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Van de voorzitter
Dit is de voorjaarseditie van onze nieuwsbrief. Op deze manier informeren we u twee
keer per jaar over wat er zoal in en rond het
Vogelhospitaal gebeurt.
Het is april. Inmiddels komen de jonge vogels
zachtjes aan weer binnen. Opvallend is dat we
niet al heel vroeg in het jaar (maart) jonge vogels, vooral merels hebben gezien. De merels die
we nu binnen krijgen zijn halfwas en worden
doorgaans als slachtoffer van katten aangeboden. Daarentegen waren de heggenmussen en
huismussen vroeg dit jaar.
Op zaterdag 20 april hebben we weer een trainingsavond gehad voor onze bestaande vrijwilligers; maar ook voor een aantal nieuwe pleegouders. Op deze avond leren we de vrijwilligers
hoe ze voor onze babyvogels moeten zorgen.
Ook zijn de voorbereidingen voor de Open Dag
in volle gang. De Open Dag valt dit jaar niet zoals voorafgaande jaren op de tweede zondag van
juni maar op zondag 30 juni a.s. Een leuke kans
om eens bij ons rond te kijken. Neem vooral de
kinderen mee want er is ook voor hen van alles
te doen. Zo hebben we inmiddels de toezegging
gekregen dat de Vestingvaart weer aanwezig zal
zijn en zullen er gedurende de dag vier lezingen
worden gegeven. Op de natuurmarkt zijn weer
meerdere organisaties aanwezig waaronder de
Groentenclub, het tasjesteam Gooise Meren,
Nardinckland en de Woluni. Ook zal dierenasiel
Crailo weer aanwezig zijn.
Noteer alvast de Open Dag in uw agenda! Zondag 30 juni a.s. van 11.00 tot 17.00 uur!
De verbouwing van het Vogelhospitaal vordert
gestaag. Inmiddels zijn we begonnen met het
samenvoegen van de twee grootste gebouwen.
Tegen de tijd dat deze nieuwsbrief uitkomt
hopen we al een behoorlijk eind op orde te zijn.
Ook hebben we dan de werkzaamheden aan de
waterkooi kunnen afronden en zijn we begonnen met het realiseren van nieuwe couveuses.

We zijn natuurlijk nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers die één of meerdere dagdelen
per week kunnen en willen helpen bij de verzorging van de vogels. Ook voor andere taken zoals
onderhoud tuin en schoonmaken van de overige
ruimtes zoeken we nog hulp.
Inmiddels hebben we Samantha Mager aangenomen om in de drukke periode een aantal
avonddiensten op zich te nemen. Ze heeft ze al
een aantal dagen meegedraaid. We hebben er
vertrouwen in dat ze deze verantwoordelijke en
zware taak prima zal uitvoeren. Om de continuïteit van de vogelverzorging te waarborgen
hebben we Abbygail en Noa als weekeind/vakantiekracht aangenomen. Helaas komen we in de
weekenden en tijdens vakanties nog vaak vrijwilligers te kort en daarmee komt de zorg voor
de vogels in gevaar. Met het aannemen van deze
twee stagiaires ondervangen we dit probleem.
Omdat de woordzoeker in de vorige editie een
succes was zullen we ook in deze uitgave een
woordzoeker plaatsen. We hebben weer een
leuke prijs om weg te geven.
We hopen u op de Open Dag te verwelkomen.
Anders wensen wij u alvast een prettige zomer.
Kees Tegelberg - waarnemend voorzitter

3

Snavelstaren
Het hoogseizoen is voor ons alweer begonnen.
Dit jaar een beetje later en met andere soorten
dan voor wat ons normaal is. We zien maar
weinig mereltjes de behandelkamer binnenkomen. Of dit te wijten is aan het Usutuvirus en het
vogelpokkenvirus dat verleden jaar behoorlijk
heeft huisgehouden onder de merels durf ik niet
met zekerheid te zeggen. We hebben ondertussen
wel bijna honderd eenden pullen binnengekregen
en ook het aantal uilskuikens is dit jaar hoger dan
voorgaande jaren. Kool- en pimpelmezen lijken
ook wat opgehouden te zijn, op het moment van
schrijven hebben we er slechts enkele gezien.
Maar voorgaande jaren hebben ons geleerd dat
wat niet is zeker nog gaat komen. We bereiden
ons dan ook voor op een drukke zomer, gelukkig
hebben we wat extra vrijwilligers aan ons ‘voerteam’ kunnen toevoegen. Het blijft een geweldige
uitdaging om die honderden om voedsel bedelende snaveltjes te vullen.

We hebben ondertussen wel bijna honderd
eenden pullen binnengekregen en ook het aantal
uilskuikens is dit jaar hoger dan voorgaande jaren.
We hebben dit jaar ook een bijzondere pleegouder
in het Vogelhospitaal zitten. Een volwassen fuut
die was binnengebracht omdat hij een vishaak
had ingeslikt neemt een deel van de oudertaken
op zich. Het was een gokje maar we zien de kleine
wees lekker op de rug van de volwassen fuut kruipen. De kleine voeren dat gaat de oudere nog net
wat te ver maar hij houdt de kleine lekker warm.
Het is altijd prettig als een volwassen patiënt de
taken van pleegouder op zich wil nemen. We zien
dit gedrag regelmatig bij merels, eksters en soms
huismussen en kraaien.
Ik wens u veel leesplezier in deze nieuwsbrief
die we voor u weer volgestopt hebben met leuke
verhalen en interessante weetjes.
Erik Bruinning - Beheerder
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Fågelcentralen
De naam zegt u waarschijnlijk niets, ik moet u eerlijk bekennen dat het mij tot
begin dit jaar ook niets zei. Maar het blijkt een collega opvangcentrum uit zweden
te zijn, en de beheerder verblijde ons met een bezoekje halverwege januari. Sofie
Jonasson had zojuist, met dank aan een gulle sponsor een rotszwaluw uitgezet in
zuid Frankrijk, en had op de terugreis een aantal bezoekjes gepland aan collega’s in
Nederland. Het werd een leerzame middag waarbij wij Sofie een hoop tips en informatie hebben kunnen geven. Net als het Vogelhospitaal heeft ook de Fågelcentralen
te kampen met een tekort aan vrijwilligers, financiën en ondersteuning vanuit de
overheid. Sofie was onder de indruk van onze werkwijze en heeft diverse protocollen en instructies van ons meegekregen om te gebruiken binnen de Fågelcentralen.
Op onze beurt hebben wij vernieuwde inzichten gekregen door de verhalen en
ervaringen van Sofie. Mocht er zich een sponsor aanbieden dan zouden we in de
toekomst graag een leerzaam werkbezoek aan de Fågelcentralen brengen.

Wist u dat?!
Goudvinken in het broedseizoen speciale ruimtes onder in hun
mond vormen. Deze zijn in de winter niet aanwezig. Deze ruimtes gaan aan de zijkant van de tong open en worden gebruikt als
opslagplaats voor voedsel, zodat de vogels grote maaltijden naar
hun jongen kunnen brengen en dus minder vaak naar het nest toe
hoeven.  
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Waterpieper
Na bijna 10 jaar hier op het vogelhospitaal
werkzaam te zijn, is mijn kennis van vogelsoorten behoorlijk groot maar zo af en toe krijgen
we soorten binnen waarbij ik zelf ook even in de
boeken moet duiken om er achter te komen wat
voor soort we nu weer voor onze ogen hebben
gekregen.
Wat opviel was de ontzettend lange achter
teennagel waardoor ik al gauw wist dat we in de
pieper familie moesten zoeken. Verdere herkenningspunten waren de duidelijke oogstreep,
zwarte pootkleur en grijzige kleur op de kop.
Uiteindelijk kwamen we dan ook uit bij een
waterpieper. Voor ons de eerste keer in in ieder
geval negen jaar dat we deze soort zien op het
vogelhospitaal. Waterpiepers broeden niet in
Nederland maar overwinteren hier wel en zijn
dan vanaf oktober tot ongeveer half april in
Nederland te zien. Deze waterpieper was tegen
een raam gevlogen en behoorlijk versuft. Na een
nachtje bij ons te hebben doorgebracht met wat
voer en water was hij gelukkig weer helemaal
bijgekomen. De waterpieper is de dag daarna
weer losgelaten zodat hij terug kan richting zijn
broedgebied. Voordat hij is losgelaten is hij wel
nog voorzien van een vaste voetring van het
Vogeltrekstation.

Wist u dat?!
Staartmezen in het broedseizoen een stuk of
1000-2000 veren nodig hebben om zijn nest te
isoleren.
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Vogeltenen
Vogels zijn teenlopers en staan
dus alleen op de tenen. Het
middenvoetsbeen is het onderste zichtbare gedeelte van de
poot en het gewricht waarvan
veel mensen denken dat het de
knie is, is eigenlijk de enkel. De
tenen staan in verschillende
houdingen zodat ze het meest
functioneel zijn in de omgeving van de vogel. Hieronder
hebben we een aantal verschillende posities beschreven die
bij vogels kunnen voorkomen.
Voordat we de verschillende
posities behandelen, is het handig om te weten hoe de tenen
worden beschreven. De meeste
vogels hebben vier tenen. De
hallux, wat vergelijkbaar is met
onze grote teen, staat naar achter gericht en wordt beschreven
als de eerste teen. Daarna gaan
de tellingen door vanuit de binnen kant van de voet. De tweede teen is dus de eerste die naar
voren staat. De middelste teen
is nummer drie en de buitenste
teen is nummer vier.

Anisodactyl: is het meest voorkomend bij vogels. Bij deze
vorm staat de eerste teen naar
achter gericht en teen twee,
drie, en vier naar voren. De tenen kunnen onafhankelijk van
elkaar bewegen. Deze vorm is
handig voor vogels die veel op
takken zitten. Vogels met deze
vorm zijn zangvogels, duiven
, verschillende roofvogels en
veel meer.

			
Zygodactyl: is ook een vorm die vaak
			
voorkomt bij vogels. Hierbij is de vierde
			
teen naar achter gericht net zoals de eerste
teen. Deze vorm is te zien bij papagaaien, kaketoes, spechten en
uilen. Deze vogels klimmen vaak over boomstronken of gebruiken hun poten om voedsel naar de snavel te brengen. Uilen zijn
officieel zygodactyl maar hebben een erg flexibele vierde teen
waardoor die ook naar voren kan wijzen.
Syndactyl: is een vorm die niet veel bij vogels voorkomen. De
tweede en derde teen zijn deels aan elkaar gegroeid. Door deze
positie kunnen vogels waarschijnlijk gemakkelijker holen graven
voor hun nest. Deze vorm is te zien bij ijsvogels en bijeneters.
			
Palmate: komt voor bij veel watervogels.
			
Hierbij zitten er zwemvliezen tussen de
			
drie tenen die naar voren wijzen. Door
			
de vliezen hoeven de vogels minder
kracht, en dus energie, te gebruiken tijdens het zwemmen. Vogels
met deze voeten zijn ganzen, eenden, zwanen maar ook veel
meeuwensoorten.
Lobate: zijn vogels met gelobde tenen waarbij ze voor een deel
vliezen hebben die aan de losse tenen vastzitten. Dit
zorgt ervoor dat het gewicht van de vogel verspreid
wordt waardoor ze gemakkelijker op drassig land
kunnen lopen. Ook helpen de vliezen bij het zwemmen
net als bij de palmate voeten. Dit zie je bij meerkoeten
en futen.
		
Pamprylodactyl: is een andere vorm die niet veel
		
voorkomt. Hier wijzen alle vier de tenen naar
		
voren. Door deze vorm kunnen vogels zich stevig
vastgrijpen aan de ondergrond, waarbij ze soms zelfs ondersteboven kunnen eten. Deze vorm komt voor bij de gierzwaluw
familie en de muisvogels die in Afrika voorkomen.
Naast bovenstaande teenvormen zijn er nog veel meer verschillende vormen die we niet gaan behandelen. Iets wat ik nog wel
graag met u wil delen is de vorm van de struisvogel. Het speciale
aan deze loopvogel is dat hij als enige levende vogel maar twee
tenen heeft. Dit word ‘Didactyl’ genoemd. Andere loopvogels
zoals de emoe of nandoe hebben drie tenen wat ‘Tridactyl’ heet.
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Pimpelmees vervolg
Hij broedt graag in holten, waaronder nestkasten en spleten. De pimpelmees is het hele jaar
aanwezig. ’s Winters zijn hier ook gasten, soms
met een invasie , ondermeer afkomstig uit Scandinavië, de Baltische staten, Polen of Rusland.
Het voedsel bestaat in het broedseizoen voornamelijk uit insecten met een duidelijke voorkeur
voor rupsjes en bladluizen. Daarbuiten is de
pimpelmees een veel voorkomende wintergast
op voedertafels. Het dieet is dan voornamelijk
plantaardig en bestaat uit zaden, noten en vetbollen.

Crowdfunding

actie gestolen gereedschap succesvol
Waar de feestdagen een fijne periode voor iedereen horen te zijn, was december 2018 voor het
Vogelhospitaal Naarden helaas voor het tweede
jaar op rij een kostbare periode. Op kerstavond
meenden een stel onverlaten bij het Vogelhospitaal te moeten inbreken. Deuren en kozijnen
werden gesloopt, een dure hogedrukreiniger en
een accuboormachine werden ontvreemd en de
beveiligingscamera meegenomen om het bewijs
te vernietigen. Het Vogelhospitaal moet alles
vervangen.
De verzekering dekt gelukkig de inbraakschade.
Hiermee valt een grote kostenpost weg. De kosten voor het ontvreemde gereedschap moet het
Vogelhospitaal zelf dragen, net als bij de inbraak
eind 2017, waarbij onder andere de bosmaaier,
kettingzaag, slijptol, bladblazer en boormachines
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werden gestolen. De verzekering betaalt slechts
de dagwaarde uit wat een fractie is van de werkelijke waarde.
Het Vogelhospitaal wil dat zoveel mogelijk geld
aan de vogels uitgegeven kan worden, in plaats
van vervangen wat criminelen denken te moeten
meenemen. Daarom werd door het vogelhospitaal een crowdfunding actie gestart om de tweeduizend euro bij elkaar te krijgen die nodig was
om nieuw gereedschap aan te kunnen schaffen.
Via facebook en andere media werd een oproep
gedaan om een bijdrage over te maken. Ook een
artikel in de krant heeft bijgedragen aan het succes van deze actie. In totaal werd een bedrag van
bijna € 3000,- ontvangen. Wij willen iedereen
die hier een bijdrage aan heeft geleverd van harte
bedanken voor de steun.

Vrijwilliger
Iets voor u

Het Vogelhospitaal heeft zo’n team van 45 vrijwilligers. Mede dankzij hun inzet en
enthousiasme kunnen wij gewonde en of zieke vogels opvangen. Wij zijn erg blij
met dit aantal. Echter wij kunnen er nog veel meer gebruiken. Veel vrijwilligers
werken namelijk op bepaalde tijden en voor een bepaalde periode bij het Vogelhospitaal. Jaarlijks organiseren wij bijeenkomsten voor onze vrijwilligers, zoals met
de Open Dag en met Kerstmis.
Wilt u ook een steentje bijdragen? Word dan vrijwilliger! Met circa 6000 patiënten
die ieder jaar op het Vogelhospitaal worden verzorgt kunt u zich voorstellen dat er
genoeg te doen is. Daarom zijn wij doorlopend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die minimaal één dienst in de twee weken kunnen meehelpen. Zo heeft het
Vogelhospitaal diverse taken voor vrijwilligers:
- Vogelverzorger
- Voeren van jonge vogels van april tot augustus
- Tuinman/vrouw
- Huishoudelijke taken
Heeft u interesse? Stuur dan een mailtje naar beheerder@vogelasiel.nl

Wist u dat?!
De luide, schrille, schreeuwende alarmroep van
de gaai is een vertrouwd geluid in de bossen
waar deze vogel leeft. Het is bekend dat andere
vogelsoorten en zelfs eekhoorns reageren op
deze roep omdat het een effectieve waarschuwing is voor de aanwezigheid van predators.
Hierdoor heeft de gaai ook zijn bijnaam ‘bewaker van het bos’ te danken.
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TAFELEEND
TJIFTJAF
TORENVALK
TURELUUR
VELDUIL
VINK
VLEUGEL

VUURGOUDHAAN
WATERHOEN
WATERPIEPER
WATERSNIP
WINTERKONING
WINTERTALING
WITGAT
WULP
ZANGLIJSTER
ZEEKOET
ZILVERMEEUW
ZILVERREIGER
ZOMERTALING
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Een vogel gevonden
wat nu?

Wanneer moet u een vogel helpen?
Potentiële kandidaten voor de Vogelopvang zijn
o.a.:
- Een nest met jonge vogels, dat op de grond is
gevallen. Bijvoorbeeld na een zware storm.
Achtergebleven pulletjes wanneer de moeder
eend dood is.
- Vogels die duidelijk gewond zijn.
- Vogels die door een kat of hond gebeten zijn.
- Vogels die tegen een raam gevlogen zijn en na
enkele uren nog niet hersteld zijn.
Wanneer kunt u beter niet helpen?
In de volgende gevallen hoeven de vogels meestal niet naar de Vogelopvang:
- Jonge vogels met veren: jonge vogels verlaten
het nest als ze nog niet vliegvaardig zijn. Omdat
ze de vliegkunst niet goed beheersen, verstoppen ze zich op de grond. De ouders blijven ze
in die periode voeren. Mocht u jonge bevederde
merels op een open plek vinden, dan kunt u hen
het beste naar een beschutte plek in de buurt
brengen. De ouders vinden hen terug.
- Jonge uiltjes: Ook jonge uiltjes verlaten het nest
voordat ze goed en wel kunnen vliegen. Ze zitten
in de omgeving van het nest of broedhol op de
takken en worden om die reden takkelingen genoemd. Af en toe valt een uilskuiken tijdens zo’n
uitstapje een takje te veel naar beneden. Indien
ze op de grond belanden, klauteren ze vrolijk
weer naar boven of blijven tijdelijk op hun
aardse plek zitten. De ouderdieren weten hen
feilloos te vinden, doordat de takkelingen met
hun geroep bedelen om eten. Dit voeren gebeurt
bij uilen natuurlijk ‘s nachts. Jonge uilen op de
grond zijn geen vondelingen en deze kunt u met
een gerust hart ‘alleen’ achter laten.
- Eénoudergezinnen: er zijn vogelfamilies, waarbij één van de ouders is verdwenen. Bijvoorbeeld
bij mezen is de overgebleven ouder bijna altijd
in staat al het benodigde voer voor de jongen
aan te slepen. De jongen hebben bij hem of haar
dan ook zeker meer kans op overleven dan wanneer u ingrijpt.
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Hoe kunt u een vogel helpen?
- Maak een niet al te grote doos klaar voor gebruik. Op de bodem legt u wat kranten of oude
lappen. Maak enkele luchtgaten in het deksel
voor ventilatie.
- Pak het dier eventueel met een doek op. Wees
voorzichtig met vogels zoals reigers, zij hebben
scherpe snavels en klauwen. Soms zijn ze, ook
wanneer ze ziek zijn, razendsnel.
- Zet de doos op een rustige en niet te warme
of te koude plaats. Plaats de doos bij voorkeur
buiten in de schaduw (mits het niet vriest). Rust
is belangrijk, veel vogels ondervinden stress van
de aandacht van mensen, ze raken dan in shock
en kunnen sterven!
- Houd babyvogels warm met bijvoorbeeld een
kruikje. Babyvogels kunnen nog niet hun eigen
temperatuur op peil houden. Houd ze daarom
warm met een kruikje of fles warm water. (ongeveer 37 graden Celsius).
- Geef het dier géén eten of drinken. Melk kan
voor alle vogels dodelijk zijn. Zij krijgen er
darmontstekingen en diarree van. Druppel ook
geen water in of langs de snavel, veel vogels
verslikken zich gemakkelijk en kunnen daardoor
een dodelijke longontsteking oplopen.
- Breng de vogel zo snel mogelijk naar de vogelopvang of een ander erkend vogelasiel of laat dit
doen via de Dierenambulance. Dit is vooral voor
jonge dieren belangrijk.
Helpen van broedende vogels
Heb je een broedende vogel op het balkon of in
je boot, laat deze dan rustig broeden en wacht
tot de jongen uitgekomen zijn en vertrokken
zijn. Haal vervolgens het nest weg, maak je balkon/boot schoon en zorg dat een vogel nergens
meer een nest in kan bouwen (in bv. een nisje,
achter een deur of andere spullen op het balkon/
in je boot).
Een broedende vogel valt onder de wet beschermde diersoorten en mag daarom niet
gestoord worden.

Inge
van
Dorsten
Tijdens het kerstdiner van het vogelasiel voor de
vrijwilligers vertelde ik over mijn nieuwe hobby schilderen en liet ik mijn foto zien van het
meerkoetje dat ik geschilderd heb op les, en toen
werd mij gevraagd om een stukje te schrijven
voor de nieuwsbrief met een foto van het schilderijtje.
Ik heb het meerkoetje geschilderd omdat dit
een van mijn favorieten was bij het voeren van
de jonge vogeltjes. Op mijn eerste avond dat ik
hielp met het voeren van de vogeltjes waren er
diverse kleine meerkoetjes binnen gebracht. Ik
had ze nog niet eerder gezien en vond ze erg
leuk met hun grote voeten en gekleurde kopjes. De week erop ging ik weer helpen en was
benieuwd hoe het met hen ging, maar ik zag ze
niet en was benieuwd wat er gebeurd was. Toen
ik hiernaar vroeg kreeg ik te horen maar hier
zitten ze hoor! Ze bleken zo snel gegroeid te zijn
dat ik ze al niet meer herkende, ze waren dubbel
zo groot geworden en nu donker met een paars
hoofdje. Dit is het leuke bij het voeren van de
vogeltjes je ziet vogels die je normaal niet tegenkomt en ziet hoe snel ze groeien, iets waar je
eigenlijk normaal niet over nadenkt. Ik heb diverse soorten voorbij zien komen in deze maanden zoals een buizerd, uiltjes, zwanen (eieren),
ganzen, eenden, zeemeeuw, mezen, koolmezen,
mussen, roodborstje, koekoek enz. En zelfs in de

laatste week een ijsvogel. Erg leuk en leerzaam.
Op de open dag van het vogelasiel had ik al
het idee om ook te willen helpen, maar wist
niet hoe. Heb toen op de website gekeken hoe
je eventueel kunt helpen. Er worden diverse
vrijwilligers gevraagd, maar ik heb een fulltime
baan en kan dus niet altijd en toen zag ik staan
dat je kunt helpen met het voeren van jonge
vogeltjes, alleen toen was de periode daar voor
voorbij toen ik dit zag, volgend jaar maar proberen dacht ik. Vervolgens even vergeten en
toen kwam er een nieuwe collega op het werk
Larissa en zij zit in het bestuur van het vogelasiel. We hadden het erover en zij gaf aan dat het
erg druk was bij de jonge vogeltjes en dat er nog
vrijwilligers nodig waren. S’ avonds gelijk een
mail verstuurd en 2 weken later kon ik beginnen.
Het voeren is erg leuk en soms verdrietig als een
vogeltje het niet haalt, maar als we niets proberen overleven ze het in ieder geval niet. Het kan
soms erg vermoeiend zijn als er een heleboel vogeltjes zijn, maar het is zo leuk en gezellig dat ik
het niet wil missen, door het samen met anderen
te doen leer je ook nieuwe mensen kennen met
dezelfde interesses. Dit seizoen doe ik weer mee
en mijn mede vogelvoerders ook weer, leuk een
reünie binnenkort.
Met vriendelijke groeten,
Inge van Dorsten

13

Verkort
financieel jaarverslag
Hieronder 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.
Bovenstaande 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
Omschrijving
(bedragen in euro’s)

Uitgaven

Inkomsten

Bijzonderheden

Bruto loonkosten
€ 53.553,32		
Reiskostenvergoeding
€ 7.273,06		
Reservering vakantiegeld
€ 5.516,38
€ 1.340,39
Sociale lasten
€ 11.123,61		
Vrijwilligersvergoeding
€ 1.500,00		
Ziekengeldverzekeringen
€ 2.196,77		
Afschrijving inventaris en inr.kosten		
€ 9,00		
Afschrijving vervoermiddelen
€ 5.350,00		
Schoonmaakkosten
€ 5,30		
Schoonmaakkosten dierverblijven/beh.kam.
€ 886,61		
Schoonmaakosten gebouwen
€ 15,92		
Oninbare debiteurenvorderingen
€ 1.852,00		
Opleidingen personeel
€ 47,70		
Kantine kosten en ov. boodschappen
€ 891,64
€ 52,24
Gas, Water en Elektra
€ 7.599,70
€ 1.696,80
Zakelijke lasten
€ 2.681,36
€ 314,61
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.		
€ 15,77
Promotiemateriaal
€ 302,50		
Onderhoudskosten vervoermiddelen
€ 2.416,43		
Brandstof vervoermiddelen
€ 6.154,87		
Verzekering vervoermiddelen
€ 1.823,96
€ 684,93
Overige kosten vervoermiddelen
€ 5.483,32
€ 440,40
Kosten bestuur
€ 1.086,75		
Open dag kosten
€ 1.237,52		
Open dag opbrengsten		
€ 1.081,69
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Omschrijving
(bedragen in euro’s)

Uitgaven

Inkomsten

Bijzonderheden

Vrijwilligersbijeenkomsten
Overige kosten vrijwilligers
Telefoon en Internetkosten
Contributies en abonnementen
Kantoorkosten en -artikelen
Administratiekosten
Kosten nieuwsbrief
Bankkosten
Diverse kosten
Buitengewone lasten
Voeding asielvogels
Medische kosten (dierenarts etc.)
Overige medische kosten (disposables)
Project verbouwing 2017-2019

€ 2.391,41		
€ 142,75		
€ 799,99		
€ 2.813,89		
€ 1.003,53		
€ 294,59		
€ 3.430,27		
€ 1.085,31		
€ 2.882,57		
€ 20,50		
€ 7.676,54		
€ 1.020,48		
€ 2.352,37
€ 28,19
€ 26.904,83
€ 24.664,57 	Wordt in 2019
voortgezet
Project uitloopren eenden
€ 725,00
€ 1.011,42
Project beveiliging
€ 556,14
€ 10.000,00 	Wordt in 2019
uitgevoerd
Project vervanging couveuses		
€ 9.000,00 	Wordt in 2019
uitgevoerd
Inkoop goederen (kraam/webwinkel)
€ 751,09
Mutaties voorraad goederen		
€ 92,62
Advertentie opbrengsten		
€ 675,00
Donaties-Giften-Schenkingen
€ 137,45
€ 62.023,13
Gevonden gedomesticeerde vogels		
€ 4.354,00
Kooisponsors		
€ 1.204,00
Vriendenloterij		
€ 614,25
Gemeentelijke subsidies		
€ 46.240,00
Overige ontvangen bijdragen		
€ 1.871,24
Kraam- en webverkopen
€ 31,24
€ 755,74
Pensionvergoeding vogels
€ 93,00
€ 1.831,50
Rente opbrengsten banken		
€ 44,26
Betalingsverschillen
€ 7,52
€ 10,06
Dagbestedingsplaatsen		
€ 5.756,60
Vervoerkosten dagbesteding
€ 59,00		
Buitengewone baten		
€ 11.100,00
Totaal
€ 179.478,99
€ 186.912,41
Netto resultaat		
€ 7.433,42

Meer lezen?
Kijk voor het volledige jaarverslag op

www.vogelasiel.nl/anbi.html
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Uit het jaarverslag
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
daling t.o.v. 2017
Almere

2,2

Gooise meren

4,3

Hilversum
Lelystad
Huizen

- 0,1
6,0
- 8,3

Hardewijk/Putten

100,0

Wijdemeren

27,2

Dronten

33,0

Nederrijn

- 41,2

Zeewolde

- 4,6

Laren

7,5

Weesp

11,7

Blaricum

- 11,4

Utrecht

- 5,6

Overig

- 634,1

Amsterdam

- 100,0

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 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.
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.

4
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Open dag 2019
Anders dan u van ons gewend bent houden we
dit jaar onze open dag eind juni. We hebben er
weer alles aan gedaan om onze bezoekers een
onvergetelijke dag te bezorgen.
Gelukkig kunnen we u weer vertellen dat de
vestingvaart de gehele dag korte vaartochtjes
vanaf onze steiger zal verzorgen. Tijdens de
gezellige tocht van ongeveer 30 minuten over
de vestingwateren kunt u kennis maken met de
vele soorten watervogels die er wonen. Met een
beetje geluk laat zelfs de ijsvogel zich zien. De
inkomsten van de kaartverkoop á €2,50 per persoon komen geheel ten goede aan de verzorging
van onze vogels.
Op onze groene markt kunt u kennis maken met
diverse organisaties van binnen onze regio. Dit
jaar hebben de volgende organisaties aangegeven aanwezig te zijn; Dierenambulance Gooi en
Vechtstreek, dierenambulance Midden-Nederland, dieren noodhulp Flevoland, asiel Crailo,
Imkervereniging Gooise Meren, vrienden van
het Gooi, IVN, Groenteclub, Tasjesteam Gooise Meren, Nardinclant Landschapsbeheer, de
Woluni uit Almere en de promokraam van het
Vogelhospitaal. Daarnaast kunt u voor een hapje

en een drankje terecht bij één van de kramen
van het Vogelhospitaal. Nieuw dit jaar zal onze
kraam met 2e hands spullen zijn, we hebben
inmiddels al heel wat leuke spullen weten te
verzamelen voor op deze kraam.
Al jaren een succes en dus ook dit jaar weer
prominent aanwezig is onze ‘kip met de gouden
eieren’. Ook dit jaar is de tombola rijkelijk gevuld
met mooie prijzen geschonken door sponsoren.
Voor de kinderen hebben we een eigen tombola
vol met mooie prijzen waar een kinderhart sneller van gaat kloppen.
Kinderen hoeven zich niet te vervelen, we hebben weer een leuke en leerzame speurtocht in
elkaar gezet die ze door het hele Vogelhospitaal
zal voeren. Ook zijn er diverse andere spelletjes
waaraan ze mee kunnen doen. Voor alle kids
die nog energie over hebben staat er een groot
springkussen.
In onze educatieruimte worden vier verschillende presentaties gegeven, op de achterzijde ziet u
het programma. Heeft u belangstelling voor één
van deze presentaties wees dan op tijd want vol
is vol.
En natuurlijk staan onze medewerkers en vrijwilligers klaar om u te laten zien wat voor moois
we met uw steun dagelijks kunnen doen. Vele
honderden patiënten zullen in de ziekenboeg en
couveuse worden verzorgt en ook in de uitwenkooien zitten tientallen vogels die bijna klaar zijn
om weer uitgezet te worden. Daarnaast zijn we
druk bezig met verbouwen en we laten u graag
zien hoe mooi alles is geworden.
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Geklop en gezaag
Je zou op het Vogelhospitaal gekraai van een
haan verwachten of het gakken van een gans.
Maar al enige tijd klinkt bij ons ook het geluid
van hamers en zagen. Er wordt namelijk volop
verbouwd op het Vogelhospitaal. We willen een
nieuwe behandelkamer realiseren waarin we
nog beter de vogels kunnen behandelen, maar
ook kijken we natuurlijk goed naar de werkomstandigheden van onze medewerkers. Daarnaast
krijgen we een nieuwe ingang en zullen bezoekers direct door kunnen lopen naar de educatieruimte. In de educatieruimte zal uiteindelijk van
alles te zien zijn over vogels en de bezoeker kan
rondom door de ramen naar de uitwenkooien
kijken. Verder zullen we een extra toilet realiseren, met zoveel bezoekers en vrijwilligers geen
overbodige luxe. Ondanks dat we al even bezig
zijn is er nog een hoop werk te verzetten. Ook
zijn we nog steeds op zoek naar sponsoren die
een deel van onze verbouwing financieel willen
ondersteunen.
Ons doel is om het Vogelhospitaal te moderniseren en daarmee het stijgende aantal vogels beter
te kunnen verwerken. Verder zal het hele Vogelhospitaal voorzien worden van een degelijk
alarm en camerasysteem, een groot deel daarvan
is inmiddels al aangelegd. We hopen dat dit
vervelende berichten over inbraak, zoals we de
laatste jaren steeds aan u melde, tot het verleden
doen behoren.
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Contact
Vogelhospitaal Naarden
Burg. J. Visserlaan 1, 1411 BR Naarden
Tel: 035-6945658
E-mail: info@vogelasiel.nl
www.vogelasiel.nl

Vogel gevonden?
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.

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

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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Programma
open dag 2019
12.00 - 13.00 | Egbert van Oort - Waarom we vogels ringen
13.00 - 14.00 | Judith van Brugge - Veren, veren en nog eens veren
14.00 - 15.00 | Jelle Harder - IJsvogels in het Gooi
15.00 - 16.00 | Roelof Molenaar - Tips & trucs vogelfotografie
Vogelvaart vanaf 11.00 doorlopend tot 16.30 vanaf de steiger.
Kosten € 3,00 per persoon, kosten komen geheel ten goede aan de
verzorging van de vogels.
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