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Voorwoord
Dierentehuis Stevenshage heeft zich ook in 2017 weer gericht op het waarborgen van volwaardige
dierenopvang. Als bestuur zorgen wij er mede voor dat wordt voldaan aan de voorwaarden
waaronder Dierentehuis Stevenshage haar kernactiviteiten optimaal kan uitvoeren. Deze
kernactiviteiten zijn het opvangen, afstaan, tijdelijk verzorgen en plaatsen van honden, katten,
konijnen, knaagdieren en tamme vogels. In dit jaarverslag geven wij hierover uitgebreid
informatie. Wij hopen hiermee inzicht te geven in de activiteiten die onze medewerkers en
vrijwilligers allemaal uitvoeren, de hoeveelheid werk die zij verzetten en bovenal de
professionaliteit en passie waarmee zij dat doen.
Bestuurlijk gezien hebben wij ons het afgelopen jaar met verschillende onderwerpen beziggehouden. Zo zijn bijvoorbeeld de vloeren in bijna het hele pand vervangen. Dit was een
ingrijpende operatie, die plaatsvond terwijl al het reguliere werk gewoon moest doorgaan. Maar
het is, behalve zeer praktisch, ook heel erg mooi geworden. Hiermee is ook het laatste losse
eindje van de verbouwing die in 2013 aanving afgerond.
Vorig jaar zetten wij in op intensivering van communicatie en promotie van Dierentehuis
Stevenshage en besloten we te streven naar het verder uitbouwen en bestendigen van de
financiële basis van onze stichting. Dit zijn meerjarige trajecten, waarin we iedere keer stappen
ondernemen. Wij zijn in dit kader heel erg trots op ons in 2017 vernieuwde asielblad
Beestenbende en de continue uitbreiding en optimalisatie van onze website. Daarnaast kijken wij
tevreden terug op een aantal succesvolle promotionele acties.
Natuurlijk blijven wij inzetten op instandhouding van de nauwe contacten met de gemeenten
voor wie wij een wettelijke taak uitvoeren. Wij zijn in dit kader blij dat de gemeente Katwijk in
2017 heeft besloten om, in navolging van de andere gemeenten in ons verzorgingsgebied, ook de
komende jaren van onze diensten gebruik te blijven maken.
Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage op wettelijke basis van de
gemeenten uit ons verzorgingsgebied. Wij willen de gemeenten Kaag en Braassem, Katwijk,
Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude dan ook hartelijk
bedanken voor deze samenwerking. Daarnaast is en blijft de steun van particulieren, fondsen en
sponsoren onmisbaar voor de uitvoering van onze activiteiten. Iedere bijdrage, hetzij in geld,
materiaal of uren, en of deze nu groot of klein is, is altijd van harte welkom en wordt zeer
gewaardeerd. Ook dit jaar hebben wij gelukkig weer veel ondersteuning mogen ontvangen. Wij
zeggen hier heel hartelijk dank voor!

Lizette Ploos van Amstel
Voorzitter Stichting Dierentehuizen voor Leiden en omstreken
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1

Asiel

1.1

Algemene trends

Aantallen omlaag, verblijfsduur omhoog
De cijfers van 2017 laten opnieuw een dalende trend zien in het aantal opgevangen dieren. In de
afgelopen vier jaar nam het aantal opgevangen dieren met ruim 10% af tot 885. Helaas is de
gemiddelde verblijfsduur van de opgevangen herplaatsbare asieldieren in diezelfde periode met
meer dan 20% gestegen tot gemiddeld 44 dagen. Opgevangen dieren verblijven dus gemiddeld
langer in ons asiel voordat ze een nieuw thuis krijgen.
Er zijn gelukkig veel mensen die een asieldier graag een nieuw thuis gunnen. In 2017 vonden
daardoor 43 honden, 330 katten en 117 overige dieren (konijnen, knaagdieren en vogels) een
nieuw baasje. Dagelijks ontvangen we klanten die op zoek zijn naar een nieuwe huisgenoot.
Dieren die sociaal zijn, gewend zijn aan kinderen of - in het geval van katten - geen bezwaar
hebben tegen het wonen in een appartement herplaatsen we meestal heel snel.
Echter voor dieren die een meer specifieke situatie vragen, een meer verlegen karakter hebben of
een chronische medische aandoening, is het soms lastiger om een nieuwe plek te vinden. De
laatste jaren zien we dat de verhouding tussen relatief makkelijk plaatsbare asieldieren en dieren
voor wie de nieuwe omgeving aan wat eisen moet voldoen scheef gaat lopen. Dit kan de
opgelopen gemiddelde verblijfsduur verklaren.
Zwerfkatten
Bij de zwerfkatten die niet retour eigenaar gaan zien we nog steeds veel oudere dieren met vaak
medische problemen, ongecastreerde katers die ooit zijn gaan zwerven en al langere tijd voor
zichzelf hebben moeten zorgen en, in mindere mate, kittens. Al deze katten krijgen uiteraard alle
zorg en aandacht waarna we gelukkig het grootste deel van hen weer kunnen herplaatsen.
Senior asielkatten Pluk en Dora, respectievelijk 15 en 14 jaar oud. Ze vertonen een paar lichamelijke mankementjes, maar het zijn
waarachtige zen-katten. Een kwartiertje met dit duo en je kunt de hele wereld weer aan.
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Wachtlijst voor afstand van hoog-risico honden
Bij de honden zien we een toenemend aanbod van de zogenaamde
hoog-risico honden waarvan mensen afstand willen doen. Hierbij
gaat het meestal om Stafford-achtige honden. Het gedrag van deze
dieren vraagt vaak extra aandacht. Dit vergt niet alleen een grotere
inspanning van de asielmedewerkers en bekwame vrijwilligers,
maar hierdoor stijgt ook de gemiddelde verblijfsduur van de
honden in het asiel. Onze maximale opvangcapaciteit komt dan
snel in zicht. Dit is een ongewenste situatie, want dan kunnen we
niet meer voldoen aan onze verplichting tot het opvangen van
zwerfhonden uit ons verzorgingsgebied. Daarnaast gaat dit ten
koste van onze pensioncapaciteit, met rechtstreekse negatieve
gevolgen voor de broodnodige pensioninkomsten. Tenslotte komt
een kennel vol Stafford-achtige honden de algemene belangstelling
voor ons asiel niet ten goede, wat nadelig is voor de
herplaatsbaarheid van andere dieren. Om dit alles zoveel
mogelijk te beperken, hebben we in 2017 ons aannamebeleid
voor deze dieren aangepast. We nemen nog maximaal drie
Stafford-achtige honden aan als afstand-asielhond. Pas als één
daarvan is herplaatst, gaan we in gesprek met de volgende
kandidaat op onze wachtlijst.
Amerikaanse Stafford Bink krijgt begeleiding op maat.
Gedragstest
Bij honden met gedragsproblemen, in het bijzonder agressief gedrag of een verleden met
bijtincidenten, nemen we eerst een gedragstest af om te beoordelen of het dier herplaatsbaar is
via ons asiel. Dit geldt voor alle rassen en kruisingen. Als we een hond niet aannemen, wil dat niet
per definitie zeggen dat het dier niet herplaatsbaar is, maar wel dat we denken dat de
asielomgeving niet geschikt is voor hem of haar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een hond die bang
is van vreemde mensen en reactief op andere honden. Als je zo'n hond in een omgeving zet waar
hij constant wordt geconfronteerd met zowel vreemde mensen als andere honden, levert dit
onaanvaardbaar veel stress op voor het dier. We realiseren ons terdege dat er hierdoor soms
honden tussen wal en schip terecht zullen komen. Uiteindelijk hopen we te bereiken dat mensen
gaan nadenken voordat ze een hond of ander dier in huis nemen. Dat ze om de juiste redenen een
bepaald ras kiezen en al het mogelijke zullen doen om van die schattige pup een sociale en goed
opgevoede hond te maken, van welk ras dan ook.
No-kill shelter
Graag willen we nog eens benadrukken dat Dierentehuis Stevenshage een zogenaamd no-kill
shelter is. Ons asiel is een tussenstation, géén eindstation. Alle herplaatsbare asieldieren mogen
net zolang blijven totdat we een nieuw thuis voor hen hebben gevonden. Alleen als een dier
ernstig en uitzichtloos lijdt of onbehandelbaar gedrag vertoont dat gevaar oplevert voor de
omgeving, zullen we euthanasie overwegen.

“

Dierentehuis Stevenshage is een tussenstation, géén eindstation.

7

1.2

Cijfers asiel

Aantal asieldieren
Tabel 1 | Totaal aantal dieren dat in Dierentehuis Stevenshage is opgevangen in 2017, 2016 en 2015.

Totaal aantal dieren IN
Aanwezig op 1 januari (opname in voorgaand jaar)
Zwerf
Afstand
Teruggebracht
Geboren asiel
Anders IN (bijv. uitwisseling)
Totaal

2017
65
512
199
57
32
20
885

2016
58
540
182
58
26
48
912

2015
69
579
212
58
21
17
956

Tabel 2 | Totaal aantal dieren dat Dierentehuis Stevenshage in 2017, 2016 en 2015 heeft verlaten, na in
datzelfde jaar te zijn opgevangen.

Totaal aantal dieren UIT
Retour eigenaar
Nieuw tehuis
Geëuthanaseerd of overleden
Anders UIT (bijv. retour wild of uitwisseling)
Totaal

2017
244
490
62
9
805

2016
262
499
68
17
846

2015
290
494
66
11
861

Tabel 3 | Aantal honden dat in Dierentehuis Stevenshage is opgevangen in 2017, 2016 en 2015.

Honden IN
Aanwezig op 1 januari (opname in voorgaand jaar)
Zwerf
Afstand
Teruggebracht
Geboren asiel
Anders IN (bijv. uitwisseling)
Totaal

2017
11
80
40
12
0
6
149

2016
10
79
34
10
0
11
144

2015
9
98
45
14
0
0
166

Tabel 4 | Aantal honden dat Dierentehuis Stevenshage in 2017, 2016 en 2015 heeft verlaten, na in
datzelfde jaar te zijn opgevangen.

Honden UIT
Retour eigenaar
Nieuw tehuis
Geëuthanaseerd of overleden
Anders UIT (bijv. uitwisseling)
Totaal

2017
75
43
3
5
126
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2016
75
54
4
0
133

2015
94
47
3
1
148

Tabel 5 | Aantal katten dat in Dierentehuis Stevenshage is opgevangen in 2017, 2016 en 2015.

Katten IN
Aanwezig op 1 januari (opname in voorgaand jaar)
Zwerf
Afstand
Teruggebracht
Geboren asiel
Uitwisseling
Anders IN
Totaal

2017
51
344
99
36
26
12
2
570

2016
40
364
115
39
21
35
0
614

2015
49
387
134
33
11
7
9
630

Tabel 6 | Aantal katten dat Dierentehuis Stevenshage in 2017, 2016 en 2015 heeft verlaten, na in datzelfde
jaar te zijn opgevangen.

Katten UIT
Retour eigenaar
Nieuw tehuis
Geëuthanaseerd of overleden
Anders UIT (bijv. retour wild of uitwisseling)
Totaal

2017
152
330
46
1
529

Parkieten Mollie en Snippy werden in 2017 bij Stevenshage opgevangen.
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2016
165
331
52
14
562

2015
174
331
55
6
566

Asielkonijn Sjonnie kwam in 2017 bij Dierentehuis Stevenshage in Leiden terecht.
Tabel 7 | Aantal diverse dieren* dat in Dierentehuis Stevenshage is opgevangen in 2017, 2016 en 2015.

Diverse dieren IN
Aanwezig op 1 januari (opname in voorgaand jaar)
Zwerf
Afstand
Teruggebracht
Geboren asiel
Uitwisseling
Totaal

2017
3
88
60
9
6
2
168

2016
8
97
33
9
5
2
154

2015
11
94
33
11
10
1
160

Tabel 8 | Aantal diverse dieren* dat Dierentehuis Stevenshage in 2017, 2016 en 2015 heeft verlaten, na in
datzelfde jaar te zijn opgevangen.

Diverse dieren UIT
Retour eigenaar
Nieuw tehuis
Geëuthanaseerd of overleden
Anders UIT (bijv. uitwisseling)
Totaal
*

2017
17
117
13
3
150

De categorie ‘diverse dieren’ omvat konijnen, kleine knaagdieren en tamme vogels.
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2016
22
114
12
3
151

2015
19
116
8
4
147

Verblijfsduur, verzorgingsdagen en dagbezetting asieldieren
Tabel 9 | Gemiddelde verblijfsduur van asieldieren in Dierentehuis Stevenshage in 2017, 2016 en 2015.

Gemiddelde verblijfsduur in dagen 1
Honden
Katten
Diverse dieren

2017
35
33
28

2016
20
29
29

2015
18
25
29

1

De vermelde gemiddelde verblijfsduur is inclusief dieren die binnen enkele dagen met hun eigenaar
worden herenigd. Zie Tabel 10 voor de gemiddelde verblijfsduur van herplaatste dieren.

Tabel 10 | Gemiddelde verblijfsduur van herplaatste asieldieren in 2017, 2016 en 2015.

Gemiddelde verblijfsduur in dagen 1
Honden
Katten
Diverse dieren

2017
58
43
31

2016
51
45
37

2015
-

1

De vermelde gemiddelde verblijfsduur is exclusief dieren die binnen enkele dagen met hun eigenaar
worden herenigd. Zie Tabel 9 voor de gemiddelde verblijfsduur van alle asieldieren.

Tabel 11 | Aantal verzorgingsdagen van asieldieren in Dierentehuis Stevenshage in 2017, 2016 en 2015.

Totaal aantal verzorgingsdagen
Honden
Katten
Diverse dieren
Totaal

2017
4.748
16.746
4.589
26.083

2016
3.536
17.280
4.508
25.324

2015
2.764
14.813
4.421
21.998

Tabel 12 | Gemiddeld aantal aanwezige asieldieren in Dierentehuis Stevenshage in 2017, 2016 en 2015.

Gemiddeld aantal aanwezige asieldieren per dag
Honden
Katten
Diverse dieren
Totaal

11

2017
14
46
13
72

2016
10
48
13
70

2015
8
40
12
60

In 2017 werden er in Dierentehuis Stevenshage
in totaal 26 kittens geboren, waaronder Sanne,
Art, Thomas en Jochem van moeder Margriet.
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1.3

Huisvesting

Verwarming hondenkennels
Eind 2016 rondden we de installatie van een nieuw verwarmingssysteem in onze hondenkennels
af. De warmte-units van het oude systeem waren ruim 20 jaar oud en begonnen een voor een uit
te vallen. Het oude systeem was gebaseerd op het inblazen van warme lucht in de ruimte. Omdat
dit systeem niet meer in de handel is, hebben we gekozen voor warmtepanelen boven de kennels
die met heet water via de cv-installatie verwarmd worden en zo stralingswarmte afgeven aan de
panelen aan het plafond van de hondenkennels. Na enige opstartproblemen heeft het systeem
probleemloos gefunctioneerd en zaten onze asiel- en pensionhonden er afgelopen winter
warmpjes bij. Tijdens de installatiewerkzaamheden is de capaciteit van het hondenpension
tijdelijk iets verlaagd, maar hebben we de opvang van asielhonden onverminderd voortgezet.
Kassasysteem
Administratiekantoor Abin verzorgt al sinds jaar en dag de boekhouding en loonadministratie voor
Dierentehuis Stevenshage. In overleg met hen bleek het zinvol om de financiële administratie te
gaan automatiseren. Hierdoor kunnen een aantal stappen in het administratieproces worden
ontdubbeld. We kozen voor een Octopos kassa systeem, online gekoppeld met het
boekhoudsysteem Twinfield, wat weer gekoppeld is aan het factuurbeheersysteem BaseCone.
Zowel vanuit Abin als vanuit het asiel is er beveiligde toegang tot de systemen. Het met de hand
inboeken van kasposten, facturen, bankafschriften etc. is hierdoor geheel overbodig geworden.
Het betalen van facturen is nu eveneens geautomatiseerd. Het is de bedoeling dat in de toekomst
meer mogelijkheden van Twinfield en Octopos worden benut om de kans op fouten te verkleinen
en de jaarlijkse check door de accountant te vereenvoudigen.
Vloer benedenverdieping
In september 2017 was het drie jaar geleden dat we ons nieuw verbouwde pand betrokken. Het
duurzame gebouw voldoet uitstekend en oogst nog steeds veel bewondering van bezoekers en
gebruikers. Het enige aandachtspunt was de vloer, die bij de verbouwing was voorzien van een
epoxycoating. Deze begon al snel na de verhuizing gebreken te vertonen. De bedrijfsvoering werd
bemoeilijkt door het afbladderen van de vloer. Hierdoor was deze niet meer overal waterdicht en
begon er vocht in de ondervloer te trekken. Omdat we met name in de dierenverblijven veel
schoonmaken verergerde dit probleem snel, waardoor niet alleen de ondervloer maar ook de
waarborg van hygiëne-eisen in gevaar zouden kunnen komen.
Na een voortraject van ruim een half jaar begon in november 2017 de firma Boekhout
Bedrijfsvloeren met de installatie van een pvc-bedrijfsvloer. Deze vloer bestaat uit tegels van
gerecycled pvc die onderling worden verlijmd en naadloos aan elkaar worden gelast tot een
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volledig waterdichte vloer. Om te zorgen dat de vloer overal optimaal kon worden geïnstalleerd
en omdat de gehele benedenverdieping werd gelegd, moest er intern een aantal keren worden
verhuisd. Door goede communicatie met Boekhout en met de inzet van het personeel en de hulp
van vele vrijwilligers was de klus binnen drie weken geklaard.
Het resultaat mag er zijn. De vloer is geluiddempend, isoleert goed en is mooi stroef, wat de
veiligheid van onze medewerkers en vrijwilligers ten goede komt. Het nadeel van pvc-vloeren is
dat ze wat zachter zijn zodat kleine krassen van stoelen of meubilair zichtbaar blijven. Deze
krassen zijn echter uitsluitend esthetisch en hebben geen enkele invloed op de functie en
waterdichtheid. Ook de katten en honden in het asiel lijken erg blij met de nieuwe vloer, die voor
hen wat zachter en warmer aanvoelt dan de vorige epoxyvloer.
Om de vloer goed te reinigen, is er bij Verhagen Leiden een schrobmachine aangeschaft waarmee
wekelijks de loopvlakken worden schoongemaakt. De schrobmachine voorkomt overbelasting aan
de polsen, schouders en ruggen van de medewerkers.

De epoxycoating op de vloer van de benedenverdieping bemoeilijkte de bedrijfsvoering van Dierentehuis Stevenshage. Daarom is de
vloer vervangen door een pvc-bedrijsvloer. Tijdens de drie weken die de klus duurde bleven het asiel en pension geopend.
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2
2.1

Pension
Pensionvoorzieningen

Dierentehuis Stevenshage biedt pensionvoorzieningen voor honden en katten en in beperkte
mate ook voor konijnen, knaagdieren en volièrevogels.
Kattenpension
In ons kattenpension zien we over 2017 een toename van het aantal overnachtingen. Dit heeft
mogelijk te maken met het verbeteren van de economische situatie van Nederland, waardoor
mensen vaker en langer op vakantie gaan en in die periode hun huisdier aan ons toevertrouwen.
In ons pension kunnen wij maximaal 60 katten tegelijk huisvesten. Dit aantal bereiken we meestal
alleen gedurende een aantal weken in de zomervakantie.
Veel van onze pensiongasten in het kattenpension zijn terugkerende klanten. Een aantal van hen
krijgt speciaal voer vanwege blaasproblemen. In 2017 hebben we bij enkele van hen tijdens het
pensionverblijf urine opgevangen om deze op blaasgruis en de aanwezigheid van bloed te laten
checken. Vaak is dit eenvoudiger in het pension dan in een thuissituatie. Dit is een service die we in overleg - verrichten voor frequente gasten.
Hondenpension
Bij het hondenpension zagen we een geringe daling in het aantal overnachtingen. Dit heeft vooral
te maken met een toename van asielhonden die meer aandacht en zorg vragen. Hierdoor is er
minder ruimte om extra pensionhonden een plaats te bieden, waardoor het hondenpension nog
eerder vol zit en we sneller genoodzaakt zijn pensionaanvragen af te wijzen.
Het aantal pensionhonden varieert van 12 in 'normale' tijden tot 16 of 20 in schoolvakanties. De
perioden waarin het maximum 20 is, zijn erg arbeidsintensief voor het personeel en de
vrijwilligers. Daarom zij we in september 2017 een proef begonnen waarbij we het maximale
aantal pensionhonden het hele jaar door op 16 houden. Hierdoor worden de grote pieken
vermeden, wordt het personeel ontlast en hopen we de pensioninkomsten desondanks stabiel te
houden. De proefperiode loopt tot september 2018.
Het omheinde hondenbos is ook beschikbaar voor pensionhonden die bij ons verblijven.
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2.2

Cijfers pension

Tabel 13 | Gemiddeld aantal aanwezige pensiondieren in Dierentehuis Stevenshage in 2017, 2016 en 2015.

Gemiddeld aantal aanwezige pensiondieren per dag 1
Honden
Katten
Diverse dieren
Totaal

2017
13
29
3
45

2016
14
27
4
45

2015
14
24
3
41

1

In vakantieperioden ligt het gemiddeld aantal aanwezige pensiondieren per dag hoger dan het hier
vermelde jaargemiddelde.
Tabel 14 | Aantal verzorgingsdagen pensiondieren in Dierentehuis Stevenshage in 2017, 2016 en 2015.

Totaal aantal verzorgingsdagen pension
Honden
Katten
Diverse dieren
Totaal

2017
4.801
10.586
1.145
16.532

2016
5.254
9.913
1.329
16.496

Voor katten zijn er drie pensionkamers met manden en klimtoestellen waar elke kat een veilig plekje vindt.
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2015
5.223
9.030
1.309
15.562

3

Dierenarts

Dierenartsenpraktijk De Keerhoeve is de vaste dierenartsenpraktijk van Dierentehuis Stevenshage.
Tweemaal per week komt een van de dierenartsen naar het asiel om de binnengekomen dieren te
onderzoeken en indien nodig te vaccineren. Ook dieren die al langer in het asiel zijn en medische
zorg nodig hebben, kunnen op dit spreekuur terecht. In geval van acute zorg staan de dierenartsen
van de Keerhoeve 24 uur per dag voor ons klaar. Voor het uitvoeren van ingrepen en operaties
vervoeren wij de dieren zelf naar de nabijgelegen praktijk. In incidentele gevallen werken wij
uiteraard ook samen met andere dierenartspraktijken in de omgeving, bijvoorbeeld bij
specialistische behandelingen zoals gecompliceerde orthopedische operaties. Voor ons jaarverslag
leverde dierenarts Colette van Kan van De Keerhoeve onderstaande bijdrage.
Mogen wij een prikje geven?
De afgelopen jaren zijn de regels rond antibioticagebruik behoorlijk aangescherpt. De
reden is de toenemende mate van resistentie in vooral de humane gezondheidszorg. In
eerste instantie zijn de regels voor antibioticagebruik bij landbouwhuisdieren
aangescherpt, maar sinds twee jaar zijn er ook richtlijnen voor gezelschapsdieren en
zelfs voor konijnen en knaagdieren. In deze richtlijnen wordt beschreven óf en welk
antibioticum er bij een bepaalde aandoening gebruikt mag worden. Er worden
steekproefsgewijs controles uitgevoerd, waarbij waarschuwingen en boetes worden
uitgedeeld, indien een dierenarts zich niet aan de richtlijnen heeft gehouden. Onze
praktijk heeft inmiddels ook een controle gehad.
Als dierenartsen zijn wij uiteraard genoodzaakt ons aan de richtlijnen te houden. Maar
zoals voor elke regel geldt: er zijn uitzonderingen en er is altijd een grijs gebied, waarin
we vrij zijn om de regels te ‘overtreden’, mits we daar een goede argumentatie voor
hebben.
Bij de behandeling van asiel- en pensiondieren komen we soms in het grijze gebied
terecht. Niet alleen wat betreft antibioticabeleid, maar ook voor het instellen van
andere behandelingen. De gezondheid van het individuele dier en de richtlijnen zijn hier
immers niet de enige factoren die een rol spelen bij het starten van een behandeling.
Ten eerste bevindt het zieke dier zich in een omgeving met vele andere dieren,
waardoor het risico op uitbreiding van de aandoening veel groter is dan bij een dier dat
thuis woont.
Een andere overweging is de reputatie van het asiel en pension. Dit klinkt wellicht als
een ondergeschikt argument, maar stel dat u uw hond naar een pension heeft gebracht.
U komt de hond op zaterdag halen en hij blijkt kreupel te zijn. Volgens de medewerkers
is dat sinds die ochtend, waardoor er nog geen dierenarts naar heeft kunnen kijken. U
krijgt het advies om het een paar dagen aan te kijken en zelf na het weekend naar uw
dierenarts te gaan indien het niet beter gaat.
Lees verder op de volgende pagina à
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Vervolg van pagina 18
Er zijn eigenaren die er blind op zullen vertrouwen dat de medewerker van het pension
de waarheid spreekt, maar er zijn zeker ook eigenaren die twijfelen aan zo’n verhaal.
Misschien is het wel veel eerder gebeurd, maar hebben de medewerkers niet goed
opgelet? Of is de hond ontsnapt en heeft hij zichzelf bezeerd? ‘Ik kreeg mijn hond
kreupel terug uit het pension, daar ga ik niet meer naartoe’. Normaliter zouden we deze
hond geen medicatie voorschrijven, maar de eigenaar de situatie even laten aankijken.
Maar in bovenstaand geval is het wellicht beter om de hond wel wat pijnstilling mee te
geven. Dit is wettelijk niet verboden, kan weinig kwaad en het pension laat de eigenaar
in ieder geval zien betrokken te zijn en direct actie ondernomen te hebben (namelijk:
overleg dierenarts en voorschrijven medicatie).
Een andere situatie: een poes begint op donderdag met niezen, heeft rode ogen,
etterige neusuitvloeiing, geen koorts maar eet niet door de neusuitvloeiing. We kijken er
vrijdag naar. De poes heeft niesziekte. Ze zou zondag door de eigenaar worden
opgehaald. Niesziekte is een virale infectie, die vaak vanzelf overgaat. In een
thuissituatie behandelen we symptomatisch (neusdruppels/ontstekingsremmers) of
helemaal niet. Maar als u als eigenaar uw kat uit het pension komt halen, het dier niet
eet en de kop onder de neus- en ooguitvloeiing zit, dan zet u hier vraagtekens bij. En
terecht. We zullen in dit geval waarschijnlijk starten met een symptomatische
behandeling, maar als de klachten niet verbeteren, zouden we toch antibiotica kunnen
voorschrijven voordat de kat naar huis gaat. Daarnaast wordt een dier met niesziekte in
quarantaine gebracht ter bescherming van de andere katten in het pension.
Zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen. De meeste dingen zijn niet zwart-wit. En
gelukkig maar, zo blijft ons vak afwisselend en interessant!

Colette van Kan
Dierenartsenpraktijk De Keerhoeve
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4

Vrijwilligers

4.1

Vrijwillig maar niet vrijblijvend

Het werken met dieren spreekt veel mensen aan. Wij ontvangen bijna dagelijks vragen van
mensen die willen komen helpen. Deze variëren van "ik wil graag een keertje een hond
meenemen naar het strand" tot "ik wil wel pleeggezin zijn voor moederloze kittens" en "ik ben elf
jaar en wil graag vrijwilliger worden". Op de meeste van deze vragen moeten we helaas afwijzend
reageren. Onze pleeggezinnen moeten bijvoorbeeld eerst hun sporen verdiend hebben in het
asiel. Zodat we hen kunnen meemaken, leren kennen en weten hoe ze reageren als de nood aan
de man is. Pas dan durven we bijvoorbeeld flessekittens aan hen toe te vertrouwen of durven we
hen met een asielhond op pad te sturen naar bos of strand.
Het werken bij ons vraagt wat van een persoon. Het kan zwaar werk zijn, je wordt moe en vies en
het is soms emotioneel belastend. Daarvoor krijg je ook veel terug als je bijvoorbeeld hoort dat
mede dankzij jou een moeilijk plaatsbare hond uiteindelijk een nieuw thuis heeft gevonden of dat
een bange kat met veel geduld eindelijk zijn hok uit durfde te komen.
De minimumleeftijd voor vrijwilligerswerk is bij ons 16 jaar. Deze leeftijd is voorgeschreven door
onze verzekering. Dit is voor ons een belangrijke restrictie die we zorgvuldig bewaken. Kinderen
komen alleen onder toezicht van een volwassene in contact met onze dieren, bijvoorbeeld om
kennis te maken of voor het socialiseren van jonge dieren.
Ook in 2017 organiseerden we gelegenheden om onze vrijwilligers te danken voor hun inzet. De
jaarlijkse zomerbarbecue en de kerstbijeenkomst zijn vaste momenten in het jaar. We streven
ernaar om elk jaar een andere kerstattentie te kiezen. Dit jaar was het een kerstpakket van
biologische groente- en fruitleverancier Kievit uit Katwijk. Veel mensen waren blij verrast door de
vegan lekkernijen in het pakket. Ook onze lunches met Pasen en Kerstmis zijn een manier om
onze (vrijwillige) medewerkers te laten weten dat we het enorm op prijs stellen dat ze zich ook op
feestdagen voor de dieren komen inzetten.

4.2

Introductiebijeenkomst vrijwilligers

In 2016 startten we met de informatieavonden voor nieuwe vrijwilligers. Ondanks een groot
aantal belangstellenden bleek het aantal mensen dat gedurende langere tijd vrijwilliger bleef,
relatief klein te zijn. Daarom hebben we onze werkwijze in 2017 enigszins aangepast om
maatwerk te kunnen leveren. Mensen die belangstelling hebben om vrijwilligerswerk te komen
doen, worden nu verzocht om zich in te schrijven via een formulier op onze website. Dit formulier
staat alleen open op het moment dat we daadwerkelijk nieuwe vrijwilligers zoeken. Zij kunnen
hierop hun gegevens en motivatie kenbaar maken en aangeven op welke dagen ze beschikbaar
zijn. Vervolgens nodigen we de geschikte kandidaten persoonlijk telefonisch uit voor de
eerstvolgende informatieavond, die we plannen op basis van het aantal aanmeldingen en de
behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Het opkomstpercentage is hierdoor bijna 100%.
Als mensen op de informatieavond besluiten om vrijwilliger te worden, dan vragen we hen om
binnen een maand minstens vier dagdelen te komen. De data leggen we vast in een logboekje.
Zodoende hebben we meer zicht op hoe het gewenningsproces verloopt. Na afloop van de
inwerkperiode overleggen we met de kandidaat of hij/zij wil blijven komen. Natuurlijk heeft
iedereen de vrijheid om op elk gewenst moment af te haken. De minimum frequentie voor een
vrijwilliger is één dagdeel per 14 dagen zodat de werkroutine behouden blijft, wat de kwaliteit van
de zorg voor de dieren ten goede komt.
Het aantal kandidaten dat wordt uitgenodigd voor de avonden is beperkt. Omdat we meer
aandacht kunnen besteden aan het inwerken, blijken meer mensen zich vast te willen verbinden
aan het asielwerk. Er zijn in 2017 in totaal 6 vrijwilligersavonden gehouden. Voor 2018 is het
streven om iedere 6 tot 7 weken een avond te organiseren.
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Man tussen de katten
Interview door Laura Lancee, Beestenbende Najaar 2017

Pieter is relatief nieuw in het asiel. Hij weet het nog precies: op 18 september 2016 kwam
hij voor de eerste keer. Sindsdien verzorgt hij iedere zondagochtend de katten bij
Dierentehuis Stevenshage. En daar heeft ie best een fietstocht vanuit Wassenaar voor over.
Hij moest wel, want pas vorige week haalde hij zijn rijbewijs. Gefeliciteerd!
Hoe ben je bij Stevenshage terecht gekomen?
Ik woon dus in Wassenaar, maar ik ging daarvoor in Leiden naar school en werkte er daarna
ook. Als ik op mijn dagelijkse fietstochten langs het asiel kwam, dacht ik er vaak over om eens
langs te gaan en vrijwilliger te worden. Maar het kwam er nooit van. Ondertussen had ik voor
mijn werk weleens contact met asielen. Ik werkte bij een deurwaarderskantoor, en dan komt
het voor dat bij ontruimingen ook dieren betrokken zijn. In zulke gevallen moest ik, samen
met de deurwaarder, dierenambulance en de asielen, bekijken hoe de dieren konden worden
opgevangen en wie er garant stond voor de kosten. Ik herinner me nog dat we binnen één
maand, bij twee ontruimingen, 14 katten en een hond aantroffen. Dat was het moment dat
ik besloot me aan te melden voor een informatieavond bij Stevenshage.
Goed idee! Hoe is die informatieavond je bevallen?
Ik was verrast! Het was anders dan ik had verwacht. Er waren bijvoorbeeld wel 20 mensen,
veel meer dan ik van tevoren had gedacht. Nicolette vertelde heel helder en eerlijk over wat
je kan verwachten van het vrijwilligerswerk. Ik was enthousiast, en heb me meteen
aangemeld. Het zou kunnen dat ik er zonder die informatieavond nooit aan begonnen was, ik
ben geen type dat gewoon op een ochtend langs gaat.
Waarom heb je ervoor gekozen bij de katten te werken?
Ik heb helemaal niets tegen honden, maar met katten ben ik bekend. Ik heb er zelf vier! Ze
komen allemaal uit verschillende nesten, en zijn 11, 7, 6 en 5 jaar oud. Nee, ze komen niet uit
een asiel. Als ik nu een kat zou nemen, zou ik dat zeker wel overwegen.
En, hoe bevalt het?
Heel erg goed. Toen ik begon, was ik nog bang om te betrokken te raken bij de katten, of last
te krijgen van treurige verhalen. Maar dat is helemaal niet het geval. Het is juist heel erg leuk
en fijn om te zien dat schuwe of afstandelijke katten langzaam uit hun schulp kruipen en
vertrouwen krijgen. Dat duurt soms een week, en soms een paar maanden, maar het is
prachtig om mee te maken. Het heeft er misschien mee te maken dat ik in de hal werk met
plaatsbare katten, al ben ik begonnen bij de quarantaine. Het is sowieso bijzonder om te zien
met hoeveel liefde en plezier de medewerkers en vrijwilligers met en voor de dieren werken.
Alles wordt in het werk gesteld, hoe lang het ook duurt, om een dier een mooie vaste plek te
bezorgen.

Lees verder op de volgende pagina à
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Vervolg van pagina 22
Zijn er katten die je in de afgelopen maanden zijn bijgebleven?
Er zijn er meerdere, maar Asteraki zal me zeker bijblijven. Hij had een leuk karakter, maar in
het begin blies hij naar me en verstopte zich onder een deken als ik binnen kwam. En dat
terwijl hij wel kopjes kwam geven als er een vrouw in de buurt was. Dit duurde wekenlang,
totdat hij ineens op een dag uit het niets naar me toe kwam om me te begroeten. Hij schrok
er zelf ook een beetje van, maar het ijs was gebroken. Datzelfde gebeurde ook bij Lucius, een
prachtige langharige kat die erg schuw leek te zijn, maar zich ontpopte als een enorme
knuffelkat. Gelukkig zijn beide alweer een tijdje geplaatst in een nieuw huis.
Wat wil je nog als afsluiter zeggen?
Iedereen die denkt dat het asiel een slechte plek is om dieren te plaatsen, zou eens langs
moeten komen om te zien dat dit echt niet zo is. Er wordt met superveel inzet en heel
liefdevol omgegaan met de dieren. En ze kunnen zo lang blijven als nodig is om een huisje te
vinden. Daar kun je echt op vertrouwen. Ikzelf vind het superleuk om dit werk te doen, en
voorlopig zie ik mezelf nog niet stoppen.

Vrijwilliger Pieter heeft het prima naar zijn zin tussen de katten van Dierentehuis Stevenshage.
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5

Personeel

Dierentehuis Stevenshage heeft een vaste staf van zeven mensen. De beheerder, Nicolette
Bloemendaal, is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en bedrijfsvoering, de
aansturing en het personeelsbeheer. Zij is de linking-pin met het bestuur van Dierentehuis
Stevenshage. Nicolette, of bij afwezigheid haar plaatsvervanger Sylvia, is aanwezig bij de
maandelijkse bestuursvergadering. Personeel is een vast agendapunt in deze vergadering.
Voor de primaire arbeidsvoorwaarden was 2017 een ijkpunt. Er is in het begin van het jaar een
nieuwe pensioenregeling tot stand gekomen. De directe aanleiding hiervoor was dat de
pensioenregeling voor het personeel die bij Interpolis was ondergebracht onverwacht eindigde.
Het personeel is hier al in 2016 over geïnformeerd en heeft in een voorlichtingsbijeenkomst
uitgebreid kennis kunnen nemen van de nieuw voorgestelde regeling. Uiteindelijk
hebben alle medewerkers individueel ingestemd met de nieuwe regeling.
Een andere belangrijke stap is de nieuwe salaristabel gebaseerd op de actuele
CAO van de gemeenten (CAR/UWO). De functies uit het Functieboek van
Stevenshage zijn hieraan gekoppeld. Vervolgens zijn op basis daarvan de
individuele medewerkers op basis van functie en dienstjaren ingedeeld.
Dit betekende in alle gevallen een welverdiende financiële plus voor het
personeel.
Voor de arbeidsrechtelijke ‘check’ van contracten en andere juridisch
arbeidsvoorwaardelijke zaken wordt incidenteel om niet-extern juridisch
advies gevraagd. Aan het begin van het jaar zijn de (jaarlijkse)
functioneringsgesprekken gevoerd door de beheerder met alle leden van het
team. De voorzitter van het bestuur heeft het functioneringsgesprek met de
beheerder gevoerd. De functioneringsgesprekken zijn een goed instrument
om buiten de dagelijkse drukte om van beide kanten zowel terug als vooruit
te kijken.
In de eerste helft van het jaar is dierenverzorger Annika met
zwangerschaps- en daarna deeltijd ouderschapsverlof gegaan. Met als
feestelijk hoogtepunt de bevalling van een zoon in mei. In de periode van
haar verlof is haar functie tijdelijk waargenomen. In oktober is tijdens
een bijeenkomst met het personeel afscheid genomen van
dierenverzorger Jonne en facilitair medewerker Johan. De taken van
Johan zijn intern herverdeeld. Zij hebben beide een functie elders.
2017 is voor het personeel een intensief jaar geweest met een aantal
personele veranderingen, maar ook pieken in drukte en
vakantieperiodes en het leggen van de nieuwe vloer in nagenoeg het
gehele gebouw heeft het nodige van hen gevergd.

De 11-jarige poes Amy kwam in 2017 bij Dierentehuis
Stevenshage terecht omdat zij niet goed overweg
kon met de baby in het gezin waar ze woonde.
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6

Bestuur

De focus van het bestuur lag in 2017 op het versterken van de fondsenwerving en het houden van
aansluiting externe partners en opdrachtgevers (gemeenten). Daarnaast zijn de exploitatie en
instandhouding van het gebouw belangrijke onderwerpen van aandacht geweest. Investeringen
zoals de nieuwe vloer vragen zorgvuldige keuzes en besluitvorming. De solide organisatie van
Dierentehuis Stevenshage en financiële positie, goede samenwerking tussen bestuur en
beheerder en de betrokkenheid en onderlinge communicatie zijn een belangrijke basis voor de
continuïteit en het resultaat.
Aan het eind van het jaar heeft algemeen bestuurslid Marlies Tiepel aangegeven het bestuur te
willen verlaten. Het bestuur heeft haar hartelijk bedankt voor haar inzet en afscheid genomen. In
2017 is de samenstelling van het bestuur verder niet gewijzigd. De verdeling van taken en
portefeuilles is aangescherpt en in de incidentele onderlinge vervanging is voorzien. De plaats van
Marlies wordt vooralsnog niet opnieuw ingevuld. In Tabel 15 is de samenstelling van het bestuur
aan het einde van 2017 weergegeven.
Tabel 15 | Samenstelling bestuur Stichting Dierentehuizen Leiden en Omstreken (SDLO) eind 2017.
Naam
Lizette Ploos van Amstel
Simon Vermeij
Henk Kruit
Suzan Commandeur
Hans Varkevisser

Functie
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemeen bestuurslid

De buiten de zomervakantieperiode, maandelijkse reguliere bestuursvergaderingen hebben in
2017 tien keer plaatsgehad. Er zijn extra bijeenkomsten geweest in het kader van de pensioenen
en personeel. Het bestuur is betrokken en aanwezig bij de reguliere bijeenkomsten, zoals de
oudjaarsborrel, de Open Asieldag en de jaarlijkse barbecue voor personeel en vrijwilligers.
Aan het einde van het jaar 2017 is Dierentehuis Stevenshage door de gemeente Leiden
geïnformeerd over een in de directe omgeving van het asiel en pension te bouwen woontoren.
Het bestuur heeft dit opgepakt als strategisch en risicovol project voor Dierentehuis Stevenshage
in de nabije toekomst.
Bij Dierentehuis Stevenshage worden ook tamme vogels opgevangen, zoals zebravink Fink.
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7

Bijdragen aan het asiel

Met grote regelmaat ontvangen wij van vele mensen, verenigingen en bedrijven giften in de vorm
van geld of in natura. Ook in 2017 mochten we weer vele euro's, zakken diervoeding, krabpalen,
hondenkoekjes, fleecedekens, kruidenhooi, handdoeken en andere bruikbare zaken in ontvangst
nemen. Wij zijn hier uiteraard heel blij mee! Sommige dierenspullen kunnen we niet direct zelf
gebruiken, omdat ze niet heel zouden blijven of omdat we er teveel van hebben. Met goedvinden
van de gulle gever bieden wij deze (bijna) nieuwe spullen aan op een aparte Facebookpagina en
op markten. De opbrengsten komen rechtstreeks ten goede aan de asieldieren.
7.1

Financiële donaties

Schenkingen
De financiële ondersteuning van Dierentehuis Stevenshage bestaat voor een belangrijk deel uit
eenmalige of periodieke donaties. Bij een jaarlijkse bijdrage van €15,- of meer ontvangen onze
donateurs viermaal per jaar ons asielblad Beestenbende. In 2017 hadden we 1618 donateurs,
helaas weer enkele tientallen minder dan vorig jaar. Op ons financiële overzicht vindt u ook een
categorie giften en jaarlijkse schenkingen. Dit zijn eenmalige donaties van dierenvrienden en vaak
ook van donateurs die besluiten om naast hun jaarlijkse bijdrage iets extra’s te schenken aan de
dieren, bijvoorbeeld met Kerstmis of bij een online donatie-actie voor een specifiek dier.
Collecte
In juni hielden we onze jaarlijkse collecte. Was het in mei nog snoeiheet, begin juni bracht enorme
regenbuien, precies in onze collecteweek. Onze collectanten zijn bikkels en zij liepen onverdroten
door de wolkbreuken langs de deuren. De landelijke trend, minder opbrengst uit huis-aan-huis
collectes, is helaas ook bij Stevenshage zichtbaar. Het aantal collectanten bleef met 175 ongeveer
gelijk aan vorig jaar, maar de gemiddelde opbrengst per bus daalde van €120,05 in 2016 naar
€96,02 in 2017. Bij mensen die niet thuis waren hebben onze collectanten weer een kaartje in de
brievenbus gedaan. Daarop staat informatie waarmee mensen gemakkelijk en veilig via internet
een donatie konden doen. Dat alles bij elkaar resulteerde in de - nog altijd zeer respectabele totaalopbrengst van €16.803,01! We willen ook hier nog eens alle mensen die zich voor onze
collecte hebben ingezet en alle mensen die een bijdrage in de collectebus hebben gedaan, heel
hartelijk danken!

Tabel 16 | Collecteopbrengst voor Dierentehuis Stevenshage over de periode 2009 – 2017.
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Juul en Angenita bij FikkieTV
Vrijwilligster Angenita doet met haar eigen Sheltie
Juul doet behendigheidstraining. Samen deden ze
mee met Fikkie TV van Martin Gaus. In dit
programma kunnen deelnemers geld winnen voor
een goed doel met behendigheid en apporteren.
Juul en Angenita liepen de sterren van de hemel.
Ze haalden de finale en Juul sleepte zelfs de
verdubbelaar in de wacht. Samen wonnen
Angenita en Juul maar liefst €2000 voor
Dierentehuis Stevenshage!

€2000

Vriendinnenclub

€30,35

Tekenen voor de asieldieren
SBO De Vlieger hield samen met Tekenfund.nl een
grote creatieve inzamelingsactie voor Stevenshage.
De kinderen tekenden kunstwerken, waarvan
wenskaarten, placemats, onderzetters en mokken
werden gemaakt. Deze verkochten ze aan familie,
vrienden en bekenden. Ieder verkocht artikel
leverde een mooi bedrag op voor het goede doel.
In totaal mochten we €500 in ontvangst nemen
voor de asieldieren dankzij de creativiteit van de
leerlingen! Voorafgaand aan de actie ging collega
Tamara naar de school om over het asiel te
vertellen en Sterre kreeg een privérondleiding door
het asiel omdat ze met haar kunst de meeste
artikelen verkocht.

€500

Fieke (9 jaar), Senne (10 jaar), Tessel (7 jaar) en
Maura (7 jaar) vormen een hechte
vriendinnenclub. Ze hebben samen auto's
gewassen en de hond uitgelaten om geld in te
zamelen voor het dierenasiel. Zo verdienden ze
met elkaar €30,35. Op een zaterdag kwamen
ze dit zelf overhandigen en natuurlijk even de
dieren gedag zeggen!

Online acties
Soms vangen wij dieren op met medische problemen die zo kostbaar zijn om te behandelen, dat
we voor hen een aparte actie starten via onze website, vaak in combinatie met een blog. In 2017
kwamen we meermaals succesvol online in actie voor onfortuinlijke asieldieren. Zo was er rode
kater Kevin, die na een aanrijding in het asiel terechtkwam met een gebroken bekken en voorpoot
(kosten: €700). En de verwaarloosde hondjes Erba en Talieta, die we hebben geholpen met een
gebitssanering en sterilisatie (kosten: €700). Voor brekebenen Frenk en Salazar haalden we geld
op om de amputatie van hun verbrijzelde poten en het daaropvolgende herstel te bekostigen
(kosten: €550). Tenslotte organiseerden we ook een actie voor poesje Lieke, die na een aanrijding
een operatie aan haar gebroken bekken onderging. Haar herstel bestond uit speciale oefeningen
om haar spieren en pezen weer soepel te krijgen en het opbouwen van vertrouwen (totale
kosten: €750).

Online in actie voor rode kater Kevin
Rode kater Kevin is zwaargewond als hij in februari 2017 in de ochtendspits na een aanrijding van
de snelweg wordt gehaald. De keuzes zijn beperkt tot een kostbare operatie of inslapen. We
kiezen voor het eerste, ook al is het heel veel geld voor één dier. We kunnen hem niet gewoon
maar de rug toekeren en hem in laten slapen. Kevin werd onderwerp van ons wekelijkse blog
Intussen in het asiel en een spontane donatie-actie kwam op gang. We werden overspoeld door
vele lieve wensen voor Kevin én vele donaties. Binnen enkele dagen was het volledige bedrag
voor de operatie van Kevin bereikt! Kevin is inmiddels goed hersteld en woont nu bij zijn nieuwe
baasje – de dierenartsassistente bij de kliniek waar hij werd geopereerd (zie inzet)!
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7.2

Sponsoring

Adoptiehokken en sponsorbordjes
Veel van de verblijven van onze dieren zijn symbolisch geadopteerd door onze sponsors. Wij
hebben hondenkennels (€120,- per jaar voor een hele kennel of €60,- per jaar voor een halve
kennel), kattenhokken (€50,- per jaar) en konijnenhokken (€35,- per jaar) die geadopteerd kunnen
worden. Op de hokken wordt een bordje geplaatst met daarop een tekst naar keuze van de
adoptant. Sponsors kunnen ook een plekje kopen op onze Wall of Fame in de centrale hal voor
€50 per jaar. Adoptanten van dierenhokken en sponsors van bordjes op onze Wall of Fame krijgen
ons asielblad Beestenbende viermaal per jaar thuisgestuurd. In 2017 hadden wij 193 adoptanten
van dierenverblijven en sponsors van de Wall of Fame. Van de 40 hondenkennels zijn er inmiddels
34 geadopteerd en op 149 van de 168 kattenhokken prijkt inmiddels een sponsorbordje. En 6
sponsors kozen er inmiddels voor om één van de 10 konijnenhokken te adopteren.
Stichting DierenLot
Op ons terrein staat een grote oranje container van Stichting DierenLot. Mensen kunnen daarin
oude kleding, textiel en schoenen inleveren. Voor iedere ingezamelde kilo textiel ontvangen wij
een bijdrage van Stichting DierenLot. De container was ook in 2017 weer regelmatig tot de rand
gevuld. In 2017 is maar liefst 10.750 kilo textiel via onze container ingeleverd, wat ons maar liefst
€2360 heeft opgeleverd – ruim een verdubbeling ten opzichte van de opbrengst van vorig jaar.
Daarnaast heeft Stichting DierenLot een donatieverdubbelaar toegekend op twee onderdelen van
onze Open Asieldag 2017: de fotoshoots en de goodiebags. Bezoekers konden voor een zelf te
bepalen bijdrage ter plekke een professionele foto van hun dier laten maken door dierenfotograaf
Sanne van den Berg. Daarnaast verkochten we goodiebags, gevuld met producten voor de hond
die ons door sponsors ter beschikking waren gesteld. De volledige opbrengst van beide
onderdelen werd door Stichting DierenLot verdubbeld, zodat de beide onderdelen samen geen
€635, maar €1270 opleverden.

Stichting DierenLot verdubbelde de opbrengst van de goodiebags op de Open Asieldag 2017.
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7.3

Nalatenschappen en legaten

De gegevens van onze Stichting Dierentehuizen voor Leiden en omstreken (SDLO) die
Dierentehuis Stevenshage beheert, staan al jaren in Fikkert’s Jaarboek, een uitgave van de
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en in de Notarisagenda die jaarlijks aan alle notarissen in
Nederland wordt toegezonden. Hierdoor zijn de correcte gegevens van de stichting makkelijk
toegankelijk voor alle notarissen in Nederland. Verder staat er een vermelding op de website van
Notaris Online. Op deze manier heeft iedereen toegang tot de juiste gegevens van de stichting
indien zij de asieldieren iets willen nalaten. Wij zijn door de belastingdienst aangewezen als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat er over legaten of nalatenschappen
geen erfbelasting hoeft worden afgedragen door de stichting. Afgelopen jaar hebben we weer
een aantal nalatenschappen en legaten mogen ontvangen.

Herdenkingsboom
Regelmatig ontvangen we legaten of nalatenschappen van lieve mensen die ook na hun overlijden
onze asieldieren willen helpen. We vermelden hun namen niet in Beestenbende omdat sommige
nabestaanden daar geen prijs op stellen of omdat er geen nabestaanden zijn aan wie we het
kunnen vragen. Wel zijn we uiteraard altijd vereerd dat iemand de moeite heeft genomen om ons
in zijn of haar testament te vermelden. Die mensen en een aantal dierbare vrijwilligers die ons zijn
ontvallen wil ik graag op de een of andere manier gedenken. Al een tijdje liep ik daarom rond met
het idee om ter nagedachtenis aan al die mensen een boom te planten. Ik legde dit voor aan ons
hoveniersbedrijf, Leo van der Valk Boomverzorging en Hoveniersbedrijf. Zij blijken een kwekerij te
hebben waar ze bomen verzorgen die mensen niet meer kunnen of willen handhaven. Een mooie
parallel met onze asieldieren. Toen ik daar ging kijken, stonden er vele prachtige bomen. Na een
rondje door het 'bomenasiel' was er wat mij betreft maar één kandidaat: een prachtige
moerbeiboom. In april 2017 is hij in het asielperk geplant. Elke dag als ik er langs loop, denk ik
even aan de mensen voor wie hij symbool staat. Een prachtig levend monument.

Nicolette Bloemendaal
Beheerder Dierentehuis Stevenshage
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Als het baasje er niet meer is
In 2016 is de nieuwe regeling Als het baasje er niet meer is gelanceerd bij Dierentehuis
Stevenshage. Bij dit programma worden honden en katten na het overlijden van hun baasje door
ons opgevangen en herplaatst. Vooraf wordt via een formulier zoveel mogelijk informatie over
het dier in ons systeem opgenomen. Hoe is zijn of haar gedrag? Heeft de kat of hond speciale
behoeften? Is er een medisch probleem? Op het formulier geven eigenaars antwoord op deze en
vele andere vragen, zodat dat wij het huisdier na eventueel overlijden van het baasje goed en
gericht aan een geschikte nieuwe eigenaar kunnen helpen.
Er zijn sindsdien 19 mensen die deelnemen aan deze regeling. De meeste met meer dan één dier.
We hebben (gelukkig) nog geen dieren binnengekregen in het kader van de regeling. Wel hebben
we in 2017 veel dieren van overleden eigenaren binnengekregen. Bij deze dieren hebben we dus
veel tijd moeten steken in het achterhalen van gegevens.

Dit jaar kregen we een formulier van iemand die op familiebezoek ging in Kuala Lumpur. Het hondje kon natuurlijk niet mee en
kwam bij ons in pension. De hele directe familie ging ook naar Kuala Lumpur, dus vond de eigenaar het een veilig idee om het
hondje in te schrijven voor de regeling “Als het baasje er niet meer is”. Gelukkig is het niet nodig geweest.

Als het baasje er niet meer is...
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Dan vangen wij gratis uw geliefde huisdier op. Regel het nu.

8

Samenwerking

Dierentehuis Stevenshage staat midden in de samenleving. Wij werken samen met vele partijen die
ons helpen een constructieve bijdrage te leveren aan het dierenwelzijn in ons werkgebied. Ook in
2017 was samenwerking weer een rode draad in de activiteiten in en om Dierentehuis Stevenshage.
8.1 Contractsamenwerking gemeenten
Sinds 2016 hebben wij met alle gemeenten uit ons werkgebied een contractuele relatie, in plaats van
een subsidierelatie. Een dergelijke relatie betekent enerzijds dat Dierentehuis Stevenshage niet
meer ieder jaar een subsidie hoeft aan te vragen en een grotere fiscale ruimte kan benutten.
Gemeenten hebben anderzijds direct duidelijkheid over de dienstverlening en de daarvoor gemaakte
kosten. De basis van onze samenwerking is hiermee echter niet veranderd. Gemeenten behouden
hun rechten en plichten op basis van Boek 5, artikel 8, lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. Omdat wij
een open en transparant contact met de gemeenten uit ons werkgebied belangrijk vinden, nodigen
wij vertegenwoordigers van de gemeenten periodiek uit voor een bezoek aan het asiel. Niet alleen is
het prettig om een gezicht bij elke gemeente hebben, het maakt het wederzijds ook net wat
makkelijker om bij vragen of ideeën contact met elkaar op te nemen. Wij kijken ernaar uit om ook in
2018 deze constructieve samenwerking voort te zetten. Wij zijn daarnaast heel verheugd dat de
gemeente Katwijk in 2017 in navolging van de andere gemeenten ook heeft besloten om de
samenwerking met Dierentehuis Stevenshage in 2018 voort te zetten.
8.2 Samenwerking regionale asielen
Begin 2015 heeft een oriëntatie plaats gevonden om best practices uit te wisselen en samen op te
trekken met onafhankelijke asielen uit de regio, waaronder bijvoorbeeld asielen uit Wassenaar en
Den Haag. Besloten is de ontwikkelingen rondom de Nederlandse Federatie Dierenopvang
Organisaties (NFDO, zie ook paragraaf 8.3) af te wachten en daarna waar mogelijk verder met elkaar
in gesprek te gaan. De samenwerking met Dierenasiel Offem in Noordwijk is in bestuurlijk opzicht
beperkt, maar op dagelijks uitvoerend niveau prima.

Met alle gemeenten uit ons verzorgingsgebied hebben wij een samenwerking op contractbasis.

8.3

Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO)

De vereniging Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO) is in 2014 opgericht voor en
door onafhankelijke, wettelijk erkende en lokaal gevestigde dierenopvangorganisaties. Het ontstaan
van de NFDO komt voort uit eensgezindheid onder onafhankelijke dierenasielen ten aanzien van veel
onderwerpen en de behoefte om zich te verenigen in een landelijk platform. De NFDO heeft als
doelstelling om alle autonome dierenopvangcentra in Nederland te verenigen, te behouden en om
het al bestaande netwerk van lokale dierenopvangorganisaties te versterken. De belangrijkste pijlers
van de vereniging zijn belangenbehartiging van haar leden en kennisdeling. Begin 2015 is
Dierentehuis Stevenshage lid geworden van de NFDO. De organisatie is sinds die tijd in ontwikkeling
en het ons bestuur zal de ontwikkelingen binnen het NFDO in 2018 volgen.
8.4 Keurmerk opvang gezelschapsdieren
Begin 2015 is de nieuwe Wet Dieren van kracht geworden. Deze nieuwe raamwet is aanleiding
geweest om een nieuw keurmerk opvang gezelschapsdieren in het leven te roepen. De landelijke
Dierenbescherming heeft de ontwikkeling daarvan op zich genomen. De uitvoering is inmiddels bij
onafhankelijk instituut Verin belegd. Al in 2015 heeft Dierentehuis Stevenshage vrijwillig meegedaan
aan een proefaudit voor het in ontwikkeling zijnde keurmerk opvang gezelschapsdieren, gebaseerd
op de richtlijnen van het Besluit Houders van Dieren. De audit bestond uit een zelfevaluatie en een
locatiebezoek en is goed verlopen. Omdat het om een proef-audit ging, kon Dierentehuis
Stevenshage op grond hiervan niet automatisch een keurmerk verkrijgen. Het keurmerk is inmiddels
officieel van kracht geworden en we hebben een aanvraag voor het keurmerk ingediend. Naar
aanleiding van verdere oriëntatie is gebleken dat we voor alle diersoorten die wij opvangen, honden,
katten, konijnen en tamme vogels, zowel een aparte quarantaine, ziekenboeg en reguliere
verblijfsruimte moeten bieden. Voor de honden en katten beschikken wij hierover. Maar voor de
tamme vogels en konijnen betekent dit zes aparte ruimtes en die kunnen wij op dit moment (nog)
niet tegelijkertijd bieden. Wij vinden opvang voor konijnen en tamme vogels belangrijk. Wij beraden
ons nog hierover; of en zo ja, hoe we hiermee verder zullen gaan.
8.5 Dierenambulance Regio Leiden
Dierentehuis Stevenshage werkt al vele jaren naar tevredenheid samen met de gecombineerde
organisatie Dierenambulance Regio Leiden en het Vogelasiel Oegstgeest. De dierenambulance heeft
een groot werkgebied dat voor een groot gedeelte overlapt met dat van Dierentehuis Stevenshage.
Met twee ambulances brengen de vrijwilligers van de Dierenambulance Regio Leiden gevonden
(vaak gewonde) dieren onder andere naar Dierentehuis Stevenshage. Sinds medio 2017 zijn
Dierenambulance Regio Leiden en het Vogelasiel Oegstgeest organisatorisch gescheiden. De
samenwerking tussen Dierentehuis Stevenshage en beide onderdelen van deze organisatie is
gecontinueerd. Er is voor begin 2018 een afspraak gemaakt voor zowel de vrijwilligers als het
bestuur van de Dierenambulance Regio Leiden om te komen kennismaken met Dierentehuis
Stevenshage en de onderlinge samenwerking op alle niveaus nog beter op elkaar af te stemmen.
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Asielhond Shadow werd in 2017 belangeloos begeleid door Stichting Hond in Nood.

8.6 Stichting Hond in Nood
De meeste honden die in Dierentehuis Stevenshage terecht komen, zijn om verschillende redenen
afgestaan door de eigenaar, bijvoorbeeld overlijden van de eigenaar, emigratie, verandering in de
gezinssamenstelling of een andere baan van de eigenaar. In sommige gevallen is het gedrag van de
hond de belangrijkste reden. Onze medewerkers en vrijwilligers gaan hier direct mee aan de slag en
zien vaak al snel verbetering in het gedrag van de honden. Soms heeft een hond echter meer
individuele training nodig dan Dierentehuis Stevenshage kan bieden. In dergelijke gevallen roepen
wij de hulp in van Stichting Hond in Nood, een kleine maar veelzijdige stichting die zich met liefde
inzet voor alle honden. Dierentehuis Stevenshage werkt sinds ruim drie jaar met hen samen in de
heropvoeding van ‘moeilijke’ asielhonden. Op ons verzoek nemen de vrijwilligers van Stichting Hond
in Nood een gedragstest af en bij gebleken geschiktheid nemen ze de hond in training om specifieke
gedragsproblemen aan te pakken. Daarnaast voorzien ze onze medewerkers en vrijwilligers van
advies en tips over de aanpak van de hond in kwestie. Dit doen ze volledig belangeloos en hier zijn
we Stichting Hond in Nood zeer dankbaar voor.
8.7 Dierenpolitie
De Dierenpolitie is een belangrijke externe partij waarmee Dierentehuis Stevenshage samenwerkt
aan het verbeteren van dierenwelzijn in de regio. De communicatie met de vaste medewerkers van
de Dierenpolitie in onze regio is goed en de lijnen zijn kort, waardoor we snel kunnen schakelen en
informatie kunnen uitwisselen wanneer dat nodig is.
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9

Duurzaamheid

9.1 Energiebesparing
Dierentehuis Stevenshage profileert zich, zoveel mogelijk, als groen asiel. Ons gebouw is voorzien
van goede isolatie van dak, muren en ramen. Daarnaast is de hele benedenverdieping voorzien van
vloerverwarming, zodat het cv-water minder heet wordt gestookt. De betonnen vloer houdt de
warmte constant en biedt de dieren dag en nacht een gelijkmatige temperatuur. Ook is het gebouw
zowel binnen, als buiten, volledig voorzien van ledverlichting. Dit is zuinig in gebruik en prettiger
voor de dieren dan de traditionele tl-verlichting. Op het dak zijn er zonnepanelen en een
zonneboiler. We oriënteren ons om het aantal zonnepanelen op onze daken flink uit te breiden.
9.2 Groenvoorziening
Dierentehuis Stevenshage beschikt over een prachtig
omheind stuk bos waar de honden kunnen loslopen. Dit bos
is in 2016 op duurzame wijze gerenoveerd op advies van een
deskundige boominspecteur en met een kapvergunning van
de gemeente Leiden. Enkele zieke en dode bomen zijn
gekapt en dood hout uit andere bomen is weggesnoeid. Het
hout van de gekapte bomen uit ons eigen bos is op ons eigen
terrein hergebruikt en zien we terug als speeltoestel voor de
katten of in de vorm van houtsnippers voor de looppaden in
het bos. Door de aanplant van diverse inheemse struiken zijn
er twee begroeiingslagen gecreëerd, zodat het bos ook voor
vogels en andere dieren een toevluchtsoord blijft, dan wel
wordt. Nu er in de omgeving veel bomen zijn gekapt voor de
aanleg van de Rijnlandroute, merken we dat meer dieren het
bos gebruiken. Met name vele vogels vechten er om een
(broed)plek nu een belangrijk deel van hun nabije leefgebied
is verwijderd.

Het omheinde hondenspeelbos.

9.3 Afvalscheiding
Een ander aspect van duurzaamheid binnen Dierentehuis Stevenshage is het beheersen van onze
afvalstromen. Papier, plastic, glas en chemisch afval worden gescheiden ingezameld. Het doel is het
terugdringen van de hoeveelheid restafval en daarmee een verlaging van de kosten. Het is lastig en
kostbaar om ons gft-afval apart te laten ophalen, omdat we zijn gevestigd op een industrieterrein.
Daarom composteren we sinds 2016 als eerste asiel in Nederland op ons eigen terrein het strooisel
en de uitwerpselen uit de konijnen- en knaagdierhokken, samen met ons groenafval en resten uit de
kantine, met een composteermachine. Dit apparaat is aangeschaft met een donatie van het
Wensenfonds van Rabobank Leiden-Katwijk in de categorie duurzaamheid. De compost wordt als
grondverbeteraar gebruikt voor de tuin en het hondenspeelbos op ons eigen terrein.
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Kaalslag in de omgeving
Stevenshage is groen. De omgeving steeds minder…
“Logisch” zegt u dan. “Het is winter, dan is er nu
eenmaal weinig groen”. En dat klopt natuurlijk.
Maar het gaat ons om de bomen en struiken die
gekapt zijn voor de aanleg van de nieuwe N11.
Zowel langs de A44 als langs de A4 zijn duizenden
bomen het slachtoffer.
In september werden we wakker van het geluid van
kettingzagen. En elke dag werd het een stukje kaler
langs de taluds en het viaduct van de A44 vlakbij het
asiel. Het geluid van de weg is veel duidelijker
hoorbaar en we zien ineens vanuit de kantine van
het asiel de auto’s op de snelweg rijden.

“

De vogels die in de struiken en
bomen woonden zijn van de ene op
de andere dag thuisloos.

De vogels die in de struiken en bomen woonden zijn
van de ene op de andere dag thuisloos. Sinds de kap
zijn er bij mij thuis in de beheerderswoning op het
asielterrein en bij de kantine al een paar keer vogels
tegen het raam gevlogen. Dit is in de afgelopen drie
jaar niet één keer eerder gebeurd.
Buizerds vechten om de beschikbare jaagruimte en
de halsbandparkieten ruziën heel wat af met de
kraaien en eksters. We hangen extra vogelhuisjes
op en voederen op meer plaatsen. We proberen
ons eigen bos nóg toegankelijker voor de vogels te
maken. Schrale troost.
Voordelen zal de weg ongetwijfeld ook hebben,
maar tot nu toe zie -en hoor- ik vooral de nadelen.

Nicolette Bloemendaal
Beheerder Dierentehuis Stevenshage

De aanleg van de RijnlandRoute heeft gezorgd voor
enorme kaalslag op het terrein tussen de snelweg A44
en Dierentehuis Stevenshage. Naast de troosteloze
aanblik zijn vele bewoners van het bos dat er stond
daardoor thuisloos geworden.
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10

Externe communicatie

Het informeren van onze donateurs, belanghebbenden en geïnteresseerden over de opvang van
asieldieren en andere activiteiten van Dierentehuis Stevenshage is het belangrijkste doel van onze
externe communicatie. Onze uitingen zijn daarbij gericht op het genereren van positieve
naamsbekendheid in de regio met een herkenbare uitstraling. Met ons periodieke donateursblad
Beestenbende, ons eigen drukwerk, de website, social media, regionale media, aanwezigheid op
markten en door het asiel zelf georganiseerde bijeenkomsten doen wij ons best zoveel mogelijk
mensen bij het asielleven te betrekken.
10.1 Asielblad Beestenbende
Vernieuwde uitstraling en inhoud
In 2017 bereikte ons periodieke donateursblad Beestenbende haar 30e jaargang. We hebben dit
jubileum aangegrepen om ons geliefde asielblad een grote make-over te geven. Het blad verschijnt
viermaal per jaar in de lente, zomer, herfst en winter in een oplage van 2500 exemplaren. De
jaarlijkse uitgave van de Asielkrant is in 2017 beëindigd.
De inhoud van de Beestenbende is afgelopen jaar kritisch tegen het licht gehouden door de redactie,
bestaande uit drie vrijwilligers en twee medewerkers van het asiel. Dit resulteerde in een combinatie
van nieuwe rubrieken als Mensenwerk en Online in Actie en reeds bestaande rubrieken als In en om
het asiel, Dieren Wensen, Dieren Danken en natuurlijk de rubriek Baasje gezocht met overzichten
van onze plaatsbare asieldieren.
De uitstraling van de Beestenbende is in 2017 volledig vernieuwd. We zijn van een volledig zwart-wit
binnenwerk met een drukke opmaak en kleine letters op glad papier gegaan naar een fullcolour
magazine met een rustige lay-out en beter leesbare letters op gerecycled papier. De plasticfolie
waarin de nieuwe Beestenbende verzonden wordt, is composteerbaar. De nieuwe Beestenbende
sluit daarmee beter aan bij onze huisstijl en de zo groen mogelijke bedrijfsvoering van Stevenshage.

Asielmagazine Beestenbende van Dierentehuis Stevenshage kreeg in 2017 een geheel nieuwe uitstraling.
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Drukwerk in digitaal tijdperk
We hebben bewust opnieuw gekozen voor een
gedrukt asieltijdschrift in het huidige digitale
tijdperk. De meerwaarde van een gedrukte
Beestenbende boven een digitale editie is dat we
het boekje makkelijk mee kunnen geven aan
bezoekers van ons asiel en aan geïnteresseerden op
evenementen.
Omdat
Beestenbende
naast
interviews met vrijwilligers en achtergrondverhalen
over het asiel ook altijd nuttige basisinformatie
bevat, fungeert het als een multifunctioneel
visitekaartje voor onze organisatie. Daarnaast wordt
de gedrukte Beestenbende ook zeer gewaardeerd
door kinderen en donateurs die niet actief zijn op
internet en social media.

Ondersteuning bij Fondsenwerving
Naast het informeren van onze achterban heeft de Beestenbende een ondersteunende rol bij de
fondsenwerving voor Dierentehuis Stevenshage. Elke donateur die minimaal € 15,- per jaar doneert,
ontvangt de Beestenbende per post. Daarnaast wordt het blad regelmatig meegegeven aan
bezoekers van het asiel en uitgedeeld aan belanghebbenden en potentiële donateurs en vrijwilligers.
Met de vernieuwde Beestenbende zijn er nieuwe mogelijkheden tot sponsorwerving ontstaan. We
geven het blad nu in eigen beheer uit en laten het drukken bij lokale drukkerij De Bink, die ook de
verspreiding verzorgt. De meerjarige overeenkomst met Nian Uitgevers is daarom in 2017 opgezegd
en de advertentiewerving doen we nu zelf. Dit stelt ons in staat om passende adverteerders te
werven waarmee we een goede en langdurige sponsorrelatie kunnen opbouwen.
Strips van cartoonist Maarten Wolterink
In 2017 is een samenwerking ontstaan met Leids cartoonist en illustrator Maarten Wolterink. Voor
onze nieuwe Beestenbende heeft hij de strip Dierenmensen in het leven geroepen. Elk kwartaal
tekent hij een strip, gebaseerd op het asielleven. Ook verschijnt bij elk redactioneel in Beestenbende
een cartoon van zijn hand met de hond Kas, afgestemd op het seizoen. Daarnaast is Maarten
Wolterink de tekenaar van onze asielkleurplaat, die onderwerp was van een kleurwedstrijd tijdens
de Open Asieldag 2017 en die sindsdien wordt gebruikt om uit te delen aan jonge dierenliefhebbers.
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Aan het hek bij de ingang van het asiel is een nieuw groot spandoek bevestigd dat passanten op het asiel wijst.

10.2 Promotiemateriaal
Buitenreclame
In 2017 is het promotie- en presentatiemateriaal van Dierentehuis Stevenshage verder aangevuld.
Het meest opvallend is het grote spandoek aan het hek aan de buitenzijde van het asiel, dat het
oude sterk verkleurde exemplaar vervangt. Ter aankondiging van de Open Asieldag is een
herbruikbaar tweede spandoek gemaakt dat jaarlijks naast het vaste spandoek gehangen wordt.
Het hek bij de ingang van het terrein is daarnaast voorzien van een nieuw, weerbestendig bord
waarop het asiel en de openingstijden en noodnummers duidelijk staan aangegeven. Dit helpt
bezoekers en leveranciers om de ingang van het terrein te vinden. Het is handig voor de vrijwillige
chauffeurs van de dierenambulance die vaak in het donker het terrein moeten betreden. In
dezelfde herkenbare stijl is een groot zeil gemaakt dat op onze marktkraam tijdens evenementen
een praktische ondergrond biedt voor voorlichtings- en verkoopmaterialen.
Stickers
Naast het grote presentatiemateriaal voor buiten is er afgelopen jaar ook kleiner functioneel
materiaal bijgekomen. Zo zijn er ronde stickers gemaakt waarmee eenvoudige papieren tasjes tot
asieltasjes worden omgetoverd. Deze tasjes worden uitgegeven aan elke nieuwe adoptant en zijn
gevuld met adoptiepapieren, Beestenbendes, informatie over het dier en kortingsbonnen. De
stickers worden ook ingezet als badges om het grote aantal vrijwilligers tijdens de Open Asieldag
herkenbaar te maken.
Posters
Daarnaast zijn er posters voor verschillende gelegenheden ontworpen,
waaronder de Nieuwjaarsduik, de jaarlijkse huis-aan-huis collecte, Open
Asieldag, plaatsbare dieren op Instagram en individuele
inzamelingsacties. Alle ontwerpen zijn ook dit jaar weer gemaakt
door een vrijwilliger van Dierentehuis Stevenshage, waardoor
alleen de productiekosten van het materiaal voor rekening van het
asiel kwamen.
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10.3 Digitale media
Website
In 2017 zijn verschillende toevoegingen aangebracht op de website van Dierentehuis
Stevenshage. Allereerst is de website nu geschikt voor alle mobiele apparaten. Er is verder een
overzicht van actuele sponsoracties bijgekomen, waar mensen een donatie aan een specifiek doel
kunnen koppelen. Elk doel heeft een omschrijving, foto en doelbedrag. Met een ‘thermometer’ en
percentage wordt de voortgang van het doelbedrag visueel weergegeven. Een donatie wordt na
betaling direct in de thermometer en in het bijbehorende percentage verwerkt.
Ook zijn er Engelstalige pagina’s aan de website toegevoegd, zodat ook mensen die geen
Nederlands spreken geïnformeerd worden over de opvang en herplaatsen van zwerf- en
afstandsdieren en van de pensionmogelijkheden die Dierentehuis Stevenshage biedt. De
Engelstalige pagina’s bevatten uiteraard ook donatieformulieren.
Daarnaast is de Beestenbende-pagina volledig vernieuwd, in lijn met de vernieuwing van het
asielblad zelf. Ook is er nu een aparte pagina gekomen voor adverteerders. Hier vinden zij
informatie over adverteren in de Beestenbende en worden ook de huidige adverteerders onder
de aandacht gebracht. Op de homepage staat ook een duidelijke link naar de actuele
adverteerders die de uitgave van de Beestenbende mogelijk maken.
Tenslotte is er een pagina gemaakt speciaal voor bedrijven. Hier kunnen vertegenwoordigers van
een bedrijf zien op welke manieren zij Dierentehuis Stevenshage kunnen steunen.
De hosting van de website werd zoals in voorgaande jaren verzorgd door Renaissance IT.
Technisch onderhoud, dagelijkse updates en kleine aanpassingen worden door vrijwilligers en
medewerkers van het asiel gedaan. Voor het actuele overzicht van de plaatsbare asieldieren
wordt doorgelinkt naar de landelijke website www.dierenasiels.com.

De website van Dierentehuis Stevenshage heeft sinds 2017 ook Engelstalige pagina’s om het bereik te vergroten.
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Social media
Dierentehuis Stevenshage is al enige jaren aanwezig op Facebook, YouTube, Twitter en sinds 2016
ook op Instagram met twee accounts voor gevonden en plaatsbare dieren. De populariteit van de
Facebook-pagina van het asiel name in 2017 verder toe richting 5000 volgers. Daarmee zet de
groei van een kleine 1000 nieuwe volgers per jaar die we de afgelopen jaren zien verder door. De
Instagram-accounts kennen een zeer succesvol eerste jaar, waarin het account
@stevenshageplaatsbaredieren in enkele maanden ruim 1100 volgers bereikte en het account
@stevenshage waar gevonden dieren worden geplaatst kreeg ruim 700 volgers.

Facebook Top 5
1. Sponsoractie voor kater Kevin
19.646 bereik • 429 interacties
2. Redding van agapornis Rambo
17.333 bereik • 438 interacties
3. 14 dingen die we niet meer willen horen
14.473 bereik • 200 interacties
4. Fotowedstrijd kitten en mug
12.498 bereik • 320 interacties
5. Kater Rufus geplaatst na 198 dagen asiel
9.367 bereik • 403 interacties

Blog Intussen in het asiel
In 2017 zijn maar liefst 49 nieuwe edities van het blog Intussen in het asiel verschenen.
Asielbeheerder Nicolette schrijft daarin wekelijks korte stukjes over het reilen en zeilen in het
asiel. Incidenteel wordt het blog geschreven door medewerkers of vrijwilligers van het asiel. Het
blog biedt lezers de mogelijkheid om meer te weten te komen over wat er zich allemaal in het
asiel afspeelt. Het blog wordt wekelijks op de website van Dierentehuis Stevenshage geplaatst en
voorzien van een link op de Facebookpagina, waar het steevast veel positieve reacties oplevert. In
dit jaarverslag vindt u op pagina 45 het blog Intussen in het asiel: Moes. Onze website bevat een
uitgebreid archief met alle blogs die tot nu toe verschenen zijn.
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Blog Intussen in het asiel: Moes
Gepubliceerd op 19 augustus 2017 op de website van Dierentehuis Stevenshage
Oktober 2010. Er wil iemand afstand doen van een labrador die andere honden ‘vanuit het niets’
aanvalt. Ze is al zijn vierde eigenaar. Het asiel in haar eigen regio wil hem niet aannemen, hij heeft
ongezien het label ‘onplaatsbaar’ gekregen. Als laatste strohalm belt de eigenaresse ons. “Het is een
schat van een hond, maar de mensen in mijn wijk dreigen met de politie.”
Marianne, Annika en ik kijken elkaar aan. Annika is nog maar net officieel in dienst als
hondenverzorgster maar al jaren bij ons als stagiair en zaterdaghulp. Ook zij kent ons motto: eerst de
feiten op een rijtje en pas dan een oordeel vormen. Dat principe passen we nu ook toe: de labrador
mag komen. De eigenaar is verdrietig, maar ook opgelucht.
Moes heet hij (van Mufasa). Hij is zwart, net zes jaar geworden, vrij klein van stuk en met naar
verhouding enorme voeten. Het geeft hem iets knus. Zo van: “Ik hoop dat je het niet erg vindt maarre
ik heb alvast m’n pantoffels aangetrokken”. Dat aandoenlijke houdt hij de rest van zijn leven.
Annika neemt hem onder haar hoede om te zien hoe ernstig zijn hond-hond agressie is. Hij heeft toch
echt wel gaatjes gemaakt in diverse honden. Wat ze ziet, is een hond die voornamelijk gewoon met
rust gelaten wil worden. Moes is het slachtoffer van de stereotypering: labradors-moeten-toch-altijdalles-en-iedereen-leuk-vinden. Maar Moes vindt de meeste honden gewoon een beetje stom en heeft
gemerkt dat eerst slaan en dan vragen stellen beter werkt dan beleefd vragen om met rust gelaten te
worden.
Lees verder op de volgende pagina à
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Vervolg van pagina 45
Annika geeft Moes een passende muilkorf en stelt hem voor aan haar eigen hond Aybo. Dat werkt. Aybo
laat Moes gewoon met rust en er ontstaat vertrouwen. Moes krijgt een bal, zijn anker in onzekere
situaties. Zo vinden ze gedrieën een weg.
Die weg leidt stapje voor stapje naar ‘Moes in de pleeg bij Annika’ en uiteindelijk tot ‘Moes geplaatst bij
Annika’. Eerst gaat hij nog overdag naar oma maar mettertijd kwispelt hij zich geruisloos de asielroedel
binnen. Al vervalt hij buiten een enkele keer in zijn oude gedrag, met onze eigen honden valt er nooit een
onvertogen woord.
Moes is een bikkel. Hij gaat ondanks spondylose, huidproblemen, schildklierproblemen, gewrichtsaandoeningen en dientengevolge medicatie in allerlei soorten vrolijk door het leven. Het liefst ligt hij de
hele dag in het water. Of het nou zoet, zout, modderig of groen is, bommetjes maakt hij overal.
Vervolgens het natte lijf paneren in zand/aarde/gras/stof/vis/ganzenpoep (doorhalen wat niet van
toepassing is) en Moes is gelukkig. Zijn zandengeltjes zijn beroemd (al lijken ze qua vorm soms meer op
kevers dan op engeltjes). Moes doet niets met mate, uitsluitend met volle overgave.
Elke ochtend als ik het asiel binnenkom, wacht hij me op met een grote grijns en een kwispel. Soms mag
ik even als handdoek fungeren als hij voor dag en dauw een frisse duik heeft genomen in zijn geliefde
Valkenburgse Meer. Ligt heerlijk te snurken als ik achter mijn bureau zit. Even knuffelen als dat nodig is.
Even stoeien als hij merkt dat daar behoefte aan is.
In het asiel houdt iedereen van hem. En hij van iedereen. En van banaan. En van appel (tja met zo’n
naam).
Lichamelijk krijgt hij met het klimmen der jaren steeds meer gebreken. Voor hem is het dan ook fijn als Annika met babyverlof
gaat, want dan kan hij het ook wat rustiger aan doen, in zijn
twaalfde levensjaar.
Annika heeft nu het moeilijke besluit moeten nemen om afscheid
te nemen van Moes. Wat een prachtige tijd heeft hij gehad bij
haar. Wat hebben we met z’n allen van hem genoten.
Moes heeft ons laten zien dat het nooit te laat is om met oude
gewoontes te breken en aan nieuwe dingen te beginnen. Gewoon door deze tweede derde vierde vijfde kans met alle vier
zijn grote poten aan te nemen.
Lieve Moes, dankjewel voor alles. We missen je.

Nicolette
Beheerder bij Dierentehuis Stevenshage
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10.4 Regionale media
Nieuwjaarsduik bij Sleutelstad
Het jaar 2017 startte direct met een verslag van lokale radiozender Sleutelstad over de
Nieuwjaarsduik bij het Valkenburgs Meer, waar kattenverzorgster Marlies spontaan een
sponsoractie voor Dierentehuis Stevenshage van maakte. Samen met asielhonden Kanella en Filo
en een team van Dierenartsenpraktijk De Keerhoeve dook ze het ijskoude water in. Vrijwilligster
Suzan deed live verslag van het evenement op de Facebookpagina van het asiel. Het personeel
van Brasserie Buitenhuis, die de Nieuwjaarsduik organiseerde, besloot hun fooienpot van die dag
aan het asiel te doneren. In totaal leverde de actie maar liefst €1515,30 voor het asiel op!
Sleutelstad wijdde er op 2 januari 2017 een artikel aan met de titel: “Ruim honderd mensen
duiken nieuwe jaar in bij Valkenburgs Meer”. Het interview dat Robbert van Sleutelstad hierover
hield met Marlies werd het meest beluisterde interview van 2017 van de zender. Ruim 4500 keer
werd het interview online beluisterd!
Duurzaamheid bij Omroep West
In de serie ‘Dit doe ik, wat doe jij?’ presenteerde lokaal televisiestation Omroep West mensen die
zorgen voor een betere wereld op het gebied van energiebesparing. Asielbeheerder Nicolette
Bloemendaal werd in september voor het programma geïnterviewd. Ze liet in twee filmpjes zien
hoe we aan energiebesparing doen bij Dierentehuis Stevenshage. Aan de orde kwamen niet alleen
onze LED-verlichting en zonnepanelen, maar ook het composteren van konijnenkeutels.
Zomerdrukte en Open Asieldag bij Sleutelstad
Eind augustus was kattenverzorgster Marlies te gast in het radioprogramma De Vooravond van
Sleutelstad met Robbert en Michèle. Ze vertelde uitgebreid over de zomerdrukte bij Dierentehuis
Stevenshage, over geboren kittens en gedumpte konijnen en ze kondigde de Open Asieldag aan.

Asielbeheerder Nicolette laat bij Omroep West zien hoe duurzaam Dierentehuis Stevenshage is.
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10.5

Eigen bijeenkomsten

In 2017 hielden we 9 keer een gratis rondleiding voor geïnteresseerden op zaterdag- of
zondagochtend. Tijdens deze rondleidingen neemt een vrijwilliger de tijd om de bezoekers in 1,5
uur het hele asiel te laten zien, waarbij veel ruimte is voor vragen stellen en dieren knuffelen.
Op zaterdag 7 oktober 2017 organiseerden we onze eigen Open Asieldag. Deze gratis dag is voor
het publiek de gelegenheid bij uitstek om achter de schermen van het asiel te komen kijken. Er
waren spectaculaire demonstraties van speurhonden en pakwerkers. Dierenarts-osteopaat
Fenella Doesburg gaf uitleg over osteopathie voor dieren. Professioneel dierfotograaf Sanne van
den Berg fotografeerde aanwezige huisdieren. Voor kinderen was er een kleurwedstrijd. De
prijsuitreiking werd verzorgd door de tekenaar van de Stevenshage-kleurplaat: Leids cartoonist en
illustrator Maarten Wolterink, die die dag ook zijn gesigneerde kinderboeken verkocht en de
opbrengst aan het asiel doneerde. Daarnaast was er een Silent Auction waarbij bezoekers op door
sponsors beschikbaar gestelde items konden bieden. De opbrengst van de Open Asieldag 2017
was ruim €4000, mede dankzij de donatieverdubbelaar van Stichting DierenLot (zie pagina 31).
Een geweldig bedrag waar wij namens de asieldieren zeer dankbaar voor zijn!
10.6 Markten en evenementen
Een team van vijf vrijwilligers en medewerkers van Dierentehuis Stevenshage hebben het asiel in
het afgelopen jaar vertegenwoordigd op enkele lokale markten en evenementen (Tabel 17).
Eerder bezochten we ook braderieën, maar de opbrengst van deze evenementen bleek niet in
verhouding met de energie die in de organisatie hiervan gaat. Daarom richten we ons alleen nog
op evenementen die daadwerkelijk meerwaarde opleveren voor onze organisatie.
Tabel 17 | Lokale evenementen waar Dierentehuis Stevenshage in 2017 vertegenwoordigd was.
Datum
18-19 maart 2017
4 juni 2017
5 juni 2017

Evenement

Internationale Dogshow Rijnland
Voorschotense FarmFair
Feestje voor je Beestje bij EKO4Petz

Locatie
Hazerswoude-Dorp
Voorschoten
Noordwijk
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Vooruitzicht 2018

Veel zaken waar wij in 2018 aan gaan werken, zijn al eerder in dit jaarverslag aangestipt.
Vanzelfsprekend blijft onze aandacht ook volgend jaar uitgaan naar de medewerkers en
vrijwilligers van Dierentehuis Stevenshage. Hun professionele kennis, inzet, betrokkenheid en
passie zijn onmisbaar! Daarbij willen we komend jaar nog meer gaan benadrukken dat het asiel
voor dieren geen eindpunt is, maar slechts een tussenstation. Goede samenwerking met onze
verschillende maatschappelijke partners is en blijft ook één van onze speerpunten. Wij blijven ons
daarnaast richten op samenwerking met andere onafhankelijke asielen om kennis te delen en
samen op te trekken. Natuurlijk blijven wij investeren in de relatie met onze overige
samenwerkingspartners, zoals gemeenten, dierenartsen en de dierenambulances in ons
werkgebied. Op het gebied van externe communicatie en promotie willen we onze activiteiten
continueren en zo mogelijk intensiveren. Focus willen wij gaan leggen op een lange termijn
donateursbeleid en het ontplooien van initiatieven om de financiële situatie van onze stichting
verder te bestendigen. Tot slot gaan wij onze fondsenwerving via internet verder uitbreiden. Maar
bovenal zullen wij in alles wat we doen ons streven in gedachten houden:

“

Dierentehuis Stevenshage wil het beste dierenasiel van Nederland
zijn waar dierenwelzijn altijd voorop staat!

Agapornis Bubbles komt in 2017 bij Dierentehuis Stevenshage terecht.
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Toelichting op het financieel resultaat

Allereerst een woord van dank voor de vele giften en donaties en voor de inzet van vrijwilligers en
medewerkers. Deze mensen hebben het weer mogelijk gemaakt om in 2017 het financiële
fundament van de Stichting Dierentehuizen Leiden en Omstreken (SDLO) verder te verstevigen.
Het operationeel verlies is in 2017 iets hoger dan in 2016, vooral als gevolg van gegeven impulsen
op het gebied van personeel en publiciteit. Dit werd in 2017 gecompenseerd door ontvangen
legaten en erfenissen, waardoor het vermogen met ongeveer € 120.000 is toegenomen. Hierdoor
kan onderhoud worden uitgevoerd en kan een impuls tot vernieuwing worden gegeven.
De baten uit eigen fondsenwerving en overige baten zijn in 2017 licht afgenomen. Vooral donaties
en collecteopbrengsten zijn iets afgenomen. Het is van belang de komende jaren extra aandacht
te blijven geven aan het verder ontwikkelen van bestaande inkomstenbronnen en zo mogelijk het
aanboren van nieuwe bronnen.
Bij de uitgaven zijn met name de personeelskosten en algemene kosten gestegen. De
medewerkers van het dierenasiel hebben jarenlang geen loonsverhoging ontvangen, terwijl
tegelijkertijd de wens bestaat om het huidige hoge kwaliteitsniveau te behouden. Daarom zijn de
salarissen licht opgetrokken. Daarnaast is een impuls gegeven aan communicatie en publiciteit om
de kwaliteit daarvan verder te verhogen en inkomstenbronnen door te ontwikkelen.
Het afgelopen jaar heeft ook in het teken gestaan van definitieve afronding van de in 2014
gepleegde vernieuwbouw door met het vervangen van de vloeren het laatste losse eindje af te
ronden.
Het bestuur van de stichting ontvangt geen vergoedingen voor haar werkzaamheden.

Overzichtstabellen herkomst asieldieren
Tabel 18 | Totaal aantal honden dat in 2017 in Dierentehuis Stevenshage is opgevangen, gespecificeerd
naar gemeente van herkomst (woon- of vindplaats).

Tabel 19 | Totaal aantal honden dat Dierentehuis Stevenshage in 2017 verliet, gespecificeerd naar
gemeente van herkomst (woon- of vindplaats), inclusief dieren die eerder zijn opgevangen en in 2017 het
asiel verlieten.

Tabel 20 | Aantal katten dat in 2017 in Dierentehuis Stevenshage is opgevangen, gespecificeerd naar
gemeente van herkomst (woon- of vindplaats).

Tabel 21 | Aantal katten dat Dierentehuis Stevenshage in 2017 verliet, gespecificeerd naar gemeente van
herkomst (woon- of vindplaats), inclusief dieren die eerder zijn opgevangen en in 2017 het asiel verlieten.
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Tabel 22 | Aantal overige dieren dat in 2017 in Dierentehuis Stevenshage is opgevangen, gespecificeerd
naar gemeente van herkomst (woon- of vindplaats).

Tabel 23 | Aantal overige dieren dat Dierentehuis Stevenshage in 2017 verliet, gespecificeerd naar
gemeente van herkomst (woon- of vindplaats), inclusief dieren eerder zijn opgevangen en in 2017 het asiel
verlieten.

52

