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Inhoudelijk Jaarverslag 2019
1. Inleiding
2019 was voor onze stichting een bijzonder enerverend jaar. We konden eindelijk onze nieuwe
ambulance in gebruik nemen, we namen afscheid van onze oprichtster, we kregen helaas te maken
met een inbraak, stelden naast onze coördinator voor de dierenambulance, een coördinator voor
het vogelasiel aan, verhuisden van de tijdelijke vestiging in de Robijnhof naar de eveneens tijdelijke
locatie aan de Draadbaan in Leiderdorp, zagen de activiteiten en het aantal vrijwilligers toenemen en
bereikten wat betreft bekostiging door gemeenten van transport en opvang van wilde dieren zowel
successen, als teleurstellingen. Kortom een bewogen jaar, waarin we onze primaire taak, het
transport en opvang van huis- en wilde dieren, die dat behoeven, ondanks alles onverkort goed
hebben kunnen uitvoeren. Dit mede dankzij de inzet van onze vele vrijwilligers en de fantastische
steun van Vogel-opvang De Wulp in Den Haag, die opvang en de verzorging van wilde vogels van ons
het hele jaar heeft overgenomen. Dankzij de groei van de organisatie en verdere professionalisering,
ligt er, ondanks de problemen waarmee we het afgelopen jaar werden geconfronteerd, een goede
basis voor de toekomst.
2. Werkzaamheden
Er was het afgelopen jaar sprake van een beperkte toename van het aantal keren dat onze
ambulances moesten uitrukken, van 4.731 naar 4.788. Toch een niet gering aantal. Het totaal aantal
dieren dat door ons werd opgehaald, of door particulieren bij ons werd aangeleverd, bedroeg niet
minder dan 4.406. In onderstaande tabel is aangegeven hoe de verdeling over huis- en wilde dieren
en gemeenten het afgelopen jaar was.
Gemeente
Katwijk
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Noordwijk
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten
Zoeterwoude
Totaal

Huisdieren

Wilde dieren
353
566
142
4
206
235
118
62
42

496
803
323
19
410
235
224
199
69

1.628

2.778
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Helaas hebben wij halverwege het jaar moeten besluiten geen nachtdiensten meer te draaien. Wij
kregen die niet meer bemenst en dreigden ernstig roofbouw te gaan plegen op de coördinator, die
daarmee belast was. Dat was niet meer verantwoord. Als men ons belt wordt men vanaf 22.00 uur
door middel van een bandje geïnformeerd hoe te handelen. Vanaf 09.00 uur zijn wij weer
bereikbaar.

Omdat wij ’s nachts doorverwijzen naar de politie hebben wij hen daarover geïnformeerd. Gelukkig
heeft de nieuwe situatie, voor zover ons bekend niet geleid tot problemen, of klachten.
3. Huisvesting en materieel
Omdat eind 2018 ons vogelasiel in Oegstgeest moest worden gesloten, moesten we een oplossing
vinden voor onze vogelopvang. In de Robijnhof konden wij gelukkig een tweede ruimte betrekken
waarin we de kortdurende opvang van vogels, weliswaar op provisorische wijze, inhoud konden
geven, voorafgaand aan verder transport naar De Wulp. Hoewel we eerder te horen hadden
gekregen dat wij de Robijnhof begin van de herfst zouden moeten verlaten, kregen wij niet lang voor
de zomer het bericht dat uiterlijk 15 juli de ruimten schoon opgeleverd zouden moeten zijn. Op het
laatste moment slaagden we erin eind juni een tijdelijk contract te sluiten voor de huur van een
bedrijfsruimte aan de Draadbaan 14 in Leiderdorp. In goed overleg met de eigenaar daarvan hebben
wij daarin de nodige voorzieningen aan kunnen brengen om de tijdelijke opvang van vogels
voorafgaand aan doortransport naar De Wulp te kunnen vormgeven. Dankzij geweldige inzet van
onze coördinatoren en onze vrijwilligers hebben wij zowel de inrichting van de nieuwe vestiging als
de verhuizing daar naartoe in maar net twee weken kunnen realiseren. Een niet geringe prestatie.
Met een vertraging van vele maanden kon de nieuwe ambulance op 24 januari op feestelijke wijze
bij de dealer worden opgehaald en in gebruik worden genomen.
Helaas liep het met de voortgang van de noodzakelijke nieuwbouw niet voorspoedig. Van de
gemeente Leiden hadden we daarvoor een opslagterrein in het park Kweeklust in de Morsch te koop
aangeboden gekregen. Na dit aanbod hebben wij een mooi duurzaam gebouw door een ervaren
architectenbureau laten ontwerpen en bij de gemeente voor vooroverleg ingediend. Voorafgaand
hadden wij de buurtvereniging en de naaste buren, een medisch kinderdagverblijf, over onze
plannen ingelicht. De buurtvereniging was enthousiast, de naaste buren vreesden negatieve
gevolgen voor de kinderen, die daar worden opgevangen. Tot onze verbazing ontvingen wij voor de
zomer een negatief ambtelijk advies. Aan dit plan kon geen bestuurlijke medewerking worden
verleend. Aanpassing van ons plan achtten wij niet mogelijk en een procedure met de buren zou
jaren kunnen gaan duren, daarom hebben wij node moeten besluiten het plan in te trekken en op
zoek te gaan naar een andere locatie.
4. Bestuur, personeel, vrijwilligers, donateurs en publiciteit
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Na ruim 40 jaar dag en nacht voor de stichting actief te zijn geweest, moest onze oprichtster Carla
van Steenbergen eind 2018 om gezondheidsredenen haar activiteiten beëindigen. Zondag 14 april
hebben wij in aanwezigheid van vele oudgedienden en relaties afscheid van haar genomen in het
Dorpshuis van Oegstgeest.
Na een sollicitatieprocedure hebben wij per 1 april 2019 Stefan van der Burg aan kunnen stellen als
coördinator van de vogelopvang. Eerst halftime, vanaf half juli fulltime. Samen met Yvonne Hijman is
hij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van onze stichting, de werving, inwerking en
scholing van onze vrijwilligers en het beheer van de ambulances en de vogelopvang en de
voorzieningen daarvoor.

Marja Heemskerk heeft de boekhouding per 1 januari overgenomen van Teun van der Vlist, die dat
jarenlang had verzorgd. Wil van der Burg verzorgt sinds het najaar het verwerken van de registratie
van de opvang van opgehaalde en aangeleverde wilde dieren.
Mede dankzij veel publiciteit over de activiteiten van onze stichting via persberichten, onze website
en
Facebook nam het aantal vrijwilligers toe van net 60 tot ruim 80. Zonder al die vrijwilligers zou het
werk van onze stichting niet haalbaar zijn. Na de verhuizing naar de Draadbaan in Leiderdorp
beschikken we nu over ruimte voor tijdelijke vogelopvang, werkruimte voor de centralist en ruimte
voor het uitwisselen van informatie tussen bestuur, coördinatoren en vrijwilligers en het geven van
werkinstructie.
In totaal zijn er de laatste helft van 2019 drie informatie- en instructiebijeenkomsten met de
vrijwilligers georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten worden, naast informatie over relevante
ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie met name inhoudelijke aspecten behandeld. Zo is
aandacht besteed aan de opvang en verzorging van egels, het hanteren en stabiliseren van
zeevogels, het gebruik van materialen in de ambulances en presenteerde dierenarts M.J. van
Lochem een training over eerste hulp bij dieren.
Het aantal donateurs nam toe van 1.377 op 1 januari tot 1.408 op 31 december. Dit ondanks het
uitschrijven van 43 donateurs wegens overlijden, verhuizen, of opzeggen. De donateurs kregen twee
maal ons donateursblad ‘Beestachtig goed” toegestuurd. Dit blad wordt onder andere via
dierenartsen ook breder verspreid. Langs die weg kregen wij 16 nieuwe donateurs. We zijn heel blij
met deze toename.
Voor de vogelopvang hebben we vanaf begin dit jaar een intensieve samenwerking opgebouwd met
Vogelopvang De Wulp.
Wat betreft de opvang van huisdieren werken wij nauw samen met de dierentehuizen Stevenshage
in Leiden en Offem in Noordwijk.
Met dierenarts Heemskerk en de Dierenkliniek Rijngeest, beide in Oegstgeest, wordt intensief
samengewerkt.
Ook met het Haags Huisdieren Crematorium hebben we al jaren een nauw samenwerkingsverband.
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5. Bestuurlijke aspecten
Omdat de reguliere exploitatie jaarlijks een aanzienlijk tekort vertoont van ca. € 50.000 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 een deel onze kosten, te gaan
vergoeden. Tot nu toe ontvingen wij van de gemeenten, die dierentehuis Stevenshage financieren,
alleen via dat dierentehuis een kleine vergoeding voor het aanbrengen van huisdieren, waarvan de
eigenaar niet kon worden achterhaald. Tevens hebben wij gevraagd de vergoeding daarvoor te
willen verhogen naar € 20,=.
De gemeenteraad van Leiden heeft besloten ons gedurende de collegeperiode te bekostigen voor de
opvang van wilde dieren. De gemeenteraad van Teylingen besloot ons daarvoor eenmalig voor 2019
te bekostigen, maar verwijst verder naar de provincie. Van de overige gemeenten in de regio
ontvingen wij een negatief besluit over bekostiging van de opvang van wilde dieren of zelfs helemaal
geen besluit (Voorschoten). Tegen de afwijzende besluiten van Zoeterwoude en Leiderdorp zijn wij
in beroep gegaan, maar daarin helaas niet gegrond verklaard. De bezwarencommissie is van mening
dat de zorgplicht uit de Wet natuurbeheer niet voorschrijft dat men voor de uitvoering daarvan met
ons in zee dient te gaan. Aangezien beide gemeenten de zorgplicht voor gewonde of ontheemde
wilde dieren niet geregeld hebben, blijven wij van mening dat ze daarmee in strijd met de wet
handelen.

Omdat ook bij de provincie op dit gebied niets geregeld is, is hier een beleidsvacuüm dat nodig
opgevuld moet worden.
6. Financieel jaarverslag
De financiële resultaten van 2019 zullen in het Financiële jaarverslag worden verantwoord, nadat de
accountant onze financiële stukken heeft goedgekeurd en het bestuur de jaarrekening heeft
vastgesteld. Op dit moment zijn we nog in afwachting van de werkzaamheden van de accountant.

Het bestuur van de Stichting ter Ondersteuning van de Dierenambulance – Vogelasiel regio Leiden
Leiden, juni 2020
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