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2020 de belangrijkste
Feiten
Van de regen in de drup
Het afgelopen jaar is er veel gebeurd. De
eerste maanden van het jaar kende een opnamestop, naar aanleiding van een inspectie van
de Nederlandse Voedsel en WarenAutoriteit
(NVWA). Dit betekende geen opbrengsten
vanuit de gemeentes voor opgevangen vogels,
maar wel de door lopende vaste kosten.
Die eerste maanden zijn onder andere gebruikt om een goed administratiesysteem in te
richten, waarmee dierenartsen online diagnoses konden stellen en eventuele behandeladviezen konden geven. Hiermee was aan een
belangrijke constatering door de inspecteur
van de NVWA opvolging gegeven.

Medio maart hebben we de deuren van het Vogelhospitaal weer open gedaan. Vlak voor het
broedseizoen, wat altijd een substantiële aanvoer van jonge vogels betekent. Dat alles weer
het ‘oude normaal’ zou worden ………………
daar stak Corona een stokje voor. Later zou
de Vogelgriep daar nog bovenop komen. Deze
gebeurtenissen hebben het hele jaar het leven
en werken van het Vogelhospitaal bepaald.

De effecten van Corona
Door Corona haakten, ondanks alle maatregelen
die genomen waren, diverse vrijwilligers af, wat
een probleem opleverde voor het draaiende houden van het Vogelhospitaal. Daarop hebben we
een aantal gekwalificeerde vrijwilligers een nul-uren contract aangeboden, teneinde hen verder
aan ons te binden en hen inzetbaar te houden.
Ook werd een allround medewerker aangenomen op basis van een nul-urencontract, voor het
verrichten van allerlei onderhoud en hand- en
spandiensten.

Door de uitbreiding van de opvang en stijging in
personeelskosten, maar ook de genomen Corona-proof maatregelen en de stijgende kosten van
medische hulpmiddelen zoals nitril handschoenen
ontstond een grote druk op onze financiële positie.
In de eerste ronde van de Corona-compensatie
door de overheid hebben wij een kleine vergoeding gekregen.
Corona betekent voor ons een forse financiële
aderlating.
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Een van de constateringen, die waarschijnlijk het
gevolg zijn van Corona, is de forse stijging van het
aantal voor opvang aangeboden vogels. In 2019
hadden we al een record van 6000 vogels; eind
2020 eindigden we op 6892 opgevangen vogels.
We denken dat dit het gevolg is van het feit dat
mensen in Coronatijd vaker thuis waren of de buitenlucht opzochten en vogels vonden.
Zondag 28 juni 2020 zou onze open dag zijn, vanwege de corona maatregelen kon deze niet in de

gebruikelijke vorm doorgaan. We hebben gekozen
voor een online open dag om bezoekers toch een
kijkje achter de schermen te geven.
Presentator Johan neemt de bezoekers mee op
een rondleiding door het Vogelhospitaal. Ook hadden bezoekers de mogelijkheid een donatie achter
te laten via Geef.nl of door middel van een QR
betaalcode. Stichting Dierenlot heeft de opbrengst
van deze actie verdubbeld, daarmee bracht de
online open dag maar liefst €2500,00 op.

Bijna 7000 vogels in 2020
6892 vogels zijn er in 2020 opgevangen door het
Vogelhospitaal Naarden. Het ging om 121 soorten
wilde vogels. We zien ieder jaar het aantal patiënten stijgen, van 4199 vogels in 2011 naar 6892 in
2020. Wat de oorzaak van deze stijging is blijft gissen. Enerzijds denken we dat mensen beter de weg
weten te vinden als ze een dier in nood vinden,
anderzijds zal de verstedelijking en versnippering
van leefgebieden een oorzaak kunnen zijn. Het
stijgende aantal vogels dwingt het Vogelhospitaal
om te onderzoeken of en hoe we in de toekomst
deze aantallen kunnen faciliteren.

Een andere reden voor de stijging van het aantal
opgevangen vogels in 2020 is de noodgedwongen
uitbreiding van onze werkgebied. Opvangcentra
stonden, en staan nog steeds, financieel onder
zware druk. Steeds meer collega-opvangcentra
werden tijdelijk of zelfs permanent gesloten. Zo
werden de regio’s Ermelo, Harderwijk, Putten en
Barneveld vast onderdeel van ons opvang gebied
en hebben we vanwege tijdelijke sluiting van de
opvangcentra in Utrecht en Soest vogels uit deze
regio’s opgevangen.

Campagne vrijwilligerswerk
De mediacampagne om nieuwe vrijwilligers te
werven was een groot succes, maar liefst 46 nieuwe aanmeldingen kwamen er binnen. Natuurlijk
waren we hier erg blij mee maar stonden wel voor
een ongekende logistieke uitdaging om al deze
mensen in te werken. Daarnaast was het hoogseizoen in volle gang en waren er honderden vogels
om te verzorgen. Met het extra inzetten van onze
betaalde oproepkrachten is het uiteindelijk allemaal gelukt. Helaas moeten we constateren dat

eind 2020 nog maar 14 van de oorspronkelijke 46
vrijwilligers over zijn.
Het Vogelhospitaal is nog steeds zoekende naar
voldoende vrijwilligers. Al staan de zaken er eind
2020 beter voor dan de afgelopen jaren, we zien
dat veel vrijwilligers zich voor een kortere periode binden aan de organisatie. Het zogenaamde
Job-hoppen heeft ook in het vrijwilligerswerk zijn
intrede gedaan.

In overleg met LNV
In 2020 vond meerder malen overleg plaats met
het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV). Naast het opnieuw een financieel
gezonde organisatie worden is het van belang te
voldoen aan de wetgeving. In deze (kader)-wet-

geving is onvoldoende rekening gehouden met
wildopvangcentra. Het Vogelhospitaal is in meerdere werkgroepen vertegenwoordigd en denkt,
praat en besluit mee in de totstandkoming van
nieuwe regelgeving.
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In de ban van Vogelgriep
We hebben 31 van vogelgriep verdachte vogels
aangeboden gekregen, hiervan zijn 15 voor onderzoek opgestuurd naar het Dutch Wildlife Health
Centre. In bijna alle gevallen zijn de dieren positief
getest op H5N8 en één met de ook voor mensen
besmettelijke H5N1. In alle gevallen hebben wij de
betreffende gemeenten op de hoogte gebracht.
Hieruit bleek dat veel gemeenten geen protocol
hebben voor een dergelijke uitbraak. Dit is op zijn
zachts gezegd opmerkelijk aangezien Vogelgriep
grote economische gevolgen kan hebben. Daarnaast bestaat er een groot risico voor de volksgezondheid. Het Vogelhospitaal zal in 2021 hierover
met de betreffende gemeenten in gesprek gaan.
Voor het afvoeren van de dode vogels heeft het
Vogelhospitaal in 2020 een overeenkomst afgesloten met Rendac. Aanleiding hiervoor was
het afvoeren van de met Vogelgriep besmette
kadavers. Hiervoor gelden strenge richtlijnen en
het is daarom niet wenselijk deze dieren via de
reguliere processen af te voeren. Alle gestorven
dieren zullen in het vervolg via de Rendac worden

afgevoerd, daarmee voorkomen we onbedoelde
verspreiding van ziekteverwekkers.
Ook moesten er aanvullende maatregelen worden
getroffen om besmetting met het virus te voorkomen. In allerijl zijn er quarantaine hokken klaargemaakt waar verdachte gevallen konden worden
opgevangen. Ook medewerkers kregen te maken
met zeer scherpe hygiene maatregelen zoals het
dragen van wegwerp overals, handschoenen na
elk contact wisselen en het verplicht dragen van
mondmaskers.
In overleg met Thijs Kuiken, Viroloog van het
Erasmus MC heeft het Vogelhospitaal het protocol
Vogelgriep opnieuw onder de loep genomen. Er
is onder ander belsoten om een ander, effectiever
desinfectiemiddel te gebruiken.
Al met al heeft ook de Vogelgriep financiële gevolgen voor de stichting. Mondmaskers, handschoenen en desinfecteermiddelen zijn door Corona fors
duurder geworden.

Bestuur weer op sterkte
Het Bestuur bestond al enige tijd uit drie leden. Dat
het lastig is om voldoende vrijwilligers te vinden
was de laatste jaren ook duidelijk zichtbaar binnen
het bestuur. Diverse oproepen in de nieuwsbrief,
op social media en bij de vrijwilligerscentrale zorgden dat in de loop van 2020 eindelijk een vierde en
een vijfde bestuurslid gevonden werd, waarmee
het bestuur eind 2020 weer op volle sterkte is.

Eind 2020 bestaat het Bestuur uit de volgende
personen.
Voorzitter		
Secretaris		
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

Kees Tegelberg
Anne Kristie Hoogbruin
Kees Bruinning
Marc den Hartog
Larisa Landré

Innovatieve warmtekast
We hebben het project ‘couveuse’ kunnen afronden. Dat het goed is om je interne processen
te evalueren blijkt uit dit project. We waren van
mening dat de zorg aan de jongste patiënten
verbeterd kon worden. Het slagingspercentage
bij bepaalde soorten liet voor ons te wensen over.
Diverse medewerkers hebben daarom onderzoek
gedaan naar de natuurlijke behoeftes van de
verschillende soorten. Hierbij kan je denken aan

temperatuur, luchtvochtigheid, licht of juist geen
licht. Ook voeding en uitdroging zijn onderzocht.
Hiervoor is er contact geweest met opvangcentra
in binnen en buitenland. Het resultaat is een innovatieve warmtekast waar alle nieuwe patiënten
individueel of per nest gehuisvest kunnen worden.
Tezamen met onze nieuwe protocollen voor hydratatie en voeding moet dit tot verbeterde slagingskansen leiden.
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2020 in cijfers
Situatie
Onze stichting heeft in 2020 een verlies geleden van bijna € 18.000,-. Onze banksaldi zijn geslonken met
€ 21.700,- Reden hiervoor zijn de extra kosten, die we hebben moeten maken i.v.m. Corona en de in het
najaar heersende vogelgriep. Het project verbouwing receptie-behandelkamer-toiletten bleek duurder
dan vooraf begroot en kon niet geheel worden betaald uit de donaties van diverse fondsen. Ook de bijdragen van de gemeenten bleken onvoldoende.
Ontwikkeling
Eind 2020 waren we nog steeds in gesprek met de diverse gemeenten om de bijdrage te verhogen,
omdat we anders onze begroting niet rond konden krijgen en wellicht de deuren moesten sluiten. Vooral
in de drukke periode in het voorjaar en zomer hebben we meer betaalde medewerkers nodig om de
werkdruk voor de vaste krachten te verminderen.

Ballans t/m 31-12-2020
Omschrijving

Activa

Gebouwen en terreinen
Volieres
Investeringen
Inventaris en inrichting
Vervoermiddelen
Reserveringen
Stichtingskapitaal
Continuiteitsreserve
Liquide middelen
Debiteuren
Crediteuren
Nog te ontvangen bedragen
Nog te betalen bedragen
Vooruit betaalde bedragen
Te betalen vakantiegeld
Voorraad goederen
Saldo

18,35
1,00
37.762,57
935,81
4.548,00
12.392,38
46.344,55
686,48
5.789,80
5.020,01
8.583,59
17.999,83
140.082,37

Passiva

9.000,00
120.000,00
2.025,78
4.636,00
4.420,59

140.082,37
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winst / verlies rekening
Omschrijving
Donaties-Giften-Schenkingen
Betalingsverschillen
Afrondingsverschillen
Erfenissen en legaten
Buitengewone baten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Kantoor en administratiekosten
Algemene kosten
Overige bedrijfsopbrengsten
Subsidies en overige gemeentelijke bijdragen
Vrijwilligers kosten
Vervoermiddelen kosten
Open Dag kosten en opbrengsten
Bestuurskosten
Nieuwsbrief kosten
Dierverzorging kosten
Personeelskosten
Promotie en public relations kosten
Saldo verlies

verlies

1.784,15
34.434,04
3.564,12
8.768,54
0,00
0,00
2.968,11
10.043,66
1.250,00
1.374,53
3.166,62
15.948,81
117.099,57
83,24
200.485,39

winst
79.534,18
37,51
0,01
5.000,00
4.643,63
0,00
0,00
0,00
0,00
15.306,99
66.002,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
9.434,00
27,24
17.999,83
200.485,39

cijfers zijn onder voorbehoud goedkeuring accountant. De uiteindelijke jaarrekening zal op onze website
www.vogelasiel.nl gepubliceerd worden.
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