Jaarverslag
2021

2021 in vogelvlucht
Overstap naar nieuw
administratiesysteem
Brand op het Vogelhospitaal.
Oorzaak wasdroger
Stormschade. Boom valt op
buitenkooien en dak receptie

Januari
Bijzondere patiënt: oehoe

Februari

Droomcheque Dierenlot voor
verbouwing couveuseruimte

Maart
April

Nieuwe telefooncentrale in
gebruik genomen

Mei

Start broedseizoen

Juni

Drukste dag (119 vogels)
Bijzondere patiënt:
wespendief

Juli

Bijzondere patiënt:
nachtzwaluw
Aantal vogels 2021
geëvenaard (6892 vogels)

Nieuwe wasmachine en
droger worden geinstalleerd
Vogelhospitaal krijgt nieuwe
openingstijden
Eerste praktijkexamen
afgenomen voor opleiding
paraveterinair
Resultaten adviesrapport
‘dodingsmethoden
wildopvangcentra’

Augustus
Dankzij versoepelingen
coronamaatregelen weer
vrijwilligers BBQ kunnen
organiseren

September
Oktober

Nieuwe vloer in
couveuseruimte, ziekenboeg
en nieuwe kantine

Vogelgriep. Groot deel
Almere in vervoersbeperking

November

Eerste landelijke Dierenlot
dag sinds corona

December

Nieuwe ontheffingen
2022

Bijzondere patiënt:
struisvogel
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2021 de
belangrijkste feiten
Inleiding
Dit is het jaarverslag over 2021 van de Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland.
Hierin leggen wij verantwoording af voor onze
activiteiten van dit kalenderjaar.
Er is weer veel gebeurd. 2021 was het tweede
Coronajaar, met de nodige aanscherpingen en
daarna weer versoepelingen van richtlijnen en
maatregelen.
Ook voor ons zijn de richtlijnen van het RIVM
leidend geweest in onze werk, al was dat niet
altijd even makkelijk te realiseren...
Daarover verderop in dit jaarverslag meer. Ook
leest u daar meer over de Vogelgriep die ons
voor het tweede jaar geteisterd heeft.

Al met al heeft dit een stijging van door ons
gemaakte kosten tot gevolg gehad.
We zien ook een uitbreiding van ons werkgebied. Elders in het land verdwijnen opvangcentra of kunnen centra de vraag niet meer aan.
Dit vraagt om goede afspraken met ‘nieuwe’
gemeentes, waar wij vogels voor opvangen.
Intern hebben wij een ingrijpende verbouwing
in 2021 gerealiseerd. De couveuseruimte en de
voedselkeuken zijn onderhanden genomen en
fors gerenoveerd.
Dit alles is uitgevoerd en gemonitord door het
Operationele Team samen met de vrijwilligers.

Ambitie & kernwaarden
Het Vogelopvangcentrum heeft de ambitie een toonaangevend en financieel gezond opvangcentrum te zijn. Hiervoor hebben we een missie geformuleerd. Deze luidt:
“Onze missie is een bijdrage te leveren aan de vogelstand en biodiversiteit in de regio en daarmee
de leefbaarheid voor haar inwoners te bevorderen.
Dit doen wij door wilde vogels op te vangen, te verzorgen en uit te zetten en ontzorgen wij burgers en gemeentes en dragen bij aan begrip en beleving van de natuur in de regio.”
Ter ondersteuning van de missie is een aantal kernwaarden voor het opvangcentrum geformuleerd: toonaangevend, innovatief, verbindend en betrokken.
Een en ander wordt in het jaarplan 2022 uitgewerkt.
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Organisatie
Operationeel Team
Het dagelijkse reilen en zeilen op het vogelopvangcentrum is in handen van
het Operationele Team, onder leiding van Beheerder Erik Bruinning. Het team
bestond op 1 januari 2021 uit 6 personen; na enkele wisselingen en het aanstellen van een allround medewerker (voor onderhoud, reparaties en projecten)
bestond het team aan het einde van het jaar uit 8 personen. Daarmee is het
Operationele Team op peil. Tijdens dit corona-jaar werd enkele medewerkers
een tijdelijk 0-uren contract aangeboden.
Vrijwilligers
Het operationeel team werd ondersteund door een groep vrijwilligers.
Het aantal vrijwilligers is in 2021 toegenomen
Situatie 01-01-2021
Situatie 31-12-2021
Vrijwilligers voor dierverzorging
31
38
Vrijwilligers voor jonge vogels voeren
14
13
		
TOTAAL
45
51		
Aantal vrijwilligersuren
3995 uur
7478 uur
Ondanks dat er 34 vrijwilligers zijn vertrokken hadden we eind 2021 een
toename van 6 vrijwilligers. Het grote verloop is vermoedelijk te verwijten aan
de gevolgen van corona maatregelen.
De toename in aantal vrijwilligers en vrijwilligersuren was ook noodzakelijk
gezien de toename van het aantal opgevangen vogels. Wijzigingen in het aantal
vrijwilligersuren worden ook veroorzaakt doordat er vrijwilligers zijn die maar
één dagdeel per week op het Vogelopvangcentrum werken, terwijl andere
vrijwilligers meerdere dagen werken.
Vanuit het Operationele Team is een lid vrijgemaakt voor begeleiding van de
vrijwilligers.
Bestuur
Het bestuur van de Stichting Vogelopvangcentrum Midden Nederland is na een
korte onderbreking weer op peil en bestaat uit:
Kees Tegelberg
Voorzitter
Anne Kristie Hoogbruin
Secretaris
Kees Bruinning
Penningmeester
Marc den Hartog
Algemeen Bestuurslid
Marleen Boers	Algemeen Bestuurslid /
Communicatie (per mei 2021)
Externe ondersteuning
Incidenteel maakt de Stichting gebruik van adviseur Dick Jonkers.
Voor specialistische adviezen op het gebied van diagnosestelling en
behandeling maakt het Vogelopvangcentrum gebruik van de diensten van
dierenarts Rob van Zon in Utrecht.
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Comité van Aanbeveling
De Stichting heeft een Comité van Aanbeveling. Dit comité bestaat op 31
december 2021 uit
Nico de Haan
Directeur Vogelkijkcentrum
Marijke Helwegen
Mediapersoonlijkheid
Catherine Keijl
Mediapersoonlijkheid
Marc van den Tweel	Directeur Natuurmonumenten, tot oktober
2021

Ontheffingen
Begin 2021 bleek dat ons opvangcentrum niet in het bezit was van alle
benodigde ontheffingen. Een ontheffing voor het opvangen van ‘invasieve
exoten’ en ‘beschermde uitheemse diersoorten’ was nog niet in ons bezit.
In samenwerking met de betreffende afdelingen van het RVO zijn we bijna
het gehele jaar bezig geweest om alle benodigde formaliteiten af te ronden.
Voor het verkrijgen van de ontheffingen moesten o.a. onze statuten en
protocollen worden aangepast. Op 6 december 2021 hebben we van het RVO
de benodigde ontheffingen toegewezen gekregen. We zijn hiermee het eerste
opvangcentrum voor wilde dieren in Nederland die in het bezit is van alle
ontheffingen.

Werkgebied
Ons werkgebied is de laatste jaren fors uitgebreid. Onder ons werkgebied vallen
nu de gemeenten Almere, Gooise Meren, Hilversum, Ede, Huizen, Lelystad,
Wijdemeren, Harderwijk, Barneveld, Dronten, Laren, Blaricum, Weesp, Ermelo,
Renkum, Urk, Noordoostpolder, Baarn, Veenendaal, Wageningen, Nijkerk,
Putten, Zeewolde, Amersfoort, Nunspeet, Rhenen, Elburg, Overbetuwe,
Heerde, Oldebroek.
In samenwerking met de Dierenbescherming worden indien nodig ook
huisdiervogels opgevangen vanuit Houten, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse
Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.
Ontwikkeling
Met de gemeenten Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Wijdemeren, Blaricum,
Laren en Lelystad hebben we een dienstverleningsovereenkomst voor de jaren
2021-2024 kunnen afsluiten.
Met de gemeenten Almere, Dronten en Barneveld zijn we nog in gesprek om
een dienstverleningsovereenkomst voor langere tijd af te spreken. Wel hebben
we van deze gemeenten al een bijdrage ontvangen voor het jaar 2021.
Uit veel andere gemeenten worden ook vogels bij ons binnengebracht. In 2022
zullen wij met deze gemeenten in gesprek gaan.
Opgevangen vogels
In 2021 zijn er maar liefst 8491 vogels bij het Vogelhospitaal binnen gebracht.
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Communicatie
Vogelhospitaal magazine oplage: 1000 stuks
In 2021 zijn er 2 magazines uitgegeven, die verspreid zijn onder de donateurs en
relaties. Het magazine is qua uiterlijk verbeterd, meer interessante en relevante
informatie. Er is meer beeldmateriaal toegevoegd en ook de lay-out heeft een
verbeteringsslag doorgemaakt. De reacties die wij hierop ontvingen waren erg
positief.
Media
Op social media (Facebook en Instagram) is het Vogelhospitaal erg actief
geweest in 2021. Inmiddels volgen ruim 2900 mensen ons op Facebook en
meer dan 250 op Instagram en er blijven volgers bijkomen. In verband met
de landelijke discussie over invasieve exoten en ook de opnieuw opgelaaide
discussie over vogelgriep, is het Vogelhospitaal meerdere malen geïnterviewd
door verschillende media (inclusief landelijke TV). Regionaal is er veel aandacht
geweest voor de cheque die we van Dierenlot ontvingen begin vorig jaar.

Projecten
In 2021 is het project ‘Vervanging couveuses’
afgerond. Hiervoor is al eerder een fonds
bereid gevonden om dit te financieren. Door
Corona, ziekte en het drukke broedseizoen
kon het project pas eind 2021 worden
afgerond. De vervanging was nodig
wegens ruimtegebrek en niet meer goed
functionerende couveuses. Ook wilden we
hierdoor bezuinigen op energiekosten. Op de
markt waren geen geschikte couveuses te
vinden die aan onze eisen voldeden. Daarom
werd dit in eigen beheer met maatwerk
gerealiseerd. Tegelijkertijd werden de oude
vrieskisten en koelkasten vervangen welke
gebruikt worden voor het bewaren van het
voedsel voor de vogels en werd een grote

vaatwasser aangeschaft die de voerbakjes in 2
minuten schoon en bacterievrij maakt. Omdat
ook de couveuseruimte zelf aan een grondige
verbouwing toe was, werd gezocht naar een
fonds die de kosten t.b.v. € 40.865,- hiervoor
zou willen dragen. Een aanvraag bij de
Stichting Dierenlot leverde een Droomcheque
op uit het Maarten Stroopendaal fonds, zodat
we ook deze wens konden realiseren.
Voor 2022 staan nog enkele projecten
gepland waarvoor in 2021 en eerder al
toezeggingen zijn gedaan door enkele
fondsen. Zo gaan we de Nachtopvang
vervangen, een educatieruimte realiseren en
een door de provincie gefinancierde regionale
Informatiecampagne starten.
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2021 in cijfers

Situatie
Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat. Zie de winst- en verliesrekening hieronder. Het goede resultaat komt omdat enkele gemeenten ons in
2021 extra hebben ondersteund om de extra uitgaven t.b.v. Corona en Vogelgriep op te vangen. Ook hebben we in 2021 meer inkomsten uit erfenissen en
legaten ontvangen. In 2021 is met de meeste gemeenten in ons verzorgingsgebied een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten waar we kunnen
rekenen op structurele inkomsten voor 2021-2024. Helaas is dat nog niet voor
alle gemeenten gelukt. Ook de Stichting Dierenlot heeft flink bijgedragen met
verschillende donaties.
Het positieve resultaat zal worden gereserveerd voor de komende jaren om
noodzakelijke investeringen te kunnen doen en ook het voortbestaan van het
Vogelhospitaal veilig te stellen. Als we dit jaar geen inkomsten uit erfenissen
hadden verkregen en ook de extra uitkeringen van enkele gemeenten niet
hadden ontvangen, zouden we een verlies hebben geleden van € 25.842,-.
Indien deze extra inkomsten wegvallen zal elk jaar een tekort op de begroting
ontstaan van € 85.000,-. Het bestuur zal zich inspannen om hiervoor structurele
inkomsten te genereren.

Winst en Verliesrekening 2021
Omschrijving
Verlies
190 Afschrijvingen		
Afschrijving inventaris en inrichtingskosten
826,27
Afschrijving verbouwingen
11.056,30
Totaal 190 Afschrijvingen
11.882,57

Winst

200 Huisvestingskosten		
Gas, water, elektra
8.557,28
Onroerend zaakbelasting (OZB)
1.233,53
Recht van Opstal
1.010,34
Waterschapsbelasting
400,77
Onderhoud gebouwen, terrein en volieres
3.466,21
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Onderhoudskosten algemeen
Verzekering gebouwen en inventaris
Aanschaf en onderhoud gereedschap
Afvalverwerking
Totaal 200 Huisvestingskosten

1.726,62
1.111,35
2.047,48
2.567,09
22.120,67

240 Kantoor en administratiekosten		
Telefoon- en internetkosten
4.498,39
Kantoorartikelen
824,58
Administratiekosten
752,23
Bankkosten en transactiekosten
1.693,92
Totaal 240 Kantoor en administratiekosten
7.769,12
250 Algemene kosten		
Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven
653,52
Contributies en abonnementen
2.077,19
Notaris en advocaatkosten
1.606,55
Diverse overige kosten
351,32
Kosten externe adviseurs
3.241,00
Totaal 250 Algemene kosten
7.929,58
310 Rentebaten 		
Rente opbrengsten banken		
Totaal 310 Rentebaten 		

3,92
3,92

320 Rentelasten		
Rentelasten banken
1,01
Totaal 320 Rentelasten
1,01
350 Bedrijfsopbrengsten		
Donaties-Giften-Schenkingen		72.926,75
Huisdiervogels		2.018,00
Kooisponsors		1.454,00
Verrekening interne loonkosten projecten		
13.434,00
Vriendenloterij		558,60
Overige ontvangen bijdragen		
9544,10
Pensionvergoeding huisdiervogels		
1.676,00
Erfenissen en legaten		
112.966,00
Dagbestedingsplaatsen		1.814,96
Buitengewone baten		
210,00
Totaal 350 Bedrijfsopbrengsten		
216.602,41
360 Subsidies en overige gemeentelijke bijdragen		
Corona gerelateerde uitkeringen		
Vogelgriep gerelateerde uitkeringen		
Gemeentelijke bijdragen en subsidies		
Totaal 360 Subsidies en overige gemeentelijke bijdragen		
400 Vrijwilligers kosten		
Vrijwilligersvergoedingen
345,80

30.343,00
7.313,98
87.108,88
124.765,86
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Kantinekosten en overige boodschappen
Vrijwilligersbijeenkomsten
Overige kosten vrijwilligers
Totaal 400 Vrijwilligers kosten

1.769,63
1.422,86
1.271,71
4.810,00

460 Vervoermiddelen kosten		
Onderhoud vervoermiddelen
1.974,75
Brandstof vervoermiddelen
5.187,73
Verzekering vervoermiddelen
1.323,90
Overige kosten vervoermiddelen		
Totaal 460 Vervoermiddelen kosten
8.486,38

1.303,96
1.303,96

480 Bestuurskosten		
Vergaderkosten
30,50
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
575,48
Overige bestuurskosten
476,23
Totaal 480 Bestuurskosten
1.082,21
510 Dierverzorging 		
Schoonmaakkosten
1.914,02
Voeding asielvogels
9.914,81
Dierenarts en medicijnen
2.582,93
Overige medische kosten (disposables)
8.106,09
Inboeksysteem vogels
800,00
Afvoer dode vogels
980,10
Totaal 510 Dierverzorging
24.297,95
600 Personeelskosten		
Bruto loonkosten personeel
102.834,35
Reiskostenvergoedingen personeel
15.496,52
Vakantiegeld personeel
6.473,72
Sociale lasten personeel
23.668,40
Loonkosten subsidies en uitkeringen		
Ziekengeldverzekering personeel
7.411,02
Opleidingen personeel
103,12
Overige personeelskosten
2.961,93
Totaal 600 Personeelskosten
158.949,06

12.359,89

710 Projecten		
Project vervanging couveuses
1.956,59
Project administratiesysteem tbv dierenartsen
695,46
Project vervanging vrieskisten
2.370,39
Project educatieruimte
2.304,82
Project renovatie couveuseruimte/voedselkeuken		
Project Nachtopvang		
Project Informatiecampagne regionale weekbladen		
Project realisatie kantine en kleedruimte		
Totaal 710 Projecten
7.327,26

10.629,44
6.694,24
7.100,00
9.000,00
33.423,68

12.359,89
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750 Promotie en public relations 		
Promotiemateriaal
72,36
Drukken nieuwbrief
943,86
Drukken enveloppen nieuwsbrief
181,50
Drukken acceptgiro nieuwsbrief
972,37
Verzendkosten nieuwsbrief
1.819,94
Advertentie opbrengsten		
Kraam- en webverkopen		
Totaal 750 Promotie en public relations
3.990,03

675,00
50,65
725,65

800 Verschillen		
Betalingsverschillen		9,90
Afrondingsverschillen		38,87
Kasverschillen		4,75
Verrekeningen		1.222,06
Totaal 800 Verschillen		
1.275,58
Saldo winst
131.815,11
390.460,95
390.460,95

Balans 2021
Omschrijving
Activa
Passiva
Gebouwen en terreinen
1,00
Volières
1,00
Inventaris en inrichting
4.765,88
Verbouwingen
41.000,70
Vervoermiddelen
7.163,00
Reserveringen		13.736,86
Stichtingskapitaal
6.779,00
Continuïteitsreserve		120.000,00
Kas beheerder
291,49
Kas Joke
211,10
ING betaalrekening NL16INGB0658413325
16.800,10
Rabobank betaalrekening NL55RABO0149019874
58.698,81
Rabobank spaarrekening NL96RABO3630399673
73.885,01
ING spaarrekening NL81INGB0679172289
360,53
ING donateursrekening NL81INGB0679172289
30.453,05
Debiteuren
16.747,98
Crediteuren		8.090,20
Nog te ontvangen bedragen
8.946,08
Nog te betalen bedragen		
3.026,93
Vooruit betaalde bedragen
7.931,75
Te betalen vakantiegeld		
4.996,70
Voorraad goederen
7.629,32
Saldo		131.815,11
281.665,80
281.665,80
Bovenstaande cijfers zijn onder voorbehoud goedkeuring accountant.
De jaarrekening zal worden samengesteld door Lentink accountants te Huizen
en worden gepubliceerd op onze website www.vogelasiel.nl
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