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Een jonge steenuil binnengebracht door de dierenambulance Harderwijk
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Van de voorzitter
Na vorig jaar het 60-jarig bestaan van het Vogelhospitaal te hebben gevierd, hebben we wederom een jaar gehad
waar van alles is gebeurd.
We hebben in 2018 weer meer vogels dan vorig jaar moeten opvangen, te weten 5765 vogels. Wat meespeelde was
dat deze zomer de opvangcapaciteit van onze collega-opvang in Soest ontoereikend bleek. Zo kregen wij ook dieren uit Ermelo, Harderwijk, Putten en Barneveld binnen.
In 2018 zijn we gestart met de hoognodige verbouwing in de vorm van een kantoor en een nieuwe ruimte voor
onze was-en droogmachine. In 2019 zal de volgende fase van de verbouwing uitgevoerd worden.
Gedurende 2018 hebben wij een nieuwe secretaris voor het bestuur gevonden. Wij zijn per eind 2018 nog op zoek
naar een nieuwe voorzitter.
Belangrijk voor het voortbestaan van de Stichting is de nieuwe ontheffing die we op basis van het voldoen aan de
gestelde kwaliteitseisen van het Ministerie van Landbouw hebben gekregen. Ook in 2019 gaan wij door met ons
dankbare werk.

Doel van de stichting:
Het opvangen en verzorgen van zieke, gewonde, verweesde en uitgeputte vogels, afkomstig uit de gemeenten in
ons verzorgingsgebied 1.
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Het verzorgingsgebied van het Vogelopvangcentrum Midden-Nederland beslaat ongeveer 2400 km2
1
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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 i.v.m. sluiten Soest in de zomer.
Regio dierenambulance Nederrijn. Sinds 2016 verzorgen we de opvang uit deze regio i.v.m. sluiten opvang Woudenberg.
Regio Soest. Wegens zomerdrukte vogels overgenomen van de vogelopvang om sluiting te voorkomen.
Regio Utrecht. Op verzoek van de Dierenbescherming opvang vanuit deze regio.
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De belangrijkste getallen:

5765 vogels zijn In het afgelopen jaar opgevangen en verzorgd. Deze zijn onder te verdelen in 5317 wilde in-

heemse vogels en 448 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.
Procentuele stijging of
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Er is over het algemeen een forse stijging in het aantal opgevangen vogels te zien ten opzichte van voorgaande
ja- ren. Er werden meer vogels opgevangen vanuit 3 van de 4 grootste steden en we ontvingen veel vogels van de
dierenambulance Harderwijk.

77 % van de vogels werden binnengebracht door de verschillende dierenambulances.
54 % van de vogels hebben we weer gezond uit kunnen zetten. Ten opzichte van 2017 hebben we 1% meer vogels gezond in de natuur terug kunnen plaatsen.
407 van de in 2018 behandelde vogels staan op de rode lijst, de Rode lijst is een overzicht van soorten die uit Ne-

derland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen. In totaal gaat het om 21 soorten waarbij de huismus de nummer
1 positie bezet met 289 exemplaren.

5351 uur hebben onze betaalde krachten besteed aan de doelstellingen van de stichting.
6509 uur vrijwilligerswerk is er verzet door onze vrijwilligers. Op 31 december waren er 46 vrijwilligers actief bij
onze stichting, hierbij zijn de vrijwillige bestuursleden meegerekend.

1463 uur hebben onze stagiaires meegeholpen en alles geleerd omtrent het opvangen en verzorgen van wilde

inheemse vogels. 6 studenten hebben een beroepsgerichte stage gelopen op het Vogelhospitaal. Ook hebben 6
leerlingen een maatschappelijke stage gelopen op het Vogelhospitaal, tijdens deze korte stages van meestal 1 of 2
dagen, leren de leerlingen het bedrijfsleven kennen.
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Maatschappelijk betrokken stichting
In 2018 hebben we één kandidaat begeleid in het kader van MVO Huizen. Ook waren er drie vrijwilligers actief in
het kader van een dagbesteding.

Educatie
Op het gebied van educatie hebben we in 2018 vier maal een praktijkles verzorgt voor de leerlingen van Aeres
Almere en hebben we voor twee 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 elf presentaties gegeven aan diverse groepen.

Organisatie
Op 31 december 2018 bestaat het bestuur uit de volgende leden:
Vacant
- voorzitter
Annemarie de Vries - secretaris
Kees Bruinning
- penningmeester
Larisa Landré
- algemeen bestuurslid
Kees Tegelberg
- algemeen bestuurslid en waarnemend voorzitter
Momenteel wordt er gezocht naar een nieuwe voorzitter.

Op 31 december 2018 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 nul uren contract)
Lisa van der Staaij
- assistent hoofd dierverzorging (tijdelijk nul uren contract)
Dieke Dwarshuis
- dierverzorger (tijdelijk nul uren contract)

In de maanden mei, juni en juli worden er dagelijks tientallen baby vogels gebracht naar het Vogelhospitaal

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 2018 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)
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Afscheidsreceptie Gerard Glas
Eind 2017 heeft Gerard Glas besloten af te treden als voorzitter van ons bestuur. Gerard is in 1997 als vrijwilliger begonnen en  heeft daarna ruim 17 jaar een bestuursfunctie uitgeoefend waarvan 15 jaar als voorzitter. In die functie
was hij lange tijd het gezicht van onze stichting. Op vrijdag 9 maart 2018 hebben wij in de infoschuur van GNR in
Hilversum afscheid van hem genomen. Omdat Gerard in de tijd dat hij voorzitter was veel mensen heeft leren kennen werden deze ook uitgenodigd om hem nog eens de hand te schudden en een praatje met hem te maken. Namens de gemeente Gooise Meren was wethouder Miriam van Meerten aanwezig. Namens het bestuur van Stichting
Vogelopvangcentrum Midden-Nederland hield penningmeester Kees Bruinning een toespraak waarin hij de inzet
van Gerard gedurende al die jaren prees en het jammer vond, dat hij het Vogelhospitaal ging verlaten. Gerard heeft
mogen meemaken, dat het Vogelhospitaal in al die jaren is uitgegroeid van een hobbyclub tot een professionele
organisatie. Gerard bedankte op zijn beurt iedereen, die het mogelijk heeft gemaakt, dat hij zo lang deel heeft mogen uitmaken van een organisatie, welke zich met hart en ziel inzet voor het welzijn van duizenden vogels per jaar.   

Impressie Open Dag 2018

Open Dag
Op zondag 10 juni was de 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 verwachtten.
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.

Dierenwelzijnsbeleid
Sinds 2016 hebben de gemeenten in Gooi en Vechtstreek een regionaal dierenwelzijnsbeleid aangenomen. Hierin
zijn onder andere afspraken gemaakt omtrent de financiële steun aan dierenwelzijnsorganisaties. Ook wij ontvangen van nagenoeg alle gemeenten een bijdrage per vogel. In navolging van dit dierenwelzijnsbeleid hebben wij
goede afspraken kunnen maken met de Gemeente Almere.
Na jaren van overleg zonder resultaat, zijn wij eindelijk met de Gemeente Lelystad tot overeenstemming gekomen
omtrent een financiële bijdrage voor komend jaar.
Het is ons nog steeds niet gelukt om tot een gesprek te komen met de gemeente Dronten en Zeewolde. We ontvangen vanuit deze gemeenten ook geen bijdrage voor de opgevangen vogels.
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Donateurs, giften en sponsors
Op 31 december 2018 waren 635 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
Lentink accountants
Konnex reclame / belettering
Dierenkliniek IJburglaan
Vestingvaart
Initial
Dierencrematorium Naarden
Kooisponsors zijn in 2018 : Gijs & Van Cleef in Naarden, Ingenieursbureau H.M. van Joolen in Bussum en Steelwood
BV. Eind 2018 hebben we een stichting gevonden die de komende vijf jaar de kooi van Iwan, onze Amerikaanse
buizerd sponsort.
Daarnaast heeft één particulier de sponsoring van een kooi voor zijn rekening genomen.
Dankzij de adverteerders konden we ook in 2018 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 2018 hebben wij een legaat mogen ontvangen van de erven van mevr. Borghols.

Inbraak
Helaas is er tijdens de feestdagen in december 2018 voor de
tweede keer bij ons ingebroken. Hierdoor zijn we genoodzaakt een nieuw beveiligingssysteem te installeren. Tevens
moeten wij de inbraakschade herstellen en het gestolen gereedschap vervangen. Om dit te kunnen realiseren starten wij
begin 2019 een inzamelingsactie via facebook.

Naarden, 29 maart 2019
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Balans en resultatenrekening 2018
In de resultaatrekening ziet u de inkomsten en uitgaven van onze stichting over het gehele jaar 2018. We sluiten
het jaar 2018 af met een positief resultaat van € 7322,79. De cijfers zijn onder voorbehoud goedkeuring accountant.
De jaarrekening zal worden opgemaakt door Lentink accountants te Huizen en zal na te zijn opgemaakt worden
gepubliceerd op onze website www.vogelasiel.nl
Kees Bruinning - penningmeester
Balans

Debet

Credit

Saldo

(bedragen in euro’s)

Activa				
				
Gebouwen
€ 1,00		
€ 1,00
Volieres
€ 1,00		
€ 1,00
Gebouwen en terreinen			
€ 2,00
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Inventaris en inrichting
€ 520,96		
Inventaris			

€ 520,96
€ 520,96

Vervoermiddelen
€ 8.067,00		
Vervoermiddelen			

€ 8.067,00
€ 8.067,00

Vaste activa			

€ 8.589,96

Kas beheerder
€ 284,20		
Kas Joke
€ 245,90		
ING Betaalrekening 325
€ 12.434,23		
Rabobank Betaalrekening 874
€ 220,23		
Rabo Spaarrekening 673
€ 85.363,69		
ING Spaarrekening 289
€ 8.354,87		
ING Donateurrekening 289
€ 30.228,83		
Liquide middelen			

€ 284,20
€ 245,90
€ 12.434,23
€ 220,23
€ 85.363,69
€ 8.354,87
€ 30.228,83
€ 137.131,95

Debiteuren
€ 5.450,00		
Debiteuren			

€ 5.450,00
€ 5.450,00

Te ontvangen rente
€ 44,26		
Te ontvangen bedragen
€ 5.551,40		
NTO subsidie
€ 4.000,00		
Overige vorderingen / Overlopende activa			

€ 44,26
€ 5.551,40
€ 4.000,00
€9.595,66

Voorraad goederen
€ 9.043,89		
Voorraden			

€ 9.043,89
€ 9.043,89

Vlottende activa			

€161.841,08

Te betalen posten		
€ 970,38
Overige schulden / Overlopende passiva			

- € 970,38
- € 970,38

Kortlopende schulden			

- € 970,38

TOTAAL ACTIVA			

€ 168.841,08

Balans

Debet

Credit

Saldo

Stichtingskapitaal		
€ 26.323,19
Continuiteitsreserve		
€ 128.829,00
Bedrijfsvermogen			

€ 26.323,19
€ 128.829,00
€ 155.152,19

Bedrijfsvermogen			

€ 155.152,19

Netto lonen		
€ 2.764,36
Tussenrekeningen			

€ 2.764,36
€ 2.764,36

Vlottende activa			

€ 2.764,36

Crediteuren		
€ 1.776,15
Crediteuren			

€ 1.776,15
€ 1.776,15

Te betalen loonbelasting		
€ 2.495,34
Vooruit betaalde bedragen
€ 2.986,58		
Te betalen vakantiegeld		
€ 2.314,31
Overige schulden / Overlopende passiva			

€ 2.495,34
€ 2.986,58
€ 2.314,31
€1.823,07

Kortlopende schulden			

€ 3.599,22

Resultaat lopend boekjaar			

€ 7.325,31

TOTAAL PASSIVA			

€ 168.841,08

(bedragen in euro’s)

Passiva

Balans en jaarrekening 2018
Resultatenrekening

Uitgaven (Debet)

Inkomsten (Credit)

Bijzonderheden

(bedragen in euro’s)

Bruto loonkosten
Reiskostenvergoeding
Reservering vakantiegeld
Sociale lasten
Vrijwilligersvergoeding
Ziekengeldverzekeringen
Afschrijving inventaris en inr.kosten
Afschrijving vervoermiddelen
Schoonmaakkosten
Schoonmaakkosten dierverblijven/beh.kam.
Schoonmaakosten gebouwen
Oninbare debiteurenvorderingen
Opleidingen personeel
Kantine kosten en ov. boodschappen
Gas, Water en Elektra

€ 53.553,32
€ 7.273,06
€ 5.516,38
€ 11.123,61
€ 1.500,00
€ 2.196,77
€ 9,00
€ 5.350,00
€ 5,30
€ 886,61
€ 15,92
€ 1.852,00
€ 47,70
€ 891,64
€ 7.599,70

€ 1.340,39

€ 52,24
€ 1.696,80
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Resultatenrekening

Uitgaven (Debet)

Inkomsten (Credit)

Zakelijke lasten
€ 2.681,36
Onderhoud gebouwen
€ 1.184,06
Onderhoudskosten algemeen
€ 618,97
Gereedschap kosten
€ 1.985,33
Afvalverwerking
€ 1.398,90
Verkoopkosten kraam/webwinkel
€ 113,54
Doorbel. verzendkstn kraamverk.		
Promotiemateriaal
€ 302,50
Onderhoudskosten vervoermiddelen
€ 2.416,43
Brandstof vervoermiddelen
€ 6.154,87
Verzekering vervoermiddelen
€ 1.823,96
Overige kosten vervoermiddelen
€ 5.483,32
Kosten bestuur
€ 1.086,75
Open dag kosten
€ 1.237,52
Open dag opbrengsten
€ 1.081,69
Vrijwilligersbijeenkomsten
€ 2.391,41
Overige kosten vrijwilligers
€ 142,75
Telefoon en Internetkosten
€ 799,99
Contributies en abonnementen
€ 3.469,98
Kantoorkosten en -artikelen
€ 1.003,53
Administratiekosten
€ 294,59
Kosten nieuwsbrief
€ 2.774,18
Bankkosten
€ 1.082,79
Diverse kosten
€ 2.882,57
Buitengewone lasten
€ 20,50
Voeding asielvogels
€ 7.676,54
Medische kosten (dierenarts etc.)
€ 1.020,48
Overige medische kosten (disposables)
€ 2.352,37
Project verbouwing 2017-2019
€ 26.904,83
Project uitloopren eenden
€ 725,00
Project beveiliging
€ 556,14
Project vervanging couveuses		
Inkoop goederen (kraam/webwinkel)
€ 751,09
Advertentie opbrengsten		
Donaties-Giften-Schenkingen
€ 137,45
Gevonden gedomesticeerde vogels		
Kooisponsors		
Vriendenloterij		
Gemeentelijke subsidies		
Overige ontvangen bijdragen		
Kraam- en webverkopen
€ 31,24
Pensionvergoeding vogels
€ 93,00
Rente opbrengsten banken		
Betalingsverschillen
€ 7,52
Dagbestedingsplaatsen		
Vervoerkosten dagbesteding
€ 59,00
Buitengewone baten		
Totaal
€ 179.485,47
Netto resultaat		

€ 314,61

Bijzonderheden

(bedragen in euro’s)
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€ 15,77

€ 684,93
€ 440,40

€ 28,19
€ 24.664,57
€ 394,25
€ 9.000,00
€ 9.000,00
€ 675,00
€ 62.640,30
€ 4.354,00
€ 1.204,00
€ 614,25
€ 46.240,00
€ 1.871,24
€ 755,74
€ 1.831,50
€ 44,26
€ 10,05
€ 5.756,60
€ 12.100,00
€ 186.810,78
€ 7.325,31

Wordt in 2019 voortgezet
Wordt in 2019 uitgevoerd
Wordt in 2019 uitgevoerd

