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1. Inleid
ding
Dit is hett beleidsplan
n 2019 ‐2022
2 van de Stichhting Vogelo
opvangcentru
um Midden‐
Nederlan
nd. In dit (middellange) beleidsplan
b
w
worden de kaders beschreven waar bbinnen de sttichting
de komeende periodee haar activitteiten vorm ggeeft. Dit beleidsplan vormt de basiss voor de op te
stellen jaaarplannen in de periode
e 2019‐2022 .
In hoofd
dstuk 1 wordtt een beschrrijving gegev en van de stichting in haar huidige voorm, haar missie en
haar ambities voor de
d jaren die voor
v
ons ligggen. Hoofdstu
uk 2 geeft ee
en schets vann de omgeving
waarbinnen de stichting haar doelstellingen probeert te realiseren en
n welke bedrreigingen en
n kansen
er zijn. In
n hoofdstuk 3 staan de doelstellingen
d
n van de sticchting beschrreven, die veertaald zijn in
n een
overzicht van activiteeiten dat is weergegeven
w
n in hoofdstu
uk 4.

2. Doelsstelling en ambitie
De Stichtting Vogelop
pvangcentrum
m Midden‐N
Nederland he
eeft tot doel de opvang, vverzorging en
revalidattie van in het wild levend
de vogels, kleeine zoogdie
eren en reptielen en amfifibieën in hett
verzorgingsgebied. Hierbij
H
gaat het
h vaak om dieren met verwondinge
v
en, die van ddiverse aard kunnen
k
g
erde dieren w
worden wee
er uitgezet.
zijn. Herstelde niet gedomesticee
Voor hett uitvoeren van
v onze taken binnen deeze doelstellling beschikt de stichtingg over professsionele
faciliteiteen, duidelijkke behandelp
protocollen een een team van deskund
dige medeweerkers.
Het Vogeelopvangcen
ntrum Midde
en‐Nederlandd behoort inmiddels tot de
d top 3 vann meest
toonaangevende voggelverzorginggscentra in N
Nederland. Een
E structure
ele plaats in dde top 5 is
een amb
bitie voor de komende jaren.

3. Kernw
waarden van
n de Stichtin
ng
De Stichtting Vogelop
pvangcentrum
m Midden‐N
Nederland he
eeft voor de uitvoering vaan haar take
en de
volgendee vijf kernwaaarden gedeffinieerd.
1. Hooggwaardige op
pvang en verrzorging biedden aan zieke
e, gewonde, verzwakte oof verweesde
e dieren.
Opva
ang en verzorrging is onzee kerntaak. H
Hierbij willen wij optimale
e kwaliteit leeveren. Ook willen
w
wij
ons h
hiermee ondeerscheiden va
an ander opvvangcentra.
2. Zich b
blijven ontwikkelen om te
t voldoen aaan de eisen van
v morgen.
Ontw
wikkelingen staan niet still, zowel op hhet terrein va
an behandeling als op huiisvesting. Dieren
verdieenen de bestte zorg. Ook vanuit de ovverheid word
dt de regelge
eving ten aannzien van
opvan
ngcentra aan
ngescherpt. Er wordt steeeds meer va
an ons verwacht.
3. Een vveilige werkp
plek bieden waar
w
ruimte is voor vrijw
willigers in alle soorten enn maten.
Toonaanggevend – Inno
ovatief – Leren
nde organisattie – Respect voor
v
mens en dier – Bescheermde omgevving
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Wij kkunnen niet werken
w
zondeer de inzet vaan vrijwilligeers. Vrijwilliger kunnen veerschillende
achteergronden heebben, waar we rekeningg mee moeteen en willen houden.
h
Iedeereen moet zich
z bij
ons th
huis voelen. Gemotiveerd
de vrijwilligeers hebben eeen positief efffect op de ddagelijkse gang van
zaken
n in het Vogeelhospitaal.
4. Werkken vanuit heet belang van
n het dier.
Het b
belang van heet dier staat voorop. Datt is waar onzze inzet in sam
menkomt. W
We proberen zoveel
mogeelijk van de beschikbare
b
middelen
m
aann de opvang
g en verzorgin
ng te bestede
den.
5. Sameenwerken en
n samen leren.
Indiviiduen bereikken minder da
an een groepp mensen. Dat geldt ook voor de opva
vang en verzo
orging
die w
wij bieden. We
W kunnen van elkaar lereen en daarmeee onze werkkzaamhedenn verbeteren.. We
willen
n medewerkeers de mogelijkheden bieeden zich te ontwikkelen
o
en te groeieen.

4. Huidiige situatie en
e ontwikke
elingen
Algemeeen
z in aan de
e rand van d e oude vesting van Naarden het Voggelopvangcen
ntrum
Sinds 1957 bevindt zich
Midden‐‐Nederland, ook wel bekend als het V
Vogelhospitaaal Naarden, en is 365 daagen per jaarr open
en 24 uu
ur per dag op
proepbaar vo
oor noodgevvallen. Het Vo
ogelopvangccentrum heefft een vergunning
van de R
Regionale Uittvoeringsdienst van de P rovincie Noo
ord‐Holland als
a erkend voogelopvangccentrum.
Deze verrgunning wo
ordt periodiek verstrekt. D
De huidige vergunning
v
dateert van 22018 en is 5 jaar
geldig.
Het werkkgebied van de stichting betreft de reegio’s Gooi en
e Vechtstre
eek (de gemeeenten Gooisse
Meren, H
Huizen, Hilveersum, Wijde
emeren, Weeesp, Laren, Blaricum)
B
en de zuidelijk Flevoland
(gemeen
nte Almere, Lelystad,
L
Zee
ewolde, Dronnten)., Ook worden
w
rege
elmatig vogeels uit Soest en
e
Amsterd
dam opgevan
ngen, en incidenteel uit aandere regio’s, indien daar om verschhillende rede
enen
opvangm
mogelijkhedeen ontbreken
n.
De afgelopen jaren iss het aantal opgevangenn vogels geste
egen, tot me
eer dan 5.5000 vogels eind
d 2017.
Eind 20118 was de op
pvang gesteggen tot 5700 vogels. Een verdere stijg
ging wordt veerwacht. De vogels
worden binnengebraacht door die
erenambulannces en particulieren uit het werkgebbied van de stichting.
s
De stijgin
ng wordt verroorzaakt do
oordat steedss meer jonge
e vogels zond
der ouders, ggewonde en zieke
vogels bij de stichting worden binnen gebraccht. Dit komtt niet alleen doordat
d
menn steeds beter de
opvangcentru
um weet te vvinden, maar ook omdat er steeds m
meer vogels om
o
weg naar het Vogelo
uiteenlopende reden
nen in de pro
oblemen kom
men. Ook spe
eelt mee datt omringendee vogelopvangcentra
onvoldoende capacitteit hebben dan wel geslloten zijn..

Toonaanggevend – Inno
ovatief – Leren
nde organisattie – Respect voor
v
mens en dier – Bescheermde omgevving

4

Beleidsp
plan Stichtiing Vogelop
pvangcentru
um Midden
n‐Nederland
d
Van de o
opgevangen en verzorgde
e vogels worrdt maar liefst tussen de 50 en 60% w
weer in de na
atuur
vrijgelateen. Het overrgrote deel van de vogelss wordt voorr het uitzette
en geringd. D
Dit heeft tot doel
d om
inzicht tee krijgen in de
d levensverw
wachting vann de behand
delde vogels.
Faciliteitten
De stichtting beschiktt voor opvan
ng, verzorgingg en revalidaatie over
 een b
behandelkam
mer,
 een ccouveuseruim
mte,
 een zziekenboeg,
 een 118‐tal buitenkooien (die zo
z zijn ingeriicht dat zij vo
oldoen aan de
d eisen die dde specifieke
e
vogellsoorten stelllen en dat dierziektes woorden voorkkomen), waaronder een w
waterkooi en
n twee
grotee uitwenkooien, (met nam
me voor rooffvogels en re
eigerachtigen
n).
In de ziekenboeg wo
orden zieke vogels
v
die inttensievere zo
org nodig hebben opgevaangen; in de
couveuseruimte worrden pas geb
boren vogels verzorgd en
n eieren tot uitkomen
u
op temperatuu
ur
gehoudeen.
De facilitteiten wordeen op peil ge
ehouden dooor investeringgen, onderho
oud en schooonmaak en voldoen
v
aan de eeisen die gestteld worden aan een dooor de overhe
eid erkend vo
ogelopvangccentrum. Daa
arnaast
is er een
n verbouwinggsplan voor renovatie
r
va n het hele opvangcomplex gemaakt.. Uitvoering van
v het
complete plan in één
n keer bleek niet haalbaaar. De verbou
uwing wordtt nu in fasen uitgevoerd. Eind
2018 zijn
n de volgend
de deel‐verbo
ouwingen geerealiseerd:
 Realisatie van kaantoor‐ en ovverlegruimtees
mte voor de wasmachine
w
es
 Ruim
 Een tijdelijke behhandelkamer
De facilitteiten zijn naaar eigen onttwerp. Zij zij n een inspiraatiebron voo
or andere opvvangcentra. De rest
van de vverbouwing wordt
w
in deelprojecten u itgevoerd.
De stichtting beschiktt over een dierenambulaance. Deze is door de Sticchting Dierennlot (zie ook onder
samenw
werking) ter beschikking
b
gesteld.
g
Ondeerhoud van de
d ambulancce is voor rekkening van de
d
Stichtingg Vogelopvan
ngcentrum Midden‐Nede
M
erland.

5. Organisatie
De stichtting heeft eeen bestuur da
at bestaat uiit een voorzitter, secretaris, penning meester en twee
t
algemeeen bestuursleeden.
Sinds ein
nd 2017 is err een vacaturre voor de fuunctie van vo
oorzitter. Wijj hopen dezee functie op korte
termijn tte kunnen veervullen. Bij de
d bestuursvvergaderinge
en (één maal per 6 weke n) schuift de
e
beheerd
der als operattioneel verantwoordelijkke aan.
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Eind 20118 bestaat heet bestuur uiit
Voorzitteer
Secretarris
Penningmeester
Algemeeen bestuursliid, waarnemend voorzittter
Algemeeen bestuursliid

Vacatture
Anne
emarie de Vriies
Kees Bruinning
Kees Tegelberg
Larisa
a Landré

De stichtting heeft eeen Comité va
an Aanbeveli ng. Deze besstaat uit





elkijkcentrum
m
Nico de Haan, Dirrecteur Voge
Marijjke Helwegen, mediaperssoonlijkheid
Catheerine Keijl, mediapersoo
m
nlijkheid
Marcc van den Tw
weel, Directeu
ur Natuurmoonumenten

Het besttuur heeft dee portefeuille
es als volgt vverdeeld:
ne bestuurlijke aangelege
enheden
Algemen
Operatio
onele dagelijkse gang van
n zaken
Financiën
Personeelszaken
Secretarriële portefeu
uille
Fondsen
nwerving
ie
Public Reelations en Communicat
C
Evenemeenten
Educatiee

Voorzitter
Voorzitter
Penningmeester
Voorzitter
Secretariss
Secre
etaris
Algem
meen bestuuurslid
Algem
meen bestuuurslid
Algem
meen bestuuurslid

n voorkomen
nde gevallen op vrijwillige basis onde
ersteund dooor een extern
n
Het besttuur wordt in
adviseurr met kennis van wet‐ en regelgevingg ten aanzien
n van dierenw
welzijn.
Het operrationele teaam van de vo
ogelopvang i s onder eind
dverantwoordelijkheid vaan de voorzittter
verantwoordelijk voo
or het dageliijkse reilen een zeilen van het vogelho
ospitaal.
Eind 20118 bestaat heet team uit:
Beheerd
der
Assistent beheerder
Hoofd diierverzorgingg
Assistent hoofd diervverzorging
Dierverzzorging

Erik Bruinning
B
Judith
h van Bruggeen
Eline van den Bossch
Lisa van
v der Staaiij
Lieke Dwarshuis

enverzorgingg hebben een
n arbeidsove
ereenkomst vvoor onbepa
aalde tijd
De beheeerder en hett hoofd diere
voor 40 uur per week. De assiste
ent‐beheerdeer heeft een 0‐urencontract voor onnbepaalde tijd. Er
wordt vo
olgens een ro
ooster gewerkt. De assisttent hoofd dierverzorgin
d
ng heeft een tijdelijk 0‐urren
Toonaanggevend – Inno
ovatief – Leren
nde organisattie – Respect voor
v
mens en dier – Bescheermde omgevving
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contractt tot 30 maarrt 2019. In ve
erband met hhaar studie wordt
w
haar werk
w overgennomen door een
nieuwe m
medewerkstter dierverzo
orging met eeen tijdelijk )‐uren contracct tot 15 meii 2019. Met name in
het voorrjaar zijn de openingstijd
o
en van de oppvang verruimd tot in de
e avond.
Mede hierdoor, en om
o te blijven voldoen aann het kwalite
eitsprotocol, heeft het voogelhospitaa
al een
sterk operationeel teeam nodig.
Voor voggels die na slluitingstijd naar het vogeelhospitaal worden
w
gebra
acht is een addequate
nachtopvang aanwezig. Het operrationele teaam is op basiis van consig
gnatie 24 uurr per etmaal
bereikbaaar en beschikbaar voor noodgevalle n en advies zoals
z
vereist in het kwaliiteitsprotoco
ol.
Het operrationele teaam volgt gere
egeld cursusssen voor bijsscholing. Hie
erdoor zijn zijj in het bezitt van
diploma’’s benodigd voor het leid
den van een erkend voge
elopvangcenttrum. Ook ziijn zij opgeleid tot
praktijko
opleider en zij
z beschikken
n over de ke nnis voor he
et bieden van
n bedrijfshul pverlening. Verder
V
nemen zzij deel aan workshops,
w
stellen zij zichh op de hooggte van de ga
ang van zakeen bij andere
e
opvangccentra en breengen bezoeken aan orgaanisaties die werkzaamheden verrichhten die van belang
kunnen zzijn voor hett functionere
en van het oppvangcentru
um.
m twee vastte dierenartssen, te weten Rob van Zoon en Carree
en
Er wordtt nauw sameengewerkt met
Loriaux, bij wie adviees wordt inge
ewonnen enn die in voorkkomende gevvallen de behhandeling
overnem
men. Beiden zijn deskund
dig op het ge bied van gen
neeskunde van vogels enn
aangeslo
oten bij de in
nternationale
e vogelartsveereniging “Association off Avian Veterrinarians”.
De vogelopvang maaakt gebruik van
v vrijwilligeers en stagiaires van uite
eenlopende oopleidingen.
g
voor interne schholing van vrrijwilligers en
n stagiaires.
Voortdurend wordt gezorgd
De vogelopvang vervvult een bela
angrijke funcctie als stageplaats voor praktijkopleid
p
dingen. Het is een
door SBB
B (Samenwerkingsorganiisatie Beroeppsonderwijs Bedrijfsleven
n) erkend leeerbedrijf. Oo
ok
internatiionaal geniett het vogelho
ospitaal bekeendheid.
Het vogeelhospitaal hecht
h
waarde
e aan haar m
maatschappelijke rol en vervult deze oonder andere met
het bieden van werkkervaringsple
ekken.
Eind 20116 is een traject gestart met
M‐academie
m de SESAM
e, een adviesbureau dat m
maatschappe
elijke
organisaaties waar vrijwilligers actief zijn advi seert en ond
dersteunt, te
eneinde de oorganisatie ve
erder te
professio
onaliseren. Als
A basis voor de werkwijjze binnen het bestuur iss een nieuwee bestuursvo
orm
gekozen, te weten ‘b
besturen op afstand’, waaarbij het ope
erationele te
eam binnen hhun mandaa
at
activiteitten verricht en hierover aan het besttuur verantw
woording afle
egt. Het besttuur draagt zorg
z
voor
duidelijkk beleid, het vaststellen van
v werkkad ers en het oplossen van knelpunten die het beha
alen van
de doelsstellingen belemmeren.
De impleementatie vaan het plan van
v aanpak iss nog niet he
elemaal uitge
evoerd. De oopenstaande punten
zijn in heet beleidsplaan opgenome
en.
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6. Werkkwijze
De werkkprocessen binnen de voggelopvang zijjn vastgelegd in protocollen. Deze prrotocollen zijjn een
uitwerking van de beeleidsregels van
v de landeelijke overhe
eid inzake de kwaliteit va n de opvangg van
bescherm
mde inheem
mse diersoortten, bescherm
mde uitheem
mse diersoorrten en dierssoorten die niet
n zijn
opgenom
men. Zij zijn de
d basis waa
arop de stichhting haar vergunning tott vogelopvanng heeft.
De vogelopvang valt onder het in
nspectieregim
me van de Regionale Uitvoeringsdiennst (RUD) van de
provinciee Noord‐Holland.

7. Inkom
msten
onnen van in komsten die
e helaas van teruglopendde aard zijn:
De stichtting heeft eeen aantal bro
1. Subsiidies van een
n beperkt aantal gemeenntes
2. Vergo
oeding van gemeentes
g
in
n het werkgeebied. De sticchting vraagtt van de gem
meentes in ha
aar
werkggebied een tegemoetkom
t
ming in de o pvang van uit de gemeen
nte aangebraachte vogelss. Deze
bijdraage is niet ko
ostendekkend en wordt uuit andere in
nkomstenbro
onnen aangeevuld. Niet alle
gemeeentes zijn beereid een bijjdrage te bettalen.
3. Advertentie‐inkomsten uit de
e nieuwsbrieff, kooi‐sponssoren en and
dere sponsorren.
4. Donaateurs. De stiichting besch
hikt over eenn stabiele gro
oep particuliere donateuurs. Medio no
ovember
2018 telde de sticchting 684 donateurs.
5. Eénm
malige giften,, bijv. erfenisssen/legatenn en andersoortige schen
nkingen.
De stichtting heeft eeen aantal stru
ucturele uitggave‐posten,, waarvan de
e personeelskkosten,
huisvestingskosten, vervoersmid
v
ddelen en dieerverzorging de belangrijjksten zijn.
De financiële situatiee van de stichting is een cconstant pun
nt van aanda
acht. De verm
mogensposittie van
de stichtting is gezond, maar factoren als de sstijging in op
p te vangen vogels,
v
stijginng in medisch
he
kosten een de onzekeerheid voor wat
w betreft dde bijdragen van gemeen
ntes in het weerkgebied maken
m
dat die cconstante aandacht nood
dzakelijk is. D
De stichting heeft
h
een on
ndergrens va stgesteld, no
odig om
financieeel gezond te zijn, en te nemen maatrregelen gede
efinieerd bij nadering
n
cq ooverschrijdin
ng van
deze ond
dergrens.
Fondsen
nwerving
In 2018 iis een eerstee aanzet gem
maakt met heet actief benaaderen van fondsen.
f
Daaartoe zijn fon
ndsen
benaderrd die zich ku
unnen vinden
n in de doelsstellingen van
n het vogelhospitaal. Heet ging daarb
bij met
name om
m de financieering van pro
ojecten die bbetrekking he
ebben op de hoognodigee verbouwingg van het
vogelhosspitaal. Dezee benaderingg is redelijk ssuccesvol gebleken. Mett name fondssen die beke
end zijn
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met onze werkzaamheden en zicch betrokkenn voelen bij het
h vogelhosspitaal hebbeen projecten
n
gefinanccierd.
Komend jaar zullen we
w de lijst va
an te benadeeren fondsen
n gaan uitbre
eiden en ookk die fondsen
n
benaderren die minder bekend zijn met ons w
werk. Uiteind
delijk moet er
e een fondseenwervingsp
plan
worden opgesteld

8. Educaatie, promottie en comm
municatie
De bevordering van educatie uit zich in lesseen voor schollen, rondleidingen en hett houden
van lezin
ngen in het vogelopvangc
v
centrum en oop locatie. De
D komende jaren zullen wij inzetten op het
ontwikkeelen van een
n passend ed
ducatiebeleidd.
Er is een
n jaarlijkse Op
pen Dag. Datt is de gelegeenheid om het
h Vogelhospitaal te bezzoeken, elkaa
ar te
ontmoetten en anderre ‘groene’ organisaties
o
tte leren kenn
nen. Een pro
omotiekraam
m is geregeld
aanwezig op diverse manifestaties, vooral di e van ‘groen
ne organisaties’. Dit soortt zaken draagt bij
aan de
bekendh
heid bij het publiek
p
en aa
an het werveen van donatteurs c.q. vrijwilligers. PRR wordt
bedreven via lokale, regionale en
n landelijke ttelevisie en dagbladen,
d
via de websitte en sociale media.
De webssite van het opvangcentr
o
um is in ontw
wikkeling. Met
M een profe
essionele en meer interactieve
website willen wij heet contact met donateurss en andere belanghebbenden verbeeteren en
intensiveeren.
Tevens b
brengt de stichting tweem
maal per jaa r een nieuwssbrief uit. De
eze wordt veerspreid onde
er
donateu
urs en anderee geïnteresse
eerden.

9. Sameenwerking
Contacteen zijn gelegd met de Facculteit voor D
Diergeneeskunde in Utre
echt en er woorden vogelss
beschikb
baar gesteld voor onderzzoek aan het Dutch Wildlife Health Ce
enter, eveneeens in Utreccht. Voor
rus kunnen ddesgewenst vogels aange
onderzoek naar het vogelgriepvi
v
eboden wordden aan de Erasmus
E
unnen wordeen aangebod
den aan Natu
uralis, het Neederlands Ce
entrum
universitteit. Overleden vogels ku
voor Bio
odiversiteit, onderzoeksin
o
nstituut en h et natuurhisstorisch muse
eum in Leideen. Om de
overlevin
ngskansen vaan in het hosspitaal verzoorgde en in vrijheid geste
elde vogels tee bepalen, wordt
w
meegew
werkt aan hett ringonderzo
oek van het Vogeltrekstaation ‐ Centrum voor voggeltrek en
demograafie.
Het operrationele teaam onderhou
ud contactenn met collegaa’s van diverrse opvangceentra in Nede
erland,
zo is er rregelmatig co
ontact met de
d opvangcenntra in Amstterdam, Haarrlem, Zaansttad, Soest en
Ureterp.. Daarnaast geeft
g
de beheerder adviees aan een tw
weetal nieuw
w op te zetteen opvangcentra, één
in Den H
Helder en een
n andere in Doorwerth.
D
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Verder b
bezoekt het operationele
o
e team jaarlijjks een aantaal opvangcen
ntra voor willde inheemse
e
vogelsoo
orten.
Het Vogeelhospitaal Naarden
N
werrkt samen meet de dierenambulances van Gooi enn Vechtstreek,
Almere, Lelystad en de Dierenalarmcentralee. Deze dierenambulance
es opereren bbinnen het
werkgeb
bied van het Vogelhospitaal. Vanweg e het sluiten
n van diverse
e opvangcenttra buiten he
et
verzorgingsgebied faaciliteren we ook de opvaang voor de dierenambulance Nederrrijn,
Ermelo/Hardewijk/P
Putten/Barne
eveld, Utrechht en inciden
nteel Amsterdam en Geldderse Vallei.

10. Anaalyse van de situatie
pvangcentrum
m Midden‐N
Nederland is een erkend vogelopvang
v
gcentrum voor de
De Stichtting Vogelop
regio Go
ooi‐ en Vechttstreek en de
e provincie FFlevoland. Do
oor diverse maatschappe
m
elijke ontwikkelingen,
zoals uitdijende bebo
ouwing, vera
andering in laandgebruik en
e toenemend lucht‐, weeg‐ en waterrverkeer,
is er een
n toenemend
de druk op de
e natuur. Ditt heeft zijn weerslag
w
op het
h vogelhosspitaal.
uit voortvloeiende verand
deringen vooort voor milie
eu, natuur en landschap werken doo
or naar
De hieru
de in onss land levend
de wilde voggels die hierddoor in de ve
erdrukking ko
omen.
De vraagg naar zorg zal allengs toe
enemen. Om
m hierop ade
equaat in te kunnen
k
speleen, moeten we
w borg
kunnen sstaan voor een
e volledig geoutilleerde
g
e accommod
datie, goed geschoold enn zeer gemotiveerd
personeel dat wordtt ondersteun
nd door vrijw
willigers. Hierrnaast moet voldoende
v
bbestuurlijke en
e
k
aanwe
ezig zijn.
diergeneeeskundige kennis
In 2018 iis begonnen met het ond
derzoeken vaan mogelijkh
heden tot sam
menwerkingg met de
Dierenbeescherming. Meerdere scenario’s zijnn besproken. Dit wordt in de komendde tijd verde
er
uitgewerkt.
Het Vogeelhospitaal Naarden
N
werrkt samen meet de dierenambulances van Gooi enn Vechtstreek,
Almere, Lelystad en de Dierenalarmcentralee. Deze dierenambulance
es opereren bbinnen het
werkgeb
bied van het Vogelhospitaal. Vanweg e het sluiten
n van diverse
e opvangcenttra buiten he
et
verzorgingsgebied faaciliteren we ook de opvaang voor de dierenambulance Nederrrijn,
Putten/Barne
eveld, Utrechht en inciden
nteel Amsterdam en Geldderse Vallei.
Ermelo/Hardewijk/P
Teruglop
pende financciële onderstteuning van ggemeenten als
a gevolg va
an kortingen op budgette
en van
lokale ovverheden vormen een pu
unt van grotee zorg. Dit kaan leiden tott tekort op dee exploitatie
e en, in
het uiterrste geval,slu
uiting van he
et vogelopvanngcentrum.,
Daarnaaast speelt hett landelijke probleem
p
datt het steeds moeilijker wordt
w
om vrijjwilligers te krijgen
k
en dus d
de druk op eigen mensen
n groter worddt en/of werkzaamheden
n uitbesteed moeten worden.
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nde organisattie – Respect voor
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mens en dier – Bescheermde omgevving
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11. Sterrktes, zwakttes, kansen en
e bedreigin
ngen
ormuleren vaan een strate
egie voor de toekomst iss niet alleen van
v belang oom te weten binnen
Bij het fo
welke co
ontext het vo
ogelhospitaal de komendde jaren zal moeten
m
operreren. Ook iss het belangrrijk om
inzicht tee hebben in de kwaliteite
en die benutt kunnen worden,
kansen d
die zich mogelijk gaan vo
oordoen en w
welke aandacchtspunten en
e bedreigin gen er zijn.
Sterke punten
entrum;
 goed functionereend opvangce
eel team en vvrijwilligers;
 gedreeven bestuurr, operatione
 voorttdurende inzzet tot verbetering en proofessionalise
ering (lerende organisatiee);
 gespeecialiseerde veterinaire ondersteunin
o
ng;
 goede contacten met overige
e opvangcenttra;
 goed doordachte projecten;
e opvang.
 toonaaangevende,, innovatieve
Zwakke punten
 geen uitzicht op structurele
s
fiinanciële onddersteuning;;
 te weeinig vrijwilliggers;
 geen groeimogeliijkheden op de huidige loocatie;
 specialisatie leidtt tot kwetsba
aarheid;
 gebreek aan comm
merciële activviteiten;
Kansen
 toenaame van pro
ojectfinancierring a.g.v. gooede PR, mee
er bekendhe
eid en toenam
me donateurrs en
vrijwilligers;
 opzettten gestructtureerde fon
ndsenwervin g;
 opvang bieden aaan in beslag genomen
g
dieeren;
 regulier aanbiedeen van lespro
ogramma;
 sameenwerkingsveerbanden uittbouwen;
 overh
heden meer bewust makken van het m
maatschappe
elijk nut van het vogelhoospitaal;
 werk(ervaring)pleek bieden aan mensen m
met een afstaand tot de arbeidsmarkt.
Bedreigingen
 afnam
me financiëlee ondersteun
ning door ovverheden;
 afnam
me aantal vrijwilligers;
 afnam
me aantal do
onateurs;
 mogeelijke gedwongen verplaa
atsing wegenns dringend eigen gebruiik locatie dooor de
 gemeeente
 (te) w
weinig ruimtee voor uitbre
eiding en verrnieuwing vaan onze activiteiten en
 opvangcapaciteit

Toonaanggevend – Inno
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12. Straategie
k
en beedreigingen tegen
t
elkaar worden afgeezet, zien we
e welke
Wanneeer de sterktess, zwaktes, kansen
kwaliteitten we verdeer moeten uiitbouwen om
m de toekom
mst van het vogelhospitaaal en de opva
ang van
vogels in
n Midden‐Neederland veilig te stellen.. Ook wordt duidelijk welke bedreiginngen we daa
artoe het
hoofd m
moeten biedeen en wat de kansen zijn die we kunn
nen benutten
n. Dat geeft rrichting aan ons
handelen voor de ko
omende jaren
n. Wanneer w
wij de uitkom
mst daarvan in perspectiief zetten, levert dat
de volgeende resultatten op:
g
dooor overheden,
 Een kkrachtige orgganisatie mett een brede uitstraling naar buiten, gesteund
andere (natuur)o
organisaties en
e een grotee groep sponsors en dona
ateurs.
d
te zijn voor
v
wat bettreft de opva
ang van
 Een ffinancieel gezzonde stichting die vooruuitstrevend durft
inheeemse diersoo
orten en een
n vooraansta ande positie
e inneemt in opvangend N
Nederland.
 Er is ssprake van goede
g
naamssbekendheid , landelijke samenwerkin
s
ng op alle vlaakken en een
n breed
draaggvlak onder de
d bevolkingg.
 We b
bieden beteree en efficiëntere zorg aa n de dieren en
e het perce
entage uitgezzette vogels wordt
verho
oogd.
bieden goedee opleidingsm
mogelijkhedeen aan stagiaaires met een beroepsgeerichte stage.
 We b
ntrum werken we actief m
mee aan de reïntegratie
r
van
v werkzoeekenden en van
v
 In hett opvangcen
menssen met een afstand tot de
d arbeidsm
markt.

13. Mid
ddelen
m
ged
definieerd:
Teneindee onze doelsstellingen te halen zijn dee volgende middelen










d financiële
e situatie;
Verbeetering van de
Toename van hett aantal vrijw
willigers;
Goed
d PR‐ en marketingbeleid;
Stevigg fondsenweervingprogra
amma;
Drie b
betaalde voltijds krachte
en in vast dieenstverband;;
Uitbrreiding opvan
ngcapaciteit;;
Uitbrreiding van de mogelijkhe
eden voor heet volgen van
n interne en externe opleeidingen;
Uitbrreiding van het bieden va
an educatie;
Inten
nsiveringen van
v samenwe
erkingsverbaanden, onderr andere mett andere voggelopvangcentra.

Er is mom
menteel spraake van samenwerking m
met het Dutcch Wildlife & Health Centter van de Fa
aculteit
Diergeneeeskunde van de Universsiteit Utrechtt. Deze same
enwerking lo
oopt al een aaantal jaren.
Toonaanggevend – Inno
ovatief – Leren
nde organisattie – Respect voor
v
mens en dier – Bescheermde omgevving
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Projecteen zullen pas worden uitggevoerd als ddaar een finaanciële zekerrheid (projecctfinancieringg)
tegenover staat.

14. Werkplannen 2019‐2022
2
Voor de jaren 2019 tot
t en met 20
022, die dooor dit meerjarenplan afge
edekt worde n, zullen
afzonderrlijke jaarplannen gemaa
akt worden. ZZij vormen dus
d geen ond
derdeel van ddit meerjarenplan.
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