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Een jonge steenuil binnengebracht door de dierenambulance Harderwijk

Van de voorzitter
Het jaar 2019 begon redelijk positief, waarbij de volgende zaken hier genoemd kunnen worden.
De verbouwing van het Vogelhospitaal, loopt gefaseerd. Dit jaar is een aanvang gemaakt met de nieuwe
behandelkamer en de sanitaire voorzieningen, zoals de toiletten. Deze verbouwing loopt door tot in 2020.
Het bestuur bestond uit 4 personen, met een vacature voor de voorzitter. Deze functie bleek moeilijk te vervullen.
Uiteindelijk heeft de waarnemend voorzitter de functie van voorzitter op zich genomen. Helaas moesten wij afscheid
nemen van de secretaris; de taken zijn tijdelijk onder de bestuursleden verdeeld.
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Het aantal opgevangen vogels in 2019 was 5936. De voornaamste reden voor de stijging van het aantal opgevangen
vogels is de noodgedwongen uitbreiding van onze regio. Opvangcentra staan financieel onder zware druk en steeds
meer collega-opvangcentra worden tijdelijk of zelfs permanent gesloten. Zo zijn inmiddels de regio’s Ermelo,
Harderwijk, Putten en Barneveld vast onderdeel geworden van ons opvang gebied. In de drukke periode hebben we
vanwege tijdelijke sluiting van de opvangcentra in Utrecht en Soest vogels uit deze regio’s opgevangen.
Deze toenemende druk was goed voelbaar onder onze medewerkers. Ook wordt het steeds moeilijker vrijwilligers
aan ons te binden. Het Bestuur heeft hier volle aandacht voor, maar de resultaten blijven tot op heden achter. Ook
stonden in 2019 met de toenemende kosten onze inkomsten onder druk. Er heeft overleg plaats gevonden met de
diverse overheden om de steun aan het Vogelhospitaal te verhogen. Per saldo is onze Vogelopvang nog een financieel
redelijk gezonde organisatie.
Echte problemen ontstonden in oktober, met een inspectie door de Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit, naar
aanleiding van een klacht. Door de inspecteur werd een drietal overtredingen van de Wet Dieren geconstateerd.
Hierop werd een last onder bestuursdwang afgegeven. De ontstane situatie maakte ons ‘vleugellam’. Na de inspectie
hebben we breed de media en politiek opgezocht. Wij kregen uit alle hoeken veel begrip, maar de situatie was eind
2019 ongewijzigd. Alle in het Vogelhospitaal verblijvende vogels zijn overgeplaatst; wij hebben tot nader order een
opnamestop afgekondigd. In 2020 zullen wij als de problemen zijn opgelost het Vogelhospitaal weer openstellen.

Het verzorgingsgebied van het Vogelopvangcentrum Midden-Nederland beslaat ongeveer 2400 km2
1
2
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Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Wijdemeren, Laren, Blaricum, Weesp, Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde.
Regio dierenambulance Harderwijk, sinds 2017 verzorgen we de opvang uit deze regio.
Regio dierenambulance Nederrijn. Sinds 2016 verzorgen we de opvang uit deze regio i.v.m. sluiten opvang
Woudenberg. 4
Regio Soest. Wegens zomerdrukte vogels overgenomen van de vogelopvang om sluiting te
voorkomen.
Regio Utrecht. Vanwege het sluiten van de opvang in Utrecht

Doel van de stichting:
Het opvangen en verzorgen van zieke, gewonde, verweesde en uitgeputte vogels, afkomstig uit de gemeenten in ons
verzorgingsgebied.

De belangrijkste getallen:

5936 vogels zijn In het afgelopen jaar opgevangen en verzorgd. Deze zijn onder te verdelen in 5460 wilde inheemse
vogels en 476 huisdiervogels. Over het opvangen van de huisdiervogels zijn afspraken gemaakt met de meeste
gemeenten. In de grafiek hieronder is het aantal opgevangen vogels per gemeente weergegeven.
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Nederrijn 34 Dierenbescherming 31
Gelderse…
diverse 52
Wijdemeren 296
Zeewolde 163
Weesp 129
Almere 1653
Laren 159
Dronten 146

Blaricum 95

Harderwijk 436

Lelystad 492

Gooise Meren 876

Huizen 436

Hilversum 847

77 % van de vogels werden binnengebracht door de verschillende dierenambulances.
54 % van de vogels hebben we weer gezond uit kunnen zetten. Ten opzichte van 2018 hebben we ongeveer evenveel
vogels uit kunnen zetten.

407 van de in 2018 behandelde vogels staan op de Rode lijst. De Rode lijst is een overzicht van soorten die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen. In totaal gaat het om 21 soorten waarbij de huismus de nummer 1
positie bezet met 289 exemplaren.

5956 uur hebben onze betaalde krachten besteed aan de doelstellingen van de stichting.
3175 uur vrijwilligerswerk is er verzet door onze vrijwilligers. Op 31 december waren er 35 vrijwilligers actief bij onze
stichting; hierbij zijn de vrijwillige bestuursleden meegerekend.

2759 uur hebben onze stagiaires meegeholpen en alles geleerd omtrent het opvangen en verzorgen van wilde
inheemse vogels. Zes studenten hebben een beroepsgerichte stage gelopen op het Vogelhospitaal. Ook hebben zes
leerlingen een maatschappelijke stage gelopen op het Vogelhospitaal. Tijdens deze korte stages van meestal één of
twee dagen, leren de leerlingen het bedrijfsleven kennen.

10.000 uur minder inzet van vrijwilligers en stagiaires ten opzichten van de jaren 2010 t/m 2014. We zien het aantal
vrijwilligers ieder jaar drastisch afnemen. Dit is niet enkel een gegeven binnen het Vogelhospitaal maar een landelijke
trend. Ook het aantal uren stage is sterk terug gelopen door aanpassingen binnen het MBO. Leerlingen krijgen nu
praktijkonderwijs van school aangeboden en daarmee is het aantal stage uren verminderd. De onderstaande grafiek
laat de daling per categorie zien ten opzicht van de stijging van het aantal vogels.
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Op basis van de gegevens in de
grafiek hebben we kunnen
berekenen dat de gemiddelde
tijd die we aan een vogel
kunnen besteden is gedaald
van 5.33 uur naar 2.17 uur.
Onder de te besteden tijd
vallen alle werkzaamheden van
binnenkomst naar uitzetten.
De grafiek is gemaakt begin
laatste kwartaal. De cijfers van
2019 zijn dan ook niet van het
gehele jaar.

Inmiddels hebben we een brandbrief aan de gemeenten gestuurd binnen ons opvang gebied om deze zorgelijke
situatie kenbaar te maken. We hebben alle gemeenten gevraagd om een hogere vergoeding zodat wij betaalde
krachten kunnen inzetten om de zorg voor de vogels te waarborgen.

Helaas hebben we afgelopen jaar een aantal vogels gezien die waren beschoten. Zo ook deze ooievaar die een aantal luchtbuks kogels in zijn lijf
had.

Maatschappelijk betrokken stichting
Ook in 2019 hebben jongeren hun taakstraf kunnen uitvoeren op het Vogelhospitaal; dit gebeurt in nauwe
samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming. Verder bieden we de mogelijkheid tot een zinvolle
dagbesteding aan cliënten die hiervoor in aanmerking komen.

Educatie
Op het gebied van educatie hebben we in 2019 twaalf maal een praktijkles verzorgd voor de leerlingen van Aeres
Almere en hebben we voor vier klassen van het Goois Lyceum een practicum project begeleid. Verder hebben we
diverse BSO’s en verenigingen ontvangen voor een rondleiding en presentatie. Onze beheerder heeft zes presentaties
gegeven aan diverse groepen.
Onze open dag werd ook dit jaar weer druk bezocht
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Organisatie
Op 31 december 2019 bestaat het bestuur uit de volgende leden:
Kees Tegelberg
- voorzitter
Vacant
- secretaris
Kees Bruinning
- penningmeester
Larisa Landré
- algemeen bestuurslid
Op 31 december 2019 zijn in dienst van de stichting:
Erik Bruinning
- beheerder (fulltime vast dienstverband)
Eline van den Bosch - hoofd dierverzorging (fulltime vast dienstverband)
Judith van Bruggen - assistent beheerder (vast nulurencontract)
Dieke Dwarshuis
- dierverzorger (tijdelijk nulurencontract)
Samantha Mager
- dierverzorger (tijdelijk nulurencontract)
Celine Prins
- dierverzorger (tijdelijk nulurencontract)
Beheerders en bestuur laten zich op strategisch en tactisch niveau bijstaan door Dick Jonkers, een adviseur met
expertise op het gebied van ornithologie, ecologie, natuuronderzoek en behoud. Dankzij een inmiddels jarenlange en
vruchtbare samenwerking met veterinair adviseurs Rob van Zon en Carreen Loriaux wordt kennis en expertise van
vogelverzorging verder verbreed.

Comité van aanbeveling
Op 31 december 2019 bestaat het Comité van aanbeveling uit de volgende leden:
Nico de Haan (directeur Vogelkijkcentrum)
Marijke Helwegen (mediapersoonlijkheid)
Catherine Keijl (mediapersoonlijkheid)
Marc van den Tweel (directeur Natuurmonumenten)

Open Dag
Op zondag 30 juni was de jaarlijkse open dag van het Vogelhospitaal. Een uitgelezen kans voor bezoekers om kennis
te maken met de activiteiten van het Vogelhospitaal en een goed moment om te kijken hoe het Vogelhospitaal te
werk gaat. Het was mooi weer, waardoor we veel bezoekers mochten verwelkomen.
Er was voor ieder wat wils. Voor de kinderen was er onder andere een springkussen en een kindertombola. Voor de
volwassen hadden we ook dit jaar weer ‘De kip met de gouden eieren’. De kraam was goed gevuld met mooie prijzen,

geschonken door betrokken ondernemers. Daarnaast waren diverse organisaties gerelateerd aan dierenwelzijn
aanwezig zoals de Dierenambulance, Vogelwerkgroep het Gooi, IVN, Imkervereniging Bussum e.a. om voorlichting te
geven omtrent hun activiteiten.

Opnamestop na controle NVWA
Eind 2019 heeft de stichting besloten om een opnamestop af te kondigen, dit naar aanleiding van een controle van de
NVWA. Tijdens deze controle heeft een BOA van de NVWA vastgesteld dat op het Vogelhospitaal handelingen worden
verricht die volgens hen enkel zijn voorbehouden aan dierenartsen. Het verweer van onze zijde dat wij werken volgens
protocollen die in samenwerking met gespecialiseerde dierenartsen zijn opgesteld en dat de dieren die dat nodig
hebben door deze dierenartsen worden behandeld mocht niet baten.
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Door middel van een last onder bestuursdwang werden we gesommeerd alle vogels door een dierenarts te laten
controleren. Gezien het grote aantal vogels is dit logistiek en financieel niet haalbaar, een opnamestop was dus de
meest logische keuze. Het nieuws van onze sluiting heeft uitgebreid aandacht gekregen in lokale en landelijke media.
Het was zelfs te zien in de nieuwsuitzendingen van alle landelijke zenders. Daarnaast zijn er kamervragen gesteld over
de door de NVWA opgelegde maatregelen. De angst bestond dat alle Nederlandse opvangcentra hetzelfde lot zou
treffen.
Het goede nieuws is dat gemeenten direct voor ons in de bres zijn gesprongen en samen met ons en andere partijen
naar een oplossing hebben gezocht. Ook heeft de media-aandacht geleid tot een unanieme aanname van twee
moties in de tweede kamer. Beide hebben betrekking op structurele steun vanuit de overheden aan opvangcentra
voor in het wild levende dieren.
In december 2019 zijn de eerste gesprekken aangevangen met het ministerie van LNV over de problemen binnen de
opvangcentra en de beperkende regelgeving waar wij mee moeten werken. Naast het Vogelhospitaal zijn nog drie
grote opvangcentra in Nederland betrokken bij deze gesprekken.

Donateurs, giften en sponsors
Op 31 december 2019 waren 695 personen donateur van onze stichting.
Een aantal bedrijven steunt ons structureel door (grote) kortingen te geven of zelfs gratis diensten en/of goederen te
leveren:
VGB Bussum - Konnex reclame / belettering - Dierenkliniek IJburglaan - Vestingvaart - Initial - Dierencrematorium
Naarden
Kooisponsors zijn in 2019 : Gijs & Van Cleef in Naarden, de Saan foundation en Steelwood BV. Daarnaast
heeft één particulier de sponsoring van een kooi voor zijn rekening genomen.
Dankzij de adverteerders konden we ook in 2019 onze halfjaarlijkse nieuwsbrief uitbrengen. Er verschenen in mei en
in december volledig in kleur uitgevoerde nieuwsbrieven met elk 20 pagina’s. De Nieuwsbrief wordt toegestuurd aan
onze donateurs, relaties en vrijwilligers. Via onze promotiekraam waarmee we op allerlei (natuur)evenementen
aanwezig zijn, wordt de nieuwsbrief ook verspreid.

Nalatenschappen
In februari ontvingen wij uit de nalatenschap van mevr. Borghols een legaat van € 3000,-.

Projecten
Er zijn diverse projecten opgestart en afgerond in 2019.
•
•
•
•
•

Het Vogelhospitaal is voorzien van een nieuw alarmsysteem, tevens zijn hier rookmelders en toegangsregistratie
op aangesloten.
In de grote waterkooi waar regelmatig zwanen en andere watervogels revalideren zaten gaten in het hekwerk. De
werkzaamheden zijn eind 2019 aangevangen en zullen medio 2020 gereed zijn.
De verbouwing van de receptie, behandelkamer, laboratorium en toiletgroep zijn nog in volle gang, medio 2020
zijn de werkzaamheden gereed.
We hebben het gehele aangrenzende terrein laten afvlakken en opnieuw ingezaaid met gras. Onderhoud van het
terrein is hiermee eenvoudiger geworden.
Er zijn nieuwe bewakingscamera’s opgehangen, het gaat om professionele camera’s met een goed nachtzicht.

Toelichting projecten: Helaas heeft de verbouwing m.b.t. realiseren van een receptie, behandelkamer en
2 toiletten langer geduurd en veel meer gekost dan aanvankelijk begroot. Het project zal in het 1e halfjaar van 2020
worden voltooid. Het project Beveiliging is eind 2019 gerealiseerd en alle ruimtes zijn nu voorzien van een alarm en
beveiligingscamera. Jammer genoeg hebben we ook hiervoor te weinig inkomsten binnen gekregen. De projecten
reparatie hekwerk waterkooi en vervanging couveuses zijn gestart in 2019 en zullen in 2020 worden gerealiseerd.
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