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Van de voorzitter
Voor u ligt de voorjaarseditie van onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief, die twee keer per
jaar verschijnt, informeren we u over het wel en
wee van ons Vogelhospitaal, meestal aangevuld
met algemene informatie over vogels . Zo ook
in dit nummer.
In de vorige nieuwsbrief vermeldden we al dat
we in 2017 met een zeer grote aanvoer van zieke of gewonde vogels te maken hadden. Een
schatting in begin december kwam uit op 5500
vogels. Uiteindelijk zijn dit er 5600 geworden.
Dat is goed en slecht nieuws. Men weet de weg
naar ons Vogelhospitaal te vinden (het goede
nieuws), maar wel met vogels die door ziekte
of een ongeluk behandeld moesten worden (het
slechte nieuws).
Vogels opvangen kost geld, dat begrijpen we allemaal. Het is dan de kunst inkomsten en uitgaven zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
Dat kunnen we niet altijd in de hand hebben .
Helaas was 2017 zo’n jaar. We hebben het jaar
met een klein verlies van enkele duizenden euro’s moeten afsluiten. Hierover meer elders in
deze nieuwsbrief.

terecht gekomen en zaten nu onder een dikke
laag vet. Medewerkers van het Vogelhospitaal en de Dierenambulance hebben de dieren
meerdere malen moeten wassen, aangezien het
vet zeer moeizaam uit het verenpak te krijgen
was. Helaas heeft één eend het niet overleefd.
De vogels zullen nog weken in het Vogelhospitaal moeten blijven om helemaal te herstellen.

Sommige zaken, zoals de verbouwing van het
Vogelhospitaal, waarvoor budget gereserveerd
is, lopen door zoals gepland. Maar soms worden we ook voor onaangename verassingen gesteld. Enkele maanden geleden is er ingebroken
in de ruimte waar alle gereedschappen maar
ook hulpmiddelen als de hogedrukreiniger opgeborgen waren. Er is voor duizenden euro’s
ontvreemd. Een flinke strop voor het Vogelhospitaal . De verzekeringsmaatschappij bekijkt op
dit moment de schade.

Wat hier zeker vermeld moet worden is het
afscheid van onze voorzitter Gerard Glas op 9
maart j.l.. Tijdens een receptie in Infoschuur
‘t Gooi bij het ecoduct tussen Bussum en Hilversum konden genodigden afscheid van hem
nemen. Gerard is 15 jaar voorzitter van het Vogelhospitaal geweest en heeft daar altijd zijn
hart en ziel in gelegd. Daar zijn wij hem zeer
erkentelijk voor.

Voor vogels die bij ons binnengebracht worden
zijn vaak een aantal bekende oorzaken te noemen: aangereden, tegen een raam aangevlogen,
uit het nest gevallen, door een kat gepakt - om
er een paar te noemen. Maar soms krijgen we
unieke gevallen binnen. Zoals op 12 april. Die
dag werden door de Dierenambulance 15 eenden en 2 nijlganzen binnengebracht. De dieren
waren in een ‘vetpoel’ van een bedrijf in Almere

Wij maken ons op voor het nieuwe broedseizoen. Dat levert altijd de nodige jonge vogels
op.
Ik wens u veel plezier bij het lezen van deze
nieuwsbrief en wens u een goede zomer toe.
Vergeet echter niet onze jaarlijkse Open Dag.
Deze vindt dit jaar op zondag 10 juni plaats!
Kees Tegelberg
Waarnemend voorzitter
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Snavelstaren
‘Het aantal merels neemt fors af, met name in
de stedelijke gebieden’. ‘Eén op de acht vogels
met uitsterven bedreigd’. Zomaar twee uitspraken die de afgelopen tijd in het nieuws waren.
Wat was het heerlijk om onwetend te zijn, je
geen zorgen te hoeven maken om uitspraken als
deze. Vogels zijn er zat, ja toch! Iedere dag zie ik
overal vogels om me heen, in iedere boom, op
iedere lantaarnpaal. En hoeveel last hebben we
er eigenlijk van als er een paar vogels uitsterven. Sinds ik betrokken ben bij het Vogelhospitaal ben ik dingen gaan zien, begrijpen en me
zorgen gaan maken. Hoe zou een wereld zonder vogels er uit zien? Heeft u het zich wel eens
proberen voor te stellen? Kunt u zich voorstellen dat u wakker word in een stille wereld waar
het gezang van vogels afwezig is? Maar vogels
zijn veel meer dan het muzikale begin van een
mooie dag, vogels zijn van levensbelang. Zonder dat we het in de gaten hebben zijn onze gevederde vrienden dagelijks voor ons in touw.
Grote groepen zaad en fruit eters zorgen voor
de verspreiding van miljarden zaden en houden daarmee onze planeet groen en gezond.
Alle insecteneters zorgen er voor dat gewassen
niet massaal worden opgegeten door rupsen,
dat u op een zomerdag gewoon buiten kunt zitten zonder miljoenen vliegen om u heen en dat
uw gevel niet overbevolkt wordt door spinnen.
Watervogels zoals zwanen houden de waterwegen schoon en vrij wieren. Aaseters ruimen
dode dieren op en houden daarmee ziekten in
toom en de roofvogels zorgen er voor dat muizen en ratten niet de straten overnemen. Ja ik
maak me zorgen, zorgen om onze gevederde
vrienden. Maar meer nog maak ik me zorgen
om onze toekomst, een toekomst waarin we
keihard moeten werken om onze planeet leefbaar te houden. Al is het misschien een druppel
op de spreekwoordelijke gloeiende plaat, ik ben
blij dat ik op mijn manier iets kan doen om het
tij te keren. Ik ben blij dat u het mogelijk maakt
dat onze stichting zich kan inzetten voor de vogels. Gezien het grote aantal vogels dat in 2017
onze hulp nodig had is het steeds meer nodig
dat mensen als u en ik zich inzetten voor onze
toekomst.
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Bijzondere bouwkunstenaars
Sommige vogels maken heel wat werk van hun
nest. Waar een stadsduif tevreden is met twee
takjes op een richeltje zijn de makers van dit nest
heel wat veeleisender. Weet u bij het zien van de
foto al welke vogelsoort dit mooie nestje heeft
gemaakt? Ik hou u nog even in spanning en zal
het verderop in dit verhaal aan u onthullen.
Halverwege april zagen we ze al druk in de
weer; af en aan vlogen ze met mosjes, strootjes en veertjes. Ondanks dat we prima zagen
waar ze in de heg verdwenen moesten we toch
even goed zoeken naar het nest. Het blijft ons
toch steeds weer verbazen dat onze gevederde
vrienden in staat zijn om een prachtige woning
te bouwen, zeker als je er even over nadenkt
dat ze het van niemand hebben geleerd. Ergens
in dat kleine koppie zit de kennis en kunde om
een nest te bouwen zoals je ouders dat ook deden om jou in groot te brengen.
Het nest wordt door zowel het mannetje als het
vrouwtje gemaakt van kortmossen, spinrag,
twijgjes, mos en stukjes bast. De binnenzijde
wordt gestoffeerd met veertjes, haartjes en wol.
Een legsel bestaat doorgaans uit 8 tot 12 eieren
die ongeveer twee en een halve week bebroed
worden. Bij het grootbrengen van de jongen
worden de jonge ouders soms geholpen door
jongen van het mannetje uit een voorgaand
broedsel. Twee weken na het uitkomen zijn de
kleine pluizebollen klaar om zelf de weide wereld in te trekken, al worden ze de eerste weken
nog wel bijgevoerd door de volwassen vogels.
De bouwkunstenaars waar we het over hebben
ziet u vaak in groepjes van boom naar boom
vliegen waar ze al kwetterend hun voedsel zoeken. Ze zijn 14 centimeter lang, waarvan meer
dan de helft staart is. Wij hebben met volle teugen genoten van het koppeltje staartmezen die
dit prachtige nest gemaakt heeft en wensen ze
vele gezonde nakomelingen toe.

Sponsor een kooi !
Op het Vogelhospitaal verblijven de vogels een tijdje in een uitwenkooi waarin ze weer wennen aan het buitenleven. Wij bieden de mogelijkheid om als particulier of bedrijf een kooi te sponsoren. Voor de
kosten van slechts € 250,00 per jaar hoeft u het niet te laten.
Voor meer informatie: beheerder@vogelasiel.nl
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Even voorstellen...
Annemarie de Vries
Mijn naam is Annemarie de Vries. Sinds kort zit ik in het bestuur van het Vogelhospitaal, als secretaris. Ik woon al bijna 30 jaar in Naarden. Tot voor kort was
ik echter nog niet zo bekend met het werk van het Vogelhospitaal. Nu ik mij daar
meer in verdiept heb en heb meegelopen met de verzorgers van de vogels realiseer ik mij hoeveel vogels hier jaarlijks worden opgevangen en hoeveel werk dat
met zich brengt!
Ik heb ooit Technische Bedrijfskunde gestudeerd aan de Technische Universiteit
Eindhoven. Vervolgens heb ik jaren in de IT sector gewerkt in Sales - en Algemeen Management. Ik wil met mijn bedrijfskundige en verkoop achtergrond een
bijdrage leveren aan het vergroten van de bekendheid van het Vogelhospitaal en
aan de verdere professionalisering van de organisatie.
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Afscheidsreceptie voorzitter
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
Infoschuur ‘t Gooi van het Goois Natuurreservaat 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 Meertens 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 vertelde
het jammer te vinden 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, die zich met hart en ziel inzet voor
het welzijn van duizenden vogels per jaar.
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Recordjaar
Meer vogels dan ooit tevoren werden er in 2017
behandeld. Maar liefst 5595 pechvogels werden
er door ons onderzocht, behandeld, verzorgd en
in de helft van de gevallen weer gezond uitgezet
in de natuur. Een deel van de stijging kunnen
we verklaren door de vergroting van ons opvanggebied. Een aantal collega’s heeft de deuren moeten sluiten vanwege diverse redenen,
en wij proberen deze gaten een beetje op te vullen. Maar ook in onze eigen regio waren er veel
meer vogels die onze hulp nodig hadden, van
9% extra uit Zeewolde tot maar liefst 46% extra
uit Blaricum. Het zal altijd gissen blijven waar
deze stijging aan te wijten is. Een kleine stijging
zien we ieder jaar en kan prima te verklaren
zijn door extra bekendheid binnen de regio en
grotere betrokkenheid van de inwoners.
Mogelijk hebben een uitbraak van het Usutuvirus en vogelpokken een duit in het zakje gedaan; zeker is dat deze patiënten het slagingspercentage hebben gedrukt. Vogels met het

Wist u dat...
Spreeuwen mieren vangen om
tegen hun verenkleed aan te
wrijven. Met het mierenzuur
dat de mieren afscheiden bestrijden de vogels luizen en
andere parasieten. Overigens
is dit niet aangeleerd gedrag,
onderzoek heeft uitgewezen
dat jonge spreeuwen spontaan
dit gebruik van mieren ontwikkelen.
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Aviaire pox-virus zijn besmettelijk en moeten
zeer langdurig intensief behandeld worden.
Voor ons een reden om deze dieren in te laten slapen. Vogels met het Usutuvirus sterven
doorgaans zelf binnen 24 uur. Beide virussen
worden overgedragen door muggen, waarvan
er dankzij de zachte winter van 2016/2017 zeer
veel waren. Inmiddels hebben we de winter van
2017/2018 achter de rug en kunnen we stellen
dat we een aantal goed koude periodes hebben
gehad.
Alhoewel het meestal leuk is om een record te
breken hopen we er in dit geval niet op. Mocht
het wel zo zijn dan is het goed te weten dat onze
medewerkers, vrijwilligers en stagiairs er tegen
opgewassen zijn. We zijn verleden jaar geen
moment in het nauw gekomen en hebben alle
dieren de best mogelijke zorg kunnen geven.
Met de voorgenomen verbouwingen zullen we
nog beter toegerust zijn op verdere groei en
zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Save the date
10 juni 2018

Onze jaarlijkse open dag staat alweer voor de
deur. Op zondag 10 juni 2018 gaan om 11.00
uur de deuren weer open voor een kijkje achter
de schermen. Op het buitenterrein kunt u kennismaken met diverse groene organisaties op
onze natuurmarkt. De kleine bezoekers kunnen
hun energie kwijt op het springkussen en ook
aan de inwendige mens is gedacht. De geluksvogels onder ons kunnen een gokje wagen bij
de ‘kip met de gouden eieren’.
Onze vrijwilligers staan de gehele dag klaar om
u meer te vertellen over het mooie werk dat
we hier op het Vogelhospitaal mogen doen. Zo
kunt u zien waar de zieke of gewonde vogels
worden verzorgt. Onze couveuseruimte begint
alweer aardig vol te lopen met klein vogelspul,
onze vrijwilligers laten u graag zien hoe we deze
verzorgen.
Wij hopen u weer te mogen begroeten op een
mooie stralende, maar zeer zeker leuke open
dag.

Bereikbaarheid

Het Vogelhospitaal is prima te bereiken met het
openbaar vervoer. Vanaf station Naarden-Bussum brengt bus 110 u ieder uur om 10 minuten
voor het hele uur naar de Prins Frederik Hendriklaan, vandaar is het circa 9 minuten lopen.
Komt u met de auto dan kunt u deze aan de
openbare weg parkeren.

Rondvaarten
door
Naarden

www.vestingvaart.nl
info@vestingvaart.nl
035 - 8880677 9

Dierenspeciaalzaak

Kees de Boer

voeders . kooien . benodigdheden
vogels . zaden
035 691 02 30
Poststraat 21, 1401 EX Bussum
www.dierenspeciaalzaakkeesdeboer.nl
www.dierenwinkelbussum.nl
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+
ÉCHT SCHOON
Als het écht schoon moet zijn kiest u
voor de reinigingsproducten van DIPP
Professional. Voor elke schoonmaakklus
hebben wij een oplossing, keuze genoeg!

Vraag vandaag nog een GRATIS testflacon
aan van onze krachtige multi-ontvetter op
brightnew.nl en ervaar het verschil!
Méér informatie en inspiratie op brightnew.nl

Ondersteunt de activiteiten
van hetVogelhospitaal
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Breinbrekers
Welke vogel zoeken we?!
1.
Vogel met felle kleuren en een kromme snavel, vaak gehouden als huisdier
2.	Een weidevogel met een witte buik en een zwarte kuif.
3.
Klein vogeltje, is te herkennen aan zijn paarse petje.
4.
Klein vogeltje met een grote kuif, vaak gehouden als huisdier.
5.	Bekende vogel, vaak herkend als zwart met een felle oranje snavel, ook
geliefd als kindernaam.
6.	Grote vogel met als één van weinige zijn soort oortjes, voornamelijk actief
in het donker.

1
2
3
4
5
6

Help Theodore bij zijn gezin te komen.
Met welke lijn komt Theodore
weer terug bij zijn gezin?

??

?
??
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Badeendjes
Het is nog vroeg als alle alarmbellen rinkelen
op het Vogelhospitaal. Dierenambulance Almere is onderweg met 15 eenden en 2 nijlganzen.
De dieren zijn afgelopen nacht neergestreken in
wat ze waarschijnlijk aanzagen voor een meertje. Het trieste feit wil dat het bassin gevuld was
met plantaardig vloeibaar vet. De 17 vogels zaten van staart tot snavel onder een crèmekleurige, zuur ruikende vette substantie.
Nu komt het wel eens vaker voor dat we een
vieze vogel binnenkrijgen die gewassen moet
worden, soms zelfs twee of drie. Normaliter
wassen we die tussen de bedrijven door totdat
deze schoon zijn. Het kan tot wel 15 wasbeurten kosten om een met olie besmeurde vogel
schoon te wassen. Ik weet niet of ik even het rekensommetje voor u moet maken, maar met 17
vogels komen we dan al snel op minimaal 200
wasbeurten uit.
Gelukkig waren veel vrijwilligers van de dierenambulance bereid om mee te helpen met
het wassen van de pechvogels. De kantine
werd omgebouwd tot waslokaal en op alle tafels stonden wasbakken, handdoeken en Dreft.
Alle medewerkers werden in witte wegwerpoverals gestoken en het wassen kon beginnen.
Er waren teams die de bakken van warm water voorzagen, teams die de het vieze water weg
gooiden en de wasbakken schoon maakten en
teams die de vogels wasten. Uiteindelijk zijn we
drie dagen aan het wassen geweest. Tientallen
vrijwilligers van het Vogelhospitaal en de dierenambulance hebben zich ingezet om de vogels schoon te krijgen. Zonder hen hadden we
nooit kunnen bereiken wat we nu voor elkaar
gekregen hebben!
Een calamiteit als deze laat zien dat de saamhorigheid onder de regionale dieren organisaties
groot is en mensen bereid zijn een extra handje te helpen. Helaas hebben we ook moeten
concluderen dat we onvoldoende voorbereid
zijn op gebeurtenissen als deze. Beheerder en
bestuur zullen zich buigen over de nodige verbeteringen om een volgende keer beter voorbereid te zijn.
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Wist u dat...
Als u tijdens het broedseizoen overdag een zanglijster hoort zingen u waarschijnlijk een alleenstaand mannetje hoort. Mannetjes met een partner zingen enkel nog in de ochtend en vroege
avond.

Graspieper
Net als de (veld) leeuwerik
vliegen ze al zingend omhoog. Het geluid klinkt als
een piepend in snelheid toenemend ’tsiep, ’tsiep, ’tsiep,
’tsiep’. Daarna laat hij zich
met gespreide vleugels als een
parachute naar de grond vallen. Graspiepers lopen met
schokkende bewegingen met
hun staart wippend, net als
een kwikstaart. Zenuwachtig
staartwippen doen ze ook op
hekken, paaltjes, draden andere verhogingen. Helemaal
als ze jongen hebben en al piepend en met voer in de snavel zitten en te wachten of de
kust veilig is. Het nest wordt
in grasland voornamelijk gebouwd in aflopende of schuine taluds van sloten of dijken.
Het heeft hem de naam kantvliegertje opgeleverd.
Op zijn menukaart staan in-

Vervolg pag. 2

secten, wormen en rupsen. In
vochtige gebieden eten zij ook
wel langpootmuggen en hun
larven. In de winter worden
ook zaden gegeten. De soort is
het hele jaar in het land, maar
in de winter trekken de vogels uit Nederland naar Zuidwest-Europa en komen hier
vogels vanuit Scandinavië. Die
zwerven dan in kleine groepen rond en het is dan nog een
van de weinige vogelsoorten,
die op de heide verblijft. In de
agrarische gebieden heeft hij
het moeilijk door de intensivering van de melkveehouderij.
Het aantal broedparen in ons
land is de afgelopen decennia
sterk afgenomen. Hij is daarom als een kwetsbare soort
opgenomen in de nationale
Rode Lijst.
Wilt u zelf een keer dit opmer-

kelijke vogeltje waarnemen in
de regio tussen Vecht en Eem,
dan heeft u de beste kans in de
Eempolders met hun graslanden en de grote heidevelden.
Het kenmerkende gedrag zou
het
herkennen
niet al te moeilijk moeten
maken.
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Verkort financieel jaarverslag
Hieronder ziet u de resultatenrekening van het Vogelhospitaal over het jaar 2017.
Het jaar 2017 hebben we kunnen afsluiten met een positief resultaat van €17.781.
Dat is echter een vertekend beeld, omdat door twee fondsen de kosten voor een
verbouwing in 2018 reeds in 2017 zijn betaald en als reserves zijn opgenomen.
Het feitelijke resultaat is een negatief resultaat van €7534. De jaarrekening en
balans zijn op 10 april 2018 vastgesteld door het bestuur van de stichting en zal
nog door de accountant worden gecontroleerd, waarna door de accountant de
definitieve jaarrekening zal worden opgemaakt.
Kees Bruinning
Penningmeester
Omschrijving
(bedragen in euro’s)

Uitgaven

Inkomsten

Kraam- en webverkopen
1,36
589,95
Prijsverschillen inkoop		
0,04
Inkoop goederen (kraam/webwinkel)
569,02		
Mutaties voorraad goederen
294,42		
Inkoopwaarde handel
863,44
0,04
Bruto loonkosten
53.549,54		
Reiskostenvergoeding
7.203,19		
Reservering vakantiegeld
4.798,37
558,24
Sociale lasten
10.725,66		
Ziekengeldverzekeringen
3.162,68
871,74
Bijdrage loonkosten Dierenbescherming		
5.500,00
Opleidingen personeel
414,24		
Afschrijving vervoermiddelen
500,00		
Schoonmaakkosten
251,85		
Schoonmaakkosten dierverblijven/beh.kam. 301,24		
Gas, water en elektra
8.010,00
1.674,86
Onderhoud gebouwen
844,53		
Onderhoudskosten algemeen
1.225,26		
Afvalverwerking
976,91		
Onderhoudskosten vervoermiddelen
1.465,87		
Brandstof vervoermiddelen
3.409,02		
Verzekering vervoermiddelen
1.402,71		
Overige kosten vervoermiddelen
1.824,95		
Reclame en advertentiekosten
213,20		
Verkoopkosten kraam/webwinkel
31,47		
Telefoon- en internetkosten
953,76
7,14
Kantoorkosten en -artikelen
1.335,68		
Vrijwilligersvergoeding
2.000,00
125,00
Schoonmaakosten gebouwen
55,87		
Kantinekosten en ov. boodschappen
1.313,06
15,90
Gereedschapskosten
82,96		
Kosten bestuur
564,38		
Overige kosten bestuur e/o vrijwilligers
171,82		
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Saldo
588,59
0,04
-569,02
-294,42
-863,40
-53.549,54
-7.203,19
-4.240,13
-10.725,66
-2.290,94
5.500,00
-414,24
-500,00
-251,85
-301,24
-6.335,14
-844,53
-1.225,26
-976,91
-1.465,87
-3.409,02
-1.402,71
-1.824,95
-213,20
-31,47
-946,62
-1.335,68
-1.875,00
-55,87
-1.297,16
-82,96
-564,38
-171,82

Omschrijving
(bedragen in euro’s)

Uitgaven

Inkomsten

Vrijwilligersbijeenkomsten
1.577,54		
Overige kosten vrijwilligers
47,40		
Contributies en abonnementen
2.172,59		
Administratiekosten
127,06		
Drukwerk en papier
324,17		
Kosten nieuwsbrief
2.662,34		
Portokosten en enveloppen
22,63		
Bankkosten
803,52
0,01
Diverse kosten
2.225,86		
Voeding asielvogels
8.537,40		
Medische kosten (dierenarts etc.)
1.435,13		
Overige medische kosten (disposables)
1.649,19		
Vervoerkosten dagbesteding
10,00		
Project vogelgriep 2016
72,42		
Project verbouwing 2017
33.684,99
59.884,92
Kledingingactie Dierenlot		
341,50
Advertentie-opbrengsten		
675,00
Donaties-Giften-Schenkingen
102,50
63.726,81
Gevonden gedomesticeerde vogels		
2.555,00
Vriendenloterij		
663,50
Gemeentelijke subsidies		
29.367,00
Overige ontvangen bijdragen		
3.165,16
Pensionvergoeding vogels		
1.035,00
Dagbestedingsplaatsen
161,00
6.879,20
Open dag opbrengsten		
1.296,05
Betalingsverschillen		
1,10
Afrondingsverschillen		
71,22
Erfenis en legaat		
5.000,00
Buitengewone baten
2,06
1.543,03
Zakelijke lasten
1.652,71		
Open dag kosten
1.930,80		
Buitengewone lasten
911,81		

Saldo
-1.577,54
-47,40
-2.172,59
-127,06
-324,17
-2.662,34
-22,63
-803,51
-2.225,86
-8.537,40
-1.435,13
-1.649,19
-10,00
-72,42
26.199,93
-341,50
-675,00
63.624,31
2.555,00
663,50
29.367,00
3.165,16
1.035,00
6.718,20
1.296,05
1,10
71,22
5.000,00
1.540,97
-1.652,71
-1.930,80
-911,81

NETTORESULTAAT			17.781,23

Meer lezen?
Kijk voor het volledige jaarverslag op

www.vogelasiel.nl/anbi.html
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Inzamelactie
Albert Heijn
Naarden-Vesting

Bij de Albert Heijn in Naarden-Vesting kunnen klanten hun emballagebon doneren aan
het Vogelhospitaal Naarden. Eén van de medewerkster is in haar vrije tijd chauffeur van de
dierenambulance en heeft het Vogelhospitaal
voorgedragen. We hopen natuurlijk dat vele
klanten het statiegeldbonnetje in de daarvoor
bedoelde bus gooien en daarmee een leuk bedrag ophalen voor het Vogelhospitaal. Wilt u
bij uw lokale supermarkt een zelfde actie opzetten? De meeste supermarkten hebben deze
mogelijkheid. Spreek gewoon even de supermarktmanager aan.

Wist u dat...
De zwarte roodstaart aan het
begin van het broedseizoen tot
wel 5000 keer per dag zingt, dit
is één keer iedere 17 seconden.
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Vacature voorzitter van
het bestuur
Met het vertrek van Gerard Glas is het Vogelhospitaal dringend op zoek naar een
nieuwe voorzitter.

Functieprofiel

De voorzitter houdt samen met de andere bestuursleden het reilen en zeilen van
het Vogelhospitaal in de gaten en neemt daarin het voortouw. De werkzaamheden zoals hieronder beschreven, beslaan ongeveer 2 à 3 uur per week. De voorzitter geeft leiding aan het bestuur.

Werkzaamheden

Coördineren en afstemmen van de activiteiten binnen het hospitaal.
Aansturing van medewerkers en vrijwilligers, globale controle op de dagelijkse
werkzaamheden (middels tweewekelijks overleg met de beheerder en bezoeken).
Onderhouden van contacten met lokale, regionale en landelijke instanties en organisaties, gemeentes en andere partners.
Aanspreekpunt van de stichting en woordvoerder voor algemene bestuurlijke
aangelegenheden.
Verantwoordelijk voor de interne communicatie, evaluatiegesprekken en rapportages.
Voorzitter van de bestuursvergaderingen en verantwoordelijk voor de besluitvorming.
Personeelsbeleid (inclusief vrijwilligers en stagiairs), werving en selectie.
Eindverantwoordelijk algehele (technische) staat van het Vogelhospitaal.

Persoonsprofiel

Je bent op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en signaleert deze tijdig.
 e delegeert, draagt taken over, verbindt, inspireert en stimuleert samenwerJ
king.
Je hebt affiniteit met het Vogelhospitaal.
Je bent ’s avonds beschikbaar voor vergaderingen en dagelijks voor telefonisch
of elektronisch contact met de beheerder.

Enthousiast geworden?
Het Vogelhospitaal Naarden behoort tot één van de grootste en meest vooraanstaande opvangcentra van Nederland. Het hospitaal is flink in beweging, en een
goed en stevig bestuur is daarvoor van groot belang. Lijkt het je leuk om op deze
manier betrokken te zijn bij het wel en wee van de vogels en een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering en profilering van het hospitaal, neem
dan contact op met Kees Tegelberg, waarnemend voorzitter van het bestuur, tel.
06 - 53473493 of per mail kees@vogelasiel.nl. Het bestuur komt 8x per jaar bij
elkaar.
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Helpt u ons om onze gereedschappen te vervangen?
Doneer op rekening NL81 INGB 0679 1722 89,
onder vermelding van “Inbraak”

Antwoorden breinbrekers
1

1. Papegaai
2. Kievit
3. Pimpelmees
4. Valkparkiet
5. Merel
6. Ransuil
Antwoord blauwe vlakjes: pieper
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2

Contact
Openingstijden
1 augustus - 31 maart
maandag t/m zondag :

10.00 - 16.00 uur

1 april - 31 juli
maandag t/m zondag :	10.00 - 16.00 uur
19.00 - 21.00 uur
Heeft u een vogel gevonden, dan kunt u deze zelf bij ons langs brengen, of de regionale dierenambulance inschakelen. Indien u buiten onze openingstijden een
vogel heeft gevonden, dan kunt u deze in onze nachtopvang achterlaten. Is de
vogel gewond, neem dan contact op met de dierenambulance.
- Dierenambulance Gooi en Vechtstreek
035-6830300
- Dierenambulance Midden-Nederland
088-8113340
- Dierenambulance Flevoland
06-36293327

Verhuisd? Stuur ons even een berichtje

Regelmatig komt het voor, dat verzonden nieuwsbrieven terug komen met de aantekening, dat de
geadresseerde is verhuisd. Voor ons en u natuurlijk vervelend. Wilt u daarom als u verhuisd bent
of gaat verhuizen ook onze stichting een adreswijziging toesturen? U kunt uw adreswijziging ook
doorgeven via onze website met het adreswijzigingsformulier dat u vindt onder het tabblad voor
donateurs.
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