie hebben geleden. Dit maakt 
duidelijk dat wij in financieel opzicht kwetsbaar zijn. Het verminderen van die kwetsbaarheid zal een belangrijk 
aandachtspunt zijn voor de komende jaren.  
Het afgelopen jaar zijn grote stappen gezet ter versterking van de organisatie en structurering van de 
werkprocessen. Dat proces zal dit jaar worden voortgezet. 

2. Werkzaamheden  
 

Te verwachten was dat het aantal ritten door de pandemie zou afnemen en maar dat is, zoals hiervoor 
aangegeven, niet het geval geweest. Het aantal ritten nam toe van 4.466 in 2020 naar 4.966. Het aantal ritten 
voor huisdieren nam licht af van 1.282 in 2020 naar 1.250 in 2021. Bij wilde dieren daarentegen nam het aantal 
ritten toe van 3.184 in 2020 naar 3.346 in 2021.  Daarnaast werden nog 280 andere ritten uitgevoerd. 
Voornamelijk het vervoer van wilde dieren naar opvangorganisaties elders. De toename van het totaal aantal 
ritten is mogelijk te verklaren uit onze toenemende bekendheid in de regio. De opgehaalde huisdieren worden 
door ons naar de eigenaren teruggebracht, of naar hun dierenarts. Indien we die gegevens niet kunnen 
achterhalen brengen we huisdieren naar de Dierentehuizen Stevenshage in Leiden, of Offem in Noordwijk. Dat 
ging het afgelopen jaar om 272 respectievelijk 36 huisdieren. Het probleem dat wij in ons vorig jaarverslag al 
aankaarten, namelijk het niet beschikbaar zijn dierenartsen in de nachtelijke uren, is onveranderd aanwezig. Wij 
hebben de Federatie van Dierenambulances gevraagd dit aan te kaarten bij de  Beroepsorganisatie voor 
Dierenartsen. Naast wat we met de ambulance zelf ophalen, komen tal van mensen vogels, of andere wilde 
dieren, die hulp nodig hebben, naar ons toebrengen. Ons asiel heeft vorig jaar in totaal 3.533 vogels en 266 
andere wilde dieren opgenomen. Ten opzichte van 2019 bedraagt de groei van het aantal opgenomen wilde 
dieren niet minder dan 36% en ten opzichte van 2020 iets meer dan 10%!  
Na een eerste verzorging en beoordeling van de ernst van de situatie, worden wilde dieren, die wij niet adequaat 
zelf kunnen en mogen verzorgen, 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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In onderstaande tabel geven wij het aantal ritten weer per gemeente dat wij voor huis- en wilde dieren hebben 
uitgevoerd.  
 
Gemeente Huisdieren Wilde dieren Totaal aantal ritten 
Katwijk  183 557 740 
Leiden 440 1.132 1.572 
Leiderdorp 100 426 526 
Lisse 14 11 25 
Noordwijk 169 633 802 
Oegstgeest 152 249 401 
Teylingen 101 258 359 
Voorschoten 72 176 248 
Zoeterwoude 21 92 113 
    
Overige ritten   280 
    
Totaal 1.250 3.346 4.966 
 
Hieronder treft u het overzicht aan van het totaal wilde dieren dat in ons asiel is binnengebracht en waar die 
vandaan afkomstig waren. Opvallend daarbij is dat ook van buiten onze regio wilde dieren naar ons worden 
toegebracht door particulieren. Die halen wij niet zelf op. Wij beperken ons met ophalen  tot onze regio. 
 

Gemeente Vogels Overige wilde dieren 
Katwijk 531 43 
Leiden 1.421 62 
Leiderdorp 267 34 
Lisse 16 2 
Noordwijk 387 32 
Oegstgeest 210 31 
Teylingen  281 25 
Voorschoten 188 16 
Zoeterwoude 96 11 
   
Van buiten de regio  136 12 
   
Totaal 3.533 266 

 
Een rit in verband met wilde dieren betekent niet altijd dat daardoor een  dier naar ons asiel zal worden 
meegenomen. Het lukt helaas niet altijd een wild dier te vangen en als dat wel het geval is, kan het  soms na 
behandeling, bijvoorbeeld het verwijderen van een vishaak en draad, ter plekke weer worden vrijgelaten. Er is 
dus geen verband tussen het aantal ritten en het aantal in ons asiel opgenomen aantal wilde dieren, ook  
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omdat veel wilde dieren, die gevonden worden en verzorging nodig hebben, door particulieren naar onze basis 
worden gebracht. 
Vanwege vogelgriep hebben wij de nodige maatregelen moeten nemen om verdere verspreiding daarvan te 
voorkomen. Gelukkig is het aantal gevallen dat wij aan de NVWA hebben moeten melden beperkt gebleven. In 
vergelijking met andere regio’s werden in onze regio veel minder besmette vogels aangetroffen en was er van 
ruimingen vrijwel geen sprake. 
 
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 met 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 de gemeente Leiden te horen gekregen dat de gemeente bereid is de noodzakelijke 
procedure voor een bestemmingswijziging 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, hazen en reptielen e.d. door ons 
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. Daarom blijven wij hopen op het zo spoedig mogelijk 
kunnen verwerven van het stuk grond voor nieuwbouw. Ook omdat door de inflatie de bouwkosten steeds 
meer stijgen. Omdat onze tweede ambulance inmiddels 17 jaar trouwe dienst vervuld heeft, neemt de kans 
dat hij nog door de APK- komt steeds verder af. De transportnoodzaak om wilde dieren naar elders te 
vervoeren neemt daarentegen alleen maar toe. Daarom is besloten om een tweede ambulance en een 
transportauto te bestellen. Op de balans was hiervoor een reservering opgenomen, maar daarmee kunnen de 
aanschafkosten niet volledig gedekt worden. Daarvoor wordt nog naar extra middelen gezocht. Een 
ondernemer in Leiderdorp heeft toegezegd daaraan een substantiële bijdrage te zullen leveren.  Hopelijk 
kunnen ambulance en transportbus medio 2022 worden afgeleverd, maar gelet op de productieproblemen is 
dat niet zeker. 
 
4. Financiën 
 
Financieel was 2021 in een aantal opzichten een positief jaar, maar uiteindelijk vanwege het grote 
exploitatietekort helaas toch een negatief jaar. Positief was dat het bedrag aan giften en donaties aanzienlijk 
toenam. Positief was ook dat naast de gemeente Leiden (€ 25.500,=) nu ook de gemeente Voorschoten (€ 
5.000,-) besloten heeft ons voor transport en opvang van wilde dieren te gaan bekostigen en dat de gemeente 
Oegstgeest  ons daarvoor eenmalig een bedrag van € 5.000,= heeft doen toekomen. Hopelijk is dit een 
voorbode voor toekomstige bijdragen. Van de Ronde Tafel Oegstgeest ontvingen wij een bedrag van € 1.000,= 
voor een vrijwilligersbijeenkomst die helaas in 2021 niet kon doorgaan en verschoven is naar 2022. 
 
Vanwege stijgende uitgaven aan huur, brandstof, uitrusting van vrijwilligers met bedrijfskleding, investeringen 
in het vogelasiel en hogere personeelslasten en het in tegenstelling tot andere jaren niet gezegend zijn met 
aanzienlijke legaten en erfenissen, hebben wij helaas een exploitatietekort geleden van ca. € 50.000,=. 
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5. Bestuur, personeel, vrijwilligers, donateurs en publiciteit 
 
Medio 2021 trad Hans Tebra toe als nieuw lid van het bestuur. Eind van het jaar nam hij het secretariaat over 
van Lous Meijer, die daarna afscheid van het bestuur nam. Helaas was een passend afscheid van haar tijdens 
een vrijwilligersbijeenkomst door de pandemiebeperkingen niet mogelijk. Het bestuur, dat in december 2017 
aantrad, bleef verder ongewijzigd en bestond uit voorzitter Jaap van Meijgaarden en penningmeester Miranda 
Heemskerk. Het bestuur is statutair onbezoldigd. 
 
De coördinatie van de Dierenambulance werd het hele jaar verzorgd door Yvonne Neuteboom. In de loop van 
het jaar werd zij daarbij ondersteund door vrijwilliger Erwin Haveman. 
Omdat de coördinator van het vogelasiel zich begin januari helaas ziekmeldde, ontstond er een crisissituatie. 
Door het aanstellen van Eef van Meerten als tweede coördinator en de extra inzet van enkele vrijwilligers van 
het vogelasiel hebben we het vogelasiel toch draaiende weten te houden. Maar duidelijk is geworden dat wij 
daarmee een te zwaar beroep op de coördinatorfunctie hebben gedaan en dat dat om een oplossing vraagt. 
Daartoe zijn inmiddels stappen ondernomen. 
 
We zijn er het afgelopen jaar wederom in geslaagd het aantal vrijwilligers uit te breiden. Naar ruim meer dan 
100. Door aanwas en natuurlijk verloop varieert dat aantal voortdurend, maar de trend is duidelijk. Het aantal 
neemt gestaag toe. Dat is gezien de toenemende werkzaamheden ook broodnodig. Met de vrijwilligers sluiten 
we na een inwerkperiode een vrijwilligerscontract. Wat betreft verhogen van vaardigheden van de vrijwilligers 
is het afgelopen jaar met name aandacht besteed aan de rijvaardigheid van chauffeurs. Standaard is inmiddels 
dat zij een rijvaardigheidstest met goed gevolg moeten hebben afgelegd, voordat zij op de ambulance mogen 
rijden. Vanwege de Corona-beperkingen konden trainingen om verdere kennis en vaardigheden van de 
vrijwilligers te ontwikkelen helaas niet worden georganiseerd. 
 
Het aantal donateurs nam wederom licht af van 1.391 tot 1.368, maar omdat het gemiddeld bedrag dat men 
doneert toenam, had dit gelukkig geen negatieve financiële consequenties. 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.  
 
Eind van het jaar rolden 10.000 exemplaren van het lesboekje ‘Het avontuur met de zwaan’ van de pers. Het 
werd geschreven door Wil van der Burg, van illustraties voorzien door Henk van der Gugten en gelay-out door 
Marcel van Gaalen. De coördinatie werd verzorgd door Eef van Meerten. Begin 2022 zijn de boekjes 
aangeboden aan alle basisscholen in de regio ten behoeve van hun leerlingen van groep 6. 
 
Via leuke berichten in ons donateursblad, op Facebook en op onze website en middels diverse persberichten 
hebben wij ook in 2021 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. Een 
Facebookbericht over een operatie van een zwanenmoeder, die op haar nest was aangevallen door een hond 
en door Dierenarts Marie José van Lochem werd geopereerd, bijvoorbeeld leverde in enkele dagen meer dan 
€ 10.000,= aan giften op. 
Diverse persberichten van ons werden door de media overgenomen. Het Leidsch Dagblad plaatste een groot 
interview met ambulancecoördinator Yvonne Neuteboom over twee hele pagina’s. 
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6. 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 ook vorig jaar weer een 
beroep gedaan op de gemeenten voor bekostiging van ons werk. Zoals in de paragraaf Financiën aangegeven 
heeft dat alleen bij de gemeente Voorschoten tot een structureel resultaat geleid. De provincie Zuid-Holland 
hebben wij wederom verzocht om bekostiging, maar nog steeds zonder resultaat. Aan de zorgplicht voor wilde  
Dieren, die in de Wet Natuurbescherming is opgenomen, weigert het provinciebestuur consequenties te 
verbinden. Het onderzoek naar aanleiding van de Tweede Kamermotie  Graus - Wassenberg ligt al een tijd stil 
en door de lange tijd die de nieuwe kabinetsformatie opleverde is het de verwachting dat ook dat onderzoek 
voorlopig niet tot duidelijkheid over financiering van wildopvangorganisaties zal leiden.  

  
  
 
 Leiden, april 2022 
 

Het bestuur van de Stichting ter Ondersteuning van de Dierenambulance – Vogelasiel regio Leiden 
 
 
 
 
 
 Jaap van Meijgaarden  Miranda Heemskerk  Hans Tebra 
 Voorzitter   penningmeester  secretaris 


