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Voorwoord
In dit jaarverslag wordt weer uitvoerig en nauwkeurig weergegeven wat
de Dierenambulance Den Haag in 2019 aan activiteiten heeft gehad. Zowel
organisatorisch als inhoudelijk wordt duidelijk hoe breed het pakket is dat de
vaste medewerkers en vrijwilligers van de Dierenambulance aanbieden en
realiseren. Het bestuur is hen daarvoor heel dankbaar!
Tevens staat in dit jaarverslag het financiële overzicht van de Dierenambulance:
heel essentieel en een voortdurend punt van aandacht voor een stichting die
grotendeels afhankelijk is van giften en donaties.
Dit jaar schrijf ik voor het eerst dit voorwoord, omdat ik het stokje over heb
genomen van Hans Tiethoff, die 27 jaar voorzitter is geweest van het bestuur
van de Dierenambulance.
Een belangrijke mijlpaal in 2019 was het vertrek van de directeur Pieter Smit,
die 24 jaar verbonden is geweest aan de Dierenambulance Den Haag en zijn
vrouw Henny Greven, die zich als projectmanager tien jaar heeft ingezet o.a.
voor het realiseren van de nieuwbouw. Ze wilden graag terug naar Drenthe,
waar Henny’s roots liggen.

Veel dieren, zoals deze kater Chimney,
worden van straat gehaald met
de dierenambulance. Als ze ziek of
gewond zijn, worden zij opgenomen
in ons dierenhospitaal. Daar werken
we aan herstel om het dier daarna
te plaatsen bij een nieuwe eigenaar.

We zijn hen heel dankbaar voor hun inzet en betrokkenheid al die jaren.
De Dierenambulance is in die tijd uitgegroeid tot een professionele organisatie
met 25 vaste medewerkers en 150 vrijwilligers en ze laten een prachtig, nieuw
gebouw achter als tastbaar resultaat.
In de zomer zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe directeur voor de
Dierenambulance Den Haag. We zijn daarin goed geslaagd en zijn heel blij
met de komst van Ninouk Vermeer. Zij heeft er heel veel zin in en is al voort
varend aan het werk gegaan. Binnenkort wordt ze daarbij geholpen door
nieuwe medewerkers communicatie en fondsenwerving.
Mw. Drs. E.J.M. Auwerda
voorzitter
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1 Inleiding
Dit jaarverslag geeft inzicht in de verrichte
werkzaamheden van Stichting Dierenhospitaal
en Ambulancedienst ‘s-Gravenhage en Omstreken,
(KvK: 41149338) en de gelieerde stichtingen:
Stichting Dierenambulance Wassenaar
(KvK 41156928), Stichting Dierenambulance
Leidschendam (KvK 41156926) en Stichting
Dierenambulance Voorburg (KvK 41156927).

Dit kitten is moederziel alleen op straat
gevonden. Gelukkig mankeert hij niets en
een bezoek aan een dierenarts is niet nodig.
In deze gevallen brengen we het dier naar
een dieropvangcentrum voor honden en
katten zoals het Haags Dierencentrum
in Den Haag of Streekdierentehuis
‘t Julialaantje in Rijswijk.

Alle activiteiten worden uitgevoerd door Stichting
Dierenhospitaal en Ambulancedienst ‘s-Gravenhage
en Omstreken, dat geldt tevens voor overeenkomsten
met gemeenten en andere externe partijen, arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten met vrijwilligers.
De gelieerde stichtingen zijn in het verleden opgericht
voor wervingsdoeleinden en hebben geen eigen activa
en passiva en geen eigen vermogen. De besturen van
de gelieerde stichtingen zijn identiek aan die van Die
renambulance & Hospitaal Den Haag en Omstreken.
In hoofdstuk 2 wordt onder meer de structuur en
werkwijze van de organisatie, de samenstelling van
het bestuur en de personele bezetting beschreven.
In een aparte paragraaf wordt aandacht besteed
aan de huisvesting.
In hoofdstuk 3 worden de activiteiten uitgebreid
beschreven. In de eerste paragrafen wordt inzich
telijk gemaakt hoeveel dieren er in het jaar 2019
zijn vervoerd c.q. in het hospitaal zijn opgenomen.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen dieren die in
het wild leven en gezelschapsdieren. Daarbij wordt
aangegeven om welke diersoorten het gaat.

8

Stichting Dierenhospitaal en
Ambulancedienst ‘s-Gravenhage
e.o. is aangesloten bij de over
koepelende organisatie Federatie
Dierenambulances Nederland (FDN).

De Belastingdienst heeft Stichting
Dierenhospitaal en Ambulancedienst
’s-Gravenhage e.o. aangemerkt als
een ANBI (algemeen nut beogende
instelling). De aan Stichting Dieren
hospitaal en Ambulancedienst
‘s-Gravenhage e.o. verbonden
stichtingen vragen deze status aan.

Het keurmerk Diervervoer is ontstaan
als resultaat van het Convenant
Dierennoodhulp, dat eind 2011
werd getekend door (toen) Ministerie
van Landbouw (nu Economische
Zaken), Ministerie voor Veiligheid
en Justitie, de Dierenbescherming,
de Federatie Dierenambulances
Nederland (FDN) en de Koninklijke
Nederlandse Maatschappij voor
Dierengeneeskunde.
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Voorts komen onder meer aan bod: de aanpak van verwilderde zwerfkatten,
activiteiten op het gebied van voorlichting en fondsenwerving. Tot slot wordt
uiteengezet met welke partijen regelmatig wordt samengewerkt.

2 Organisatie

In hoofdstuk 4 wordt uiteengezet met welke gemeenten overeenkomsten
zijn afgesloten.

De doelstelling van Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst
’s-Gravenhage e.o. en de gelieerde stichtingen zijn qua strekking identiek:

Het jaarverslag wordt afgesloten met de jaarrekening 2019 en een toelichting
in hoofdstuk 5.

‘Het verlenen van hulp en bijstand aan dieren die zich in een hulpbehoevende
situatie bevinden, het (doen) vervoeren van deze dieren, het onder diergeneeskundig
toezicht (doen) verplegen en verzorgen van hulpbehoevende, gewonde, zieke en/of
geopereerde dieren in een daartoe geëigende omgeving, het geven van voldoende
nazorg, het inschakelen van gekwalificeerde derden en voorts het verrichten van alle
zorgtaken die met het vorenstaande verband houden dan wel daaruit voortvloeien.’

2.1 Activiteiten
De voornaamste activiteiten zijn het verlenen van hulp aan, vervoer en opvang
van zieke, gewonde en gevonden dieren in de gemeenten Den Haag en omgeving,
te weten: Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar, Zoetermeer en PijnackerNootdorp.
Hulp wordt geboden aan zowel gezelschapsdieren als in het wild levende dieren.
Daarnaast wordt op diverse manieren voorlichting en informatie gegeven over
dierenwelzijn en de verrichte werkzaamheden. Behalve het helpen van dieren,
wordt ook aandacht gegeven aan de invulling van andere maatschappelijke
taken. Zo kunnen mensen met een beperking onder begeleiding op diverse gebieden hun vaardigheden ontwikkelen. Als (een door Aequor1 erkend) leerbedrijf
worden diverse stagiairs begeleid. Daarnaast wordt ruimte geboden aan vele
vrijwilligers die een waardevolle bijdrage leveren aan de doelstelling van de
stichting, de samenleving en aan dieren in het bijzonder. In hoofdstuk 3 wordt
per activiteit een beschrijving gegeven.

1
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Aequor is een door de overheid aangewezen kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven en stemt
opleidingen in het beroepsonderwijs af op de arbeidsmarkt in de groene sectoren en de voedingsindustrie.
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2.2 Samenstelling bestuur
In 2019 bestond het bestuur uit vijf personen, elk afkomstig uit een ander
vakgebied.
Mw. Drs. E. Auwerda, voorzitter (dierenarts)
Dhr. B. van Boven, penningmeester (voorheen accountant)
Mw. Drs. J. Lubbers, secretaris (voorheen psycholoog)
Dhr. Mr., M. Fleers, algemeen lid (advocaat)
Mw. Mr. H. Westera (directeur Nederlands Genootschap v. Burgemeesters)
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

2.3 Personele bezetting
Gedurende 2019 waren er 27 betaalde medewerkers in dienst, 20,62 fte.
Daarnaast zijn er ongeveer 140 tot 150 vrijwilligers werkzaam. De vrijwilligers
verrichten samen ongeveer 22.000 uur werkzaamheden voor de stichting.

Directeur
0,9 fte

De projectmanager was onder meer verantwoordelijk voor contacten met
gemeenten en organisaties, de verzorging van de diverse publicaties en
beleidsdocumenten. Daarnaast was de projectmanager verantwoordelijk
voor rapportages.

Middenkader
4,8 fte

Telefoniste
0,8 fte

Dierverzorgers, Chauﬀeurs
en Centralisten
14,2 fte

Vrijwilligers

2.3.1 Diensten
De dagelijkse leiding is in handen van een directeur. De medewerkers en
vrijwilligers werden aangestuurd door vier (meewerkend) leidinggevenden
en een projectmanager. Samen vormden ze het zogeheten middenkader.
December 2019 is er een wisseling geweest waarbij de oude directeur en
de projectmanager afscheid hebben genomen en er een nieuwe directrice
is aangenomen voor (0,9 fte).
12

2.3.2 Middenkader
De medewerkers in het middenkader hadden allen verschillende taakaccenten.
De medewerker met het taakaccent Structuur & Beleid was algemeen aan
spreekpunt voor de leidinggevenden (middenkader) en medewerkers en hij
was verantwoordelijk voor uitvoering van beleid, protocollen en besluiten.
Daarnaast stimuleerde hij eigen initiatief, algemene zelfstandigheid en verant
woordelijkheidsgevoel van medewerkers en poogde op deze wijze de open
structuur binnen de organisatie te behouden. De medewerker met het taak
accent Dieren & Verzorging was verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging
van alle dieren in het dierenhospitaal. Dit houdt onder meer in dat zij leiding
gaf aan medewerkers wat betreft de verzorging en toedienen van medicijnen,
meeliep met de dierenarts tijdens zijn ronden en zorgde voor de planning
van de verzorging of behandelingen op de langere termijn zoals operaties,
ontwormingen en entingen. Een derde taakaccent was Techniek & Onderhoud.
De medewerker met dit taakaccent was verantwoordelijk voor het onderhoud
en beheer van het wagenpark, de telefonie, alle apparatuur en gereedschappen,
de staat van vang- en opvangmaterialen, de gebouwen en het terrein en overige
faciliteiten. De medewerker met het taakaccent Communicatie & Personeel hield
zich onder andere bezig met de werving en aanname van vrijwilligers, met de
interne informatievoorziening van medewerkers en de beantwoording van
vragen van andere organisaties en publiek.

2.3.3 Dierverzorgers-ambulancechauffeurs en telefonist
Gedurende 2019 werkten er 20 dierverzorgers/ambulancechauffeurs en een
telefonist/centralist. De functie dierverzorger/ambulancechauffeur kende drie
functieaspecten: 1. dierverzorging, 2. (dierenambulance)vervoer en 3. algemene en
administratieve taken. De taak m.b.t. dierverzorging richtte zich op het verzorgen
van dieren die zijn opgenomen in het dierenhospitaal en op de verblijfsruimte
van deze dieren. Het taak- en functieaspect van (dierenambulance)vervoer was
het ter plaatse zodanig handelen dat verbetering van de lichamelijke situatie
van dieren wordt bewerkstelligd dan wel een verslechtering daarvan wordt
voorkomen. Daarna was de dierverzorger/ambulancechauffeur verantwoordelijk
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voor het vervoeren van gevonden, gewonde, zieke, geopereerde, agressieve en/
of dode dieren naar een dierenasiel, dierenarts, het dierenhospitaal, crematorium
of naar een andere geëigende plaats. Tot slot behelsde het taakaspect algemene
en administratieve werkzaamheden, het aannemen van meldingen over hulpbehoevende dieren. Deze werden vervolgens doorgegeven aan de ambulancechauffeur met behulp van een trackingsysteem. Het administratief verwerken
van rit- en diergegevens in de agenda en het digitale registratiesysteem behoorde
eveneens tot de taken van dierverzorgers/ambulancechauffeurs.
De functie telefonist/receptionist kende twee functieaspecten: 1. telefoon
beheren en 2. administratieve en algemene taken. De taak telefoon hield in:
de telefooncentrale bedienen en contact onderhouden met de chauffeurs.
De administratieve en algemene taken zijn gericht op het verwerken van
rit- en diergegevens in de agenda en het digitale systeem.
Hoewel de dierverzorgers/ambulancechauffeurs alle bovenstaande taken uit
kunnen voeren, is besloten om hen in 2020 in teams te verdelen op basis van
de werkzaamheden. Daarbij blijven ze nog wel multi-inzetbaar.
2.3.4 Vrijwilligers
Er is een groeiende kern van trouwe en betrokken vrijwilligers. Het vrijwilligersteam bestaat uit 140 tot 150 vrijwilligers. De taken die zij verrichten komen
gedeeltelijk overeen met bovenstaande taken van de betaalde medewerkers
zoals het verzorgen en socialiseren van de dieren in het hospitaal, schoonmaken
van dierverblijven, het uitvoeren van administratieve taken en het beheren van
de receptie. Daarnaast ondersteunt een vaste groep vrijwilligers de telefoondienst als telefonist. Ook het bemensen van een stand tijdens evenementen,
zoals de jaarlijkse open dag van het Haags Dierencentrum, wordt veelal door
vrijwilligers uitgevoerd. Facebook en Instagram worden o.a. beheerd door vrijwilligers. In enkele gevallen rijdt een ervaren vrijwilliger als chauffeur op een
dierenambulance. In 2019 zijn de vrijwilligers ongeveer 22.000 uur werkzaam
geweest voor de organisatie.
2.3.5 Diensten
Er zijn verschillende diensten waarvoor de medewerkers volgens een maandrooster werden ingeroosterd. Eind 2019 is besloten dat samen met een nieuwe
organisatiestructuur er ook een nieuw rooster met verschillende diensten zal
worden ontwikkeld. In 2019 bestonden de volgende diensten:
14

Dagdienst
De dagdienst duurt van 8.30 uur tot 17.30 uur (zondag van 9.00 uur tot 17.30
uur). Tijdens deze dienst zijn er gemiddeld zeven medewerkers aanwezig die
voor de dieren in het hospitaal zorgen en ambulanceritten rijden.
Rijdienst en Telefoondienst
Gedurende de avond en nacht hebben drie medewerkers dienst. Een medewerker bezet de thuispost in Den Haag. De medewerker die deze zogeheten telefoondienst vervult, verblijft in het dierenhospitaal waar een nachtverblijf voor
personeel is ingericht. Hij of zij beantwoordt de telefoon, stuurt de chauffeurs aan
en zorgt voor de dieren die ’s avonds en/of ’s nachts zorg behoeven. Twee ambulancechauffeurs zijn beschikbaar en kunnen opgeroepen worden voor ritten in
de omgeving Den Haag of de omgeving Zoetermeer. De medewerker die rijdienst
heeft neemt een dierenambulance mee naar huis en kan worden opgeroepen.
Aangezien het gaat om een volcontinu bedrijf, worden de diensten op dezelfde
wijze in het weekend gedraaid.
Rijmiddag
In de zomermaanden, van 1 mei tot 1 oktober, wordt een extra ambulancedienst in het rooster opgenomen, de zogenoemde ‘rijmiddag’. De rijmiddagdienst begint om 15.00 uur en eindigt om ongeveer 23.00 uur. Door de inzet van
deze extra dienst kan in deze drukke periode in de avonduren sneller op hulpaanvragen worden gereageerd.
2.3.6 Personeelshandboek
Het personeelshandboek bevat de interne regels en richtlijnen zoals regels en
afspraken omtrent arbeidstijden, vergoedingen en overige algemene richtlijnen
zoals verkeersovertredingen, dienstkleding en omgangsvormen. Daarnaast zijn
opgenomen het verzuimreglement, een (social) mediaprotocol, een protocol
met voorschriften ten behoeve van de veiligheid en de functieprofielen. Het
handboek is een aanvulling op de arbeidsovereenkomst. Iedere werknemer
heeft een exemplaar van dit handboek ontvangen.
2.3.7 Stagiairs
Dierenhospitaal Den Haag is door Aequor2 geregistreerd als erkend leerbedrijf.
2

Aequor is een door de overheid aangewezen kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven en stemt
opleidingen in het beroepsonderwijs af op de arbeidsmarkt in de groene sectoren en de voedingsindustrie.
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Dit betekent dat wordt voldaan aan de specifieke voorwaarden van Aequor
om invulling te kunnen geven aan praktijkgerichte stages.
VMBO-leerlingen kunnen middels een leerwerktraject stage lopen voor de
opleiding VMBO-dierhouderij en -verzorging. MBO-leerlingen kunnen stage lopen
voor de verschillende niveaus van opleidingen die gericht zijn op het verzorgen
van dieren te weten: Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent – MBO1, Assistent
dierverzorger – MBO 1, Medewerker dierverzorging – MBO 2, Dierverzorger
recreatiedieren – MBO 3, Manager dierverzorging – MBO 4 en paraveterinair –
MBO 4. HBO en Universitaire studenten van diergerelateerde studies kunnen
eveneens stage lopen in het dierenhospitaal.
In 2019 hebben vijftien stagiairs een (beroeps)stageperiode en elf stagiairs een
maatschappelijke stage volbracht in het dierenhospitaal:
Opleiding

aantal stagiairs in 2019

MBO dierverzorging niveau 2

1

MBO dierverzorging niveau 3

6

MBO dierverzorging niveau 4

7

HBO

2

Maatschappelijke stage
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2.3.8 Opleidingen en nascholing
Cursussen dierengedrag
In 2019 zijn interne cursussen georganiseerd over kattengedrag. Een medewerker
met taakaccent ‘dierverzorging’ verzorgt deze cursus. De korte cursus bestond
uit twee informatieavonden over kattengedrag. Dit is een keer herhaald, zodat
de cursus zowel in het voorjaar als het najaar werd aangeboden. Tijdens de
avonden wordt er verteld hoe om te gaan met de katten in het hospitaal, over
het herkennen van ziektesymptomen, medische verzorging, het socialisatie
proces en kattengedrag. Kennis van zoönose en veiligheid in omgang met de
opgevangen katten staat daarnaast centraal. Zowel vrijwilligers als nieuwe personeelsleden hebben deelgenomen. In totaal waren er ongeveer vijftig deelnemers.

2.4 Dierenarts in het hospitaal
(Huis)dieren die van straat zijn gehaald en ziek of gewond zijn, worden naar de
dichtstbijzijnde dierenarts in het werkgebied vervoerd. Nadat zij zijn behandeld,
worden ze opgenomen in het dierenhospitaal3. Tweemaal in de week is een dierenarts aanwezig in het dierenhospitaal. Hij bezoekt alle dieren, zet de behandeling
voort die de reeds bezochte dierenarts heeft voorgesteld en stelt zo nodig het medicijngebruik bij of voert een operatie uit. Hij stelt een behandelplan op en draagt
dat over aan het hoofd dierenverzorging. Alle dieren worden ingeënt, ontwormd
en voorzien van een chip voordat een nieuwe eigenaar wordt gezocht. Voor katten geldt dat ze worden gesteriliseerd of gecastreerd als dit nog niet is gebeurd.
Mannelijke konijnen en fretten die ongecastreerd binnenkomen in het hospitaal
worden gecastreerd. Als de dieren na verloop van tijd zijn hersteld, geeft de dierenarts aan dat het dier plaatsbaar is. Er wordt dan een nieuwe eigenaar gezocht.

2.5 Huisvesting
Den Haag
Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst ‘s-Gravenhage e.o. heeft een terrein
met opstallen (1000 m2) dat is gelegen aan de rand van het landgoed Oosterbeek.
Er zijn kantoorruimtes, een meldkamer, quarantaines, kattenkamers, opvangruimte
voor (volière) vogels, reptielen en knaagdieren, hondenkennels, een dierenartsruimte en een aparte ruimte voor Zwerfkat Den Haag. Voor het personeel is er een
nachtverblijf en een kantine/voorlichtingsruimte. Op het terrein bevinden zich stallen en weiden waar de buitendieren verblijven. Alles is optimaal ingericht voor dieren- en mensenwelzijn. Om energie te besparen en tegelijk iets te doen voor het
milieu, zijn de opstallen duurzaam gebouwd. Het is een prettige plek om te verblijven en past in het landschap waar natuur, dieren en cultuurhistorie samenkomen.
Zoetermeer
In Zoetermeer beschikken we over een dependance aan de Nathaliegang. Dit om
goed en snel hulp te kunnen verlenen aan de dieren in nood in de gemeenten
Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp.

3

16

Met uitzondering van de gemeente Zoetermeer. Zieke en gewonde honden en katten worden daar opgevangen
in Dierentehuis Zoetermeer.
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3 Activiteiten 2019

Als we een huisdier aantreffen,
checken we ter plaatste of het
dier een chip heeft. Ook deze
kat, Jack, bleek gechipt te zijn.
Hij woonde niet ver bij de
vindplaats vandaan. Nadat zijn
bazinnetje was gebeld, ging zij
meteen naar huis om ons met
Jack op te vangen. Het is altijd fijn
als een dier is gechipt. Het leidt
meestal tot een snelle hereniging.

18

Voor het verlenen van hulp aan en vervoer en de opvang van dieren, wordt gebruik gemaakt van een zevental dierenambulances (waaronder een terreinwagen),
een paardentrailer en een boot. Zes dierenambulances worden dagelijks ingezet
voor het vervoer van gevonden en gewonde dieren. Indien het een zeehond,
bruinvis of ander dier zoals een watervogel (olieslachtoffer) op het strand betreft,
wordt de terreinwagen ingezet. Voor het vervoeren van paarden en losgebroken
koeien, schapen of geiten wordt de paardentrailer gebruikt. Voor dieren die op
het water in de problemen zijn geraakt, wordt gebruik gemaakt van een boot die
achter de dierenambulance gekoppeld kan worden. Veelal gaat het dan om vogels
die verstrikt zijn geraakt in zwerfafval of die gebroken ledematen hebben.

3.1 Gevonden, zieke en gewonde gezelschapsdieren
De dierenambulances worden ingezet als uit een telefonische melding blijkt
dat een dier hulp nodig heeft. In veel gevallen betreft het een dier dat ziek of
gewond is. Het kan echter ook een gezond (huis)dier zijn dat op straat zwerft.
3.1.1 Gevonden gezonde gezelschapsdieren
Niet alle dieren die met de dierenambulance worden opgehaald zijn ziek
of gewond. Ook voor bijvoorbeeld katten die op straat zwerven en door
buurtbewoners worden gemeld (omdat zij vermoeden dat de kat zijn of haar
huis kwijt is), rukt de dierenambulance uit. Deze dieren worden ter plaatse
gecontroleerd op een chip of ander identificatiekenmerk. Als het dier een chip
heeft, wordt geprobeerd direct de gegevens van de eigenaar te achterhalen.
Als dit lukt, wordt het dier met de dierenambulance indien mogelijk naar huis
gebracht. Niet zelden blijkt het dier inderdaad (al langere tijd) vermist te zijn.
Het is zelfs een aantal keren voorgekomen dat een kat was meegereisd vanuit
een andere provincie. Als een dier geen chip heeft en als ook navraag in de
buurt geen eigenaar oplevert, wordt het dier gefotografeerd, alvorens het op
basis van de vindplaats naar een dierenopvangcentrum wordt vervoerd zoals
een asiel voor honden en katten of een konijnen- en knaagdierenopvang. Ook
kan het dier tijdelijk worden opgevangen in het dierenhospitaal. Gedurende
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deze opvangperiode wordt geprobeerd de eigenaar op te sporen die het dier
kan komen halen.
In onderstaand schema wordt weergegeven naar welke opvangcentra de gezonde
gevonden dieren uit diverse gemeenten worden vervoerd. De dieren worden bij
stichting Amivedi4 als gevonden geregistreerd. Gevonden dieren uit de gemeenten
Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp worden eveneens bij de Stichting Dierencentrale Nederland gemeld.
Diersoort

Uit gemeente

Opvangcentrum

Honden en katten

Den Haag

Haags Dierencentrum (in Den Haag)

Rijswijk,
Pijnacker-Nootdorp

’t Julialaantje (in Rijswijk)

Wassenaar,
Leidschendam-Voorburg

Nationale Dierenzorg (in Wassenaar)

Zoetermeer

Stichting Dierentehuis Zoetermeer

Den Haag

Het Knaaghof (in Rijswijk),
Stichting ‘t Knagertje (in Den Haag)

Rijswijk,
Pijnacker-Nootdorp

Het Knaaghof (in Rijswijk)

Wassenaar,
Leidschendam-Voorburg

Nationale Dierenzorg (in Wassenaar)

Zoetermeer

Het Knaaghof (in Rijswijk)

Den Haag, Rijswijk,
Pijnacker-Nootdorp,
Wassenaar, LeidschendamVoorburg, Zoetermeer

Stichting Koudbloedigen Opvang Serpo
of Stichting Schildpaddencentrum Nederland
(schildpadden)

Den Haag

Dierenhospitaal Den Haag

Rijswijk,
Pijnacker-Nootdorp

’t Julialaantje (in Rijswijk) of Dierenhospitaal
Den Haag

Wassenaar,
Leidschendam-Voorburg

Dierenhospitaal Den Haag of
Nationale Dierenzorg (in Wassenaar)

Zoetermeer

Dierenhospitaal Den Haag

Konijnen en
knaagdieren

Amfibieën
en reptielen
(huisdieren)
Overige huisdieren
(zoals fretten, parken volièrevogels, posten sierduiven, geiten)

3.1.2 Zieke en gewonde gezelschapsdieren
Gezelschapsdieren die worden opgehaald met de dierenambulance en medische hulp nodig hebben, worden zo snel mogelijk naar de dichtstbijzijnde
dierenarts gebracht. Na behandeling door de desbetreffende dierenarts wordt
het dier in het eigen dierenhospitaal5 opgevangen. Hier krijgen ze de juiste zorg,
medicijnen en soms speciale voeding. Mocht de eigenaar zich niet melden dan
blijven de dieren in het hospitaal (zie paragraaf 3.4 dieren in het hospitaal).
3.1.3 Hulpverlening aan gezelschapsdieren
In 2019 is er aan 2.998 huisdieren hulp verleend. Bijna de helft van deze huisdieren
zijn katten, namelijk 1485. Daarnaast waren er 734 vogels, zoals kippen, duiven en
voliérevogels. Verder hebben wij gereden voor 413 honden, bijvoorbeeld omdat ze
waren weggelopen en/of aangereden. Ook 176 konijnen en knaagdieren, meestal
gedumpt, konden op onze hulp rekenen. In totaal kwamen er 172 koudbloedige
dieren in de problemen, waaronder aquariumvissen, ontsnapte slangen en
gedumpte waterschildpadden. Verder is er hulp verleend aan 9 fretten, 3 schapen,
3 schorpioenen, 2 geiten en een vogelspin.
Aantal hulpverleningen gezelschapsdieren
1%

6%

6%

14%
49%

katten (1.485)
vogels (734)
honden (413)

24%

konijen en knaagdieren (176)
koudbloedigen (172)
totaal 2.998

Aantal vervoerde kadavers gezelschapsdieren
Opvangcentra gevonden gezonde gezelschapsdieren, 2019

1%
4%

3%

7%
4
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Stichting AMIVEDI (www.amivedi.nl) en Dierencentrale Nederland (www.dierencentrale.nl) zijn landelijke
vrijwilligersorganisaties die zorgen voor een kosteloze registratie van vermiste en gevonden huisdieren in
Nederland met het doel gevonden huisdieren met de eigenaar te herenigen.

5

Met uitzondering van de gemeente Zoetermeer. Zieke en gewonde honden en katten worden veelal
opgevangen in Dierentehuis Zoetermeer.

85%

katten (518)
vogels
(45)
Jaarverslag
2019 – Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst Den Haag e.o.
honden (26)
totaal 609
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3.1.4 Kadavers gezelschapsdieren
Naast de ritten waarin wij hulp verlenen aan dieren, worden er ook ritten gereden
waarbij hulp niet nodig blijkt of mogelijk is. Dit gebeurt bijvoorbeeld omdat een
gevonden hond bij aankomst weer herenigd blijkt te zijn met de eigenaar, een
kat waarvoor gebeld is helaas niet te vangen is of omdat een schaap waar
een melder zich zorgen over maakt bij nadere inspectie door een chauffeur niets
blijkt te mankeren. Een ander goed voorbeeld van dit soort ritten zijn meldingen
van dieren die naast of op de weg liggen, waarbij het ter plaatste een jas met
een (nep)bontkraag of een knuffel blijkt te zijn.
Aan de telefoon proberen onze medewerkers dit soort ritten zoveel mogelijk
te voorkomen. Zo wordt er gevraagd of een melder af wil bellen als de eigenaar
van een hond gevonden is en wordt er op de centrale een lijst bijgehouden van
vermiste en gevonden honden zodat wij de eigenaar en vinder direct met elkaar
in contact kunnen brengen. Bij katten vragen wij altijd zoveel mogelijk of de
melder de kat in een afgesloten plek kan krijgen, zodat deze niet ontsnapt
of al verdwenen is als een chauffeur ter plaatse is.

Vervolgens worden de dieren indien mogelijk twee weken bewaard om eigenaren
tijd te geven om hun huisdier eventueel op te halen als zij via Amivedi of op een
andere wijze hebben vernomen dat hun overleden huisdier in bewaring is. Als
er geen eigenaar komt, worden de dieren voor destructie aangeboden aan een
bedrijf dat gespecialiseerd is in het ophalen, verwerken en (laten) vernietigen
Aantal
hulpverleningen
gezelschapsdieren
van dierlijk
restmateriaal en
kadavers (Rendac).
1%

In totaal zijn
6% er 609 overleden huisdieren opgehaald met de dierenambulance.
6%
De grootste groep die werd opgehaald betrof katten, maar liefst 85%. In veel
gevallen werden de katten aangereden. In 7% van de gevallen ging het om
14%
(gezelschaps)vogels zoals sierduiven en papegaaiachtigen. Ongeveer 4% van
49%
katten
(1.485)
de kadavers van gezelschapsdieren
bestond
uit honden die veelal waren ontsnapt
vogels (734)
en aangereden. Daarnaast betrofhonden
het in
3%
van
de gevallen tamme konijnen en
(413)
24%
konijen en knaagdieren (176)
knaagdieren die waren ontsnapt of gedumpt. Meestal redden deze tamme
koudbloedigen (172)
dieren het niet in de natuur of ze worden gepakt door een hond of kat. Verder
totaal 2.998
zijn de kadavers van één slang, één geit en één schaap opgehaald.
Aantal vervoerde kadavers gezelschapsdieren

3.1.5 Kadavers gezelschapsdieren
Hoewel het vervoer van kadavers niet behoort tot de kerntaak, wordt deze
taak in opdracht van de gemeenten in het werkgebied wel uitgevoerd. Het is
van belang voor de volksgezondheid en voor diergezondheid. Ook is het erg
prettig wanneer de eigenaar op de hoogte gesteld kan worden van het overlijden van zijn dier. Als een overleden huisdier wordt gemeld, wordt gedeeltelijk
volgens dezelfde procedure gewerkt als een gevonden levend huisdier. Het
wordt opgehaald en vervolgens wordt altijd gecontroleerd of het dier een
identificatiekenmerk heeft, dit wil zeggen een halsband of chip (uitgelezen met
de chipreader die in alle dierenambulances aanwezig is). Indien dit het geval is
wordt via Amivedi of de chipregistratiedatabanken getracht de gegevens van
de eigenaar te achterhalen. Als dit lukt wordt vervolgens de eigenaar ingelicht.
Indien het dier geen identificatiekenmerk heeft, wordt het bij stichting Amivedi
als gevonden geregistreerd. Gevonden kadavers van gezelschapsdieren uit
de gemeenten Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp worden daarnaast bij de
Stichting Dierencentrale Nederland gemeld.

1%
4%

3%

7%

katten (518)

85%

vogels (45)
honden (26)
totaal 609

Aantal hulpverlening aan in het wild levende vogels

38%

62%
vogels (4.545)
watervogels (2.745)
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totaal 7.290
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3.2 In het wild levende dieren
Gewonde en zieke of verzwakte in het wild levende dieren gaan na eventueel
onderzoek door een dierenarts doorgaans naar een gespecialiseerde opvang,
zoveel mogelijk in de gemeente van de vindplaats. De Haagse regio is door de
aanwezigheid van polders, landgoederen, de duinen en het strand relatief rijk
aan wilde dieren. Zo komt het voor dat een zeehond of bruinvis aanspoelt op
het Scheveningse strand. Gewonde zeehonden worden in een dierenambulance
meegenomen in een speciale zeehondenmand. Op de thuispost krijgt het dier de
noodzakelijke voeding en wordt indien nodig met water gekoeld. Als de zeehond
door de voeding en het koelen voldoende stabiel is, wordt het dier na overleg met
specialisten naar een zeehondenopvang in Stellendam of in Pieterburen vervoerd.
In bepaalde gevallen worden gewonde in het wild levende dieren zoals vossen en reeën in het dierenhospitaal opgevangen als zij een goede kans op snel
herstel hebben zodat ze zo spoedig mogelijk terug kunnen worden gezet op de
plaats waar ze zijn opgehaald. Het streven is de dieren binnen 12 uur weer uit
te zetten. In uitzonderlijke gevallen wordt deze termijn verlengd naar 24 uur.
Als de herstelperiode te lang gaat duren, wordt het dier in overleg met een dierenarts ingeslapen. Voor stressgevoelige dieren zoals reeën en herten, kan het
welzijn namelijk niet worden gewaarborgd als ze langere tijd opgesloten moeten
worden. Jonge verweesde herten, reeën en vossen worden naar een speciale
opvang voor deze dieren gebracht.
Dode bruinvissen en eventueel andere kleine walvisachtigen die aanspoelen,
worden met de dierenambulance die geschikt is om op het strand te rijden opgehaald. Het geslacht, de lengte, verwondingen en andere bijzonderheden van
het dode dier worden veelal samen met een foto van het gestrande dier doorgegeven aan walvisstrandingen.nl. Zij zorgen voor de centrale registratie van
alle strandingen van walvisachtigen in Nederland. Ook vindt overleg plaats met
Universiteit Utrecht. Indien zij interesse hebben in het stoffelijk overschot, wordt
dit door de medewerkers van de universiteit opgehaald voor onderzoek. Als vervoer naar Utrecht niet direct mogelijk is, vindt opslag plaats bij EHBZ Noordwijk.
Zij verzorgen dan ook het vervoer naar Universiteit Utrecht.
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In onderstaand schema wordt weergegeven waar de door de dierenambulance
vervoerde in het wild levende dieren worden opgevangen:
Diersoort

Uit gemeente

Opvangcentrum

Vogels

Den Haag, Rijswijk, LeidschendamVoorburg, Zoetermeer, Wassenaar

Vogelasiel De Wulp

Pijnacker-Nootdorp

Vogel- en Egelopvang Delft e.o.

Den Haag, Rijswijk, LeidschendamVoorburg, Zoetermeer, Wassenaar

Stichting ‘t Knagertje (in Den Haag)

Pijnacker-Nootdorp

Vogel- en Egelopvang Delft e.o.

Eekhoorns

Den Haag, Rijswijk, LeidschendamVoorburg, Zoetermeer, PijnackerNootdorp, Wassenaar

Stichting Eekhoornopvang Nederland

Egels

Den Haag, Rijswijk, LeidschendamVoorburg, Wassenaar

Egelopvang Den Haag

Zoetermeer

Egelopvang Zoetermeer

Pijnacker-Nootdorp

Vogel- en Egelopvang Delft e.o.

Zeehonden

Den Haag, Wassenaar

Zeehondencrèche Pieterburen

Overleden
walvisachtigen

Den Haag, Wassenaar

Doorgegeven aan walvisstrandingen.nl
en Universiteit Utrecht

Zeezoogdieren
(excl. zeehonden)

Den Haag, Wassenaar

SOS Dolfijn

Reptielen, amfibieën
en insecten (in het
wild levend)

Den Haag, Rijswijk, LeidschendamVoorburg, Zoetermeer, PijnackerNootdorp, Wassenaar

Stichting koudbloedigen-opvang Serpo
of Diergaarde Blijdorp (Oceanium)

Vleermuizen

Den Haag, Rijswijk, LeidschendamVoorburg, Zoetermeer, PijnackerNootdorp, Wassenaar

Gespecialiseerde vleermuizenopvang

Overige in het wilde
levende dieren

Den Haag, Rijswijk, LeidschendamVoorburg, Zoetermeer, PijnackerNootdorp, Wassenaar

Indien uitzetmogelijkheden
binnen 24 uur: Dierenhospitaal Den
Haag. Anders gespecialiseerde opvang

Hazen en konijnen

Opvangcentra in het wild levende dieren, 2019

3.2.1 Hulpverlening in het wild levende dieren
De grootste groep dieren waaraan ter plaatse hulp werd geboden of werd vervoerd, bestond uit dieren die in het wild leven. In 2019 waren dit maar liefst
7.773 dieren. Omdat 93% van deze dieren vogels zijn, is er een onderverdeling
gemaakt tussen vogels en overige in het wild levende dieren.
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14%
49%

katten (1.485)
vogels (734)
honden (413)

24%

konijen en knaagdieren (176)
koudbloedigen (172)
totaal 2.998

Vogels
In 2019 is er hulp verleend aan 7.290 vogels. Deze vogels waren in de probleAantal
vervoerde
gezelschapsdieren
men gekomen
doorkadavers
o.a. het verkeer,
ramen, katten of verstrikking in afval zoals
1%
vislijnen of plastic. Ter plaatse wordt eerst beoordeeld of het dier gelijk uitgezet
3%
4%
kan worden.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij zilvermeeuwen die geland
7%
zijn in een (te) kleine tuin, zij kunnen niet rechtstandig opstijgen, maar hebben
een aanloop nodig. Ook vogels die verstrikt geraakt zijn in netten of vastzitten in
portieken kunnen in de meeste gevallen gelijk weer vrijgelaten worden. Is hulp
ter plaatse niet mogelijk dan worden de vogels meestal vervoerd naar de vogelopvang, waar ze aan kunnen sterken. Helaas zijn er ook gevallen waar vogels
katten (518)
85%
naar een dierenarts
worden vervoerd
omdat de verwondingen te ernstig zijn.
vogels (45)
honden
(26)
Hier wordt door de dierenarts gekeken of er hulp geboden kan worden of dat
het beter is de vogel uit zijn lijden
te verlossen.
totaal
609
Aantal hulpverlening aan in het wild levende vogels

38%

62%
vogels (4.545)
watervogels (2.745)
totaal 7.290

Overigehulpverleningen
in het wild levende
Aantal
aandieren
in het wild levende dieren
Naast alle vogels
werd er ook hulp verleend aan 483 andere in het wild levende
1%
dieren. Ook1%deze dieren werden net als vogels ter plaatse geholpen of vervoerd
5% 3%
naar een gespecialiseerde opvang of dierenarts. De overige wilde dieren waren
merendeels egels, namelijk 47%. Egels komen vaak in de problemen door menegels (213)
selijk
in afval, aanrijdingen of ze worden
24% toedoen, namelijk
35%door verstrikking
hazen, konijen en knaagdieren (189)
gestoord in hun winterslaap. Daarnaast
waren
konijnen, knaagdieren en hazen
vleermuizen (145)
koudbloedigen overige
(30)
samen goed voor 32% van de opgehaalde
wilde dieren. Konijnen worzeehonden (19)
den met regelmaat opgehaald omdat
ze(5)aan de virusziekte myxomatose lijden.
roofdieren
reeën (6)
31%
Knaagdieren zoals eekhoorns, muizen en ratten worden vaak met de dierenamtotaal
bulance opgehaald nadat zij door
een607hond of kat zijn gegrepen. Vleermuizen
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vormen 13% van het aantal in het wild levende dieren dat werd geholpen of vervoerd. In 2019 zijn er dertien zeehonden opgehaald. Dit waren negen gewone
zeehonden en vier grijze zeehonden. In twaalf gevallen waren het koudbloedigen, zoals inheemse slangen, vissen en padden. Daarnaast hebben we gereden
voor zes vossen, twee reeën, twee kreeften, twee mollen, één bunzing, één
bruinvis en één veenmol.
3.2.2 Ritten voor wilde dieren zonder hulpverlening
Het komt voor dat de dierenambulance uitrijdt voor een melding, maar dat op
locatie hulp bieden niet nodig blijkt, dat het dier al weg is of dat het dier niet te
vangen is. Een goed voorbeeld van de situaties waarin wij geen hulp hoeven te
verlenen aan in het wild levende dieren, doet zich voor in het broedseizoen. Als
de jonge vogels uitvliegen, ‘trainen’ zij eerst een tijd vanaf de grond de vleugelspieren onder toeziend oog van de ouders. Het kan voorkomen dat zo’n jonge
vogel lichte verwondingen op heeft gelopen door de vlucht (of soms val) vanuit
het nest naar de grond of dat de ouders niet meer in de buurt lijken te zijn. In
deze gevallen besluiten wij ter plaatse, vaak in overleg met het vogelasiel, wat
het beste is voor de vogel. Lichte schaafwondjes helen vanzelf en waar mogelijk
laten wij de natuur het liefste met rust. In deze gevallen kan het goed zijn dat
meenemen van de jonge vogel juist het tegenovergestelde van hulpverlening
zou zijn en laten wij het dier, mits op een veilige plek, zitten.
Een minder fijn voorbeeld van een rit waar geen hulpverlening heeft plaatsgevonden betreft vogels die zwaargewond zijn aan een poot, maar nog wel kunnen vliegen. Soms is het niet mogelijk het dier te vangen voor deze opvliegt en
kunnen wij op dat moment niet de hulp verlenen die de vogel nodig heeft. Op
de centrale wordt zoveel mogelijk geprobeerd dit soort situaties te voorkomen
door de juiste vragen te stellen en worden mensen gevraagd proactief te handelen door een gewond dier in een doosje te stoppen of bijvoorbeeld op te letten
of de ouders van een jonge vogel in de buurt zijn.
3.2.3 Kadavers in het wild levende dieren
Kadavers van in het wild levende dieren worden n.a.v. meldingen opgehaald.
In 2019 waren dit 1.631 dieren. Van de kadavers van in het wild levende dieren
betrof het in 84% van de gevallen overleden vogels. Ter verduidelijking is er een
onderverdeling gemaakt tussen vogels en overige wilde dieren.
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watervogels (725)
vogels (638)
totaal 1.363

Kadavers wilde vogels
Er zijn door de dierenambulance 1.363 overleden vogels opgehaald. Veel van
deze vogels waren verkeersslachtoffers. Voornamelijk tijdens het broedseizoen
van watervogels en het leren vliegen raken vogels betrokken bij aanrijdingen.

Aantal kadavers wilde dieren
1%
5%

4%

10%

Aantal kadavers wilde vogels

44%

hazen, konijen en knaagdieren (119)
egels (58)

14%

roofdieren (37)
koudbloedigen (26)
zeezoogdieren (14)
22%

47%

vleermuizen (12)
totaal 268

53%

watervogels (725)
vogels (638)
totaal 1.363

Kadavers
overigewilde
wildedieren
dieren
Aantal
kadavers
Naast vogels1%zijn er in 2019 ook nog 268 andere overleden wilde dieren opgehaald. De
grootste groep van deze dieren bestaat uit hazen, konijnen en
4%
5%
knaagdieren (44%), gevolgd door egels (22%). Net als bij de vogels vinden deze
10%
dieren helaas vaak het einde als verkeersslachtoffer. Roofdieren vormden 14%
van de gevallen, in deze groep vallen de vossen en bunzingen. In 10% waren het
44%
hazen, konijen en knaagdieren (119)
overleden koudbloedigen, zoals egels
vissen,
(58) inheemse reptielen en salamanders. De
14%
(37)levende dieren worden gevormd door
kleinste groepen kadavers van inroofdieren
het wild
koudbloedigen (26)
zeehonden en bruinvissen (5%), zeezoogdieren
vleermuizen
(14) (4%) en reeën(1%).
22%

vleermuizen (12)

totaal 268
Alle dieren zijn ter destructie aangeboden
aan een bedrijf dat gespecialiseerd
is in het ophalen, verwerken en (laten) vernietigen van dierlijk restmateriaal en
kadavers.
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3.2.4 Vervolgritten
Naast de ritten n.a.v. een melding, werden er 1.074 vervolgritten gereden voor
927 dieren. Dit zijn bijvoorbeeld ritten met dieren die na opname bij een dierenarts naar het dierenhospitaal worden vervoerd of die tijdens opname in het hospitaal naar een specialist gaan voor nader onderzoek of een operatie. Daarnaast
worden nog ritten gereden om dieren naar gespecialiseerde opvang te brengen
na tijdelijke opname in het dierenhospitaal.
3.2.5 Aantal gereden ritten n.a.v. melding zonder hulpverlening
Het kan voorkomen dat bij aankomst het dier verdwenen blijkt te zijn, niet te
vangen is of dat hulp niet nodig blijkt. In 2019 betroffen dit 2.788 gereden ritten.
Er wordt geprobeerd dit zoveel mogelijk te voorkomen door aan de telefoon te
vragen of men het dier, zoals een gevonden kat of een konijn, in huis wil halen.
Betreft het een vogel die in de problemen is geraakt, wordt aan de melder gevraagd of deze het dier in een doosje wil zetten om te voorkomen dat het wegvliegt of wegloopt.
3.2.6 Dieren met eigenaar (besteld vervoer)
Behalve het vervoer van dieren n.a.v. een melding, wordt desgewenst ook het
vervoer van dieren voor particulieren verzorgd. Denk aan het vervoer van eigenaar met zijn dier naar een dierenarts. Voor deze ‘privérit’ betaalt de eigenaar €
40,00. In 2019 zijn 492 dieren met eigenaar naar een dierenarts vervoerd. In de
meeste gevallen gaat het dan om mensen die niet mobiel zijn of om moeilijk te
vervoeren dieren.
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3.2.7

Totalen

DIEREN
Dieren waaraan hulp is verleend

3.3 Dieren in het hospitaal
AANTAL 2019

AANTAL 2018

10.771

15.787 (Incl. kadavers)6

Opgehaalde kadavers

2.240

Ritten zonder hulpverlening

2.788

2.1767

492

504

16.291

18.467

1.074

1.344

Dieren met eigenaar (besteld vervoer)
Totaal aantal dieren
Vervolgritten

Het totaal aantal dieren waarvoor de dierenambulance is uitgerukt in 2019
bedraagt 16.291. Het aantal dieren is gedaald ten opzichte van 18.467 dieren
in 2018. In 2019 zijn er daarnaast 1.074 vervolgritten gereden voor dieren in het
hospitaal. Dit aantal ritten is ook gedaald ten opzichte van 1.344 vervolgritten
in 2018. Dit is waarschijnlijk te verklaren door de warme droge zomer van 2018
waardoor veel dieren in de problemen kwamen en veel recreanten buiten en
in natuurgebieden de gewonde dieren opmerkten.
3.2.8 Telefonische meldingen zonder rit
Niet alle telefoontjes die binnenkomen leiden tot een ambulancerit. In veel
gevallen kan worden volstaan met het geven van advies aan mensen die zich
zorgen maken over één of meerdere dieren. In het voorjaar wordt er bijvoorbeeld veelvuldig gebeld omdat men een jonge vogel in de tuin heeft gevonden.
Er wordt altijd aan de melder gevraagd of hij/zij in de gaten wil houden of de
ouders in de buurt zijn. Mochten de ouders urenlang niet naar het jong omkijken
of dood zijn aangetroffen, dan wordt de jonge vogel opgehaald. In totaal zijn
er in 2019 op de centrale 50.586 inkomende telefoontjes beantwoord met een
totale duur van 2204 uur.

6

7
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In 2018 heette deze tab ‘Dieren incl. kadavers’. Hierin werden levende dieren en kadavers samen gerekend.
Per 2019 worden deze groepen uitgesplitst in de tabel.
Per 2019 worden meegerekend: Niet aangetroffen dieren, dieren die niet gevangen konden worden, dieren
waarvan de eigenaar ter plaatse was en wij geen hulp hoefden te bieden en dieren die we het beste konden
laten zitten. In 2018 heette deze tab ‘ritten zonder dieren’ en werden enkel niet aangetroffen dieren geteld.

Als een dier medische hulp nodig heeft, wordt het zo snel mogelijk naar een
dienstdoende dierenarts vervoerd. Daarna wordt een huisdier ondergebracht in
het dierenhospitaal en verder behandeld door de vaste dierenarts en verzorgd
door de dierverzorgers. Ze krijgen in het hospitaal de juiste zorg, medicijnen
en soms speciale voeding. Mocht de eigenaar zich niet melden dan blijven
de dieren in het hospitaal. Meestal verblijven de dieren hier veel langer dan
de wettelijke8 twee weken waarvoor de gemeenten een vergoeding betalen.
Doorgaans duurt het herstel van dieren enkele weken. De dieren worden
gecastreerd of gesteriliseerd (als dit nog niet is gedaan), ontwormd, ontvlooid
en voorzien van een chip. Ze worden tweemaal per week gecontroleerd door
de vaste dierenarts in het dierenhospitaal. Als een dier voldoende is hersteld,
wordt een nieuwe eigenaar gezocht. Naast de hospitaalfunctie is er dus
secundair sprake van een asielfunctie.
3.3.1 Gezelschapsdieren in het hospitaal
Het totaal aantal gezelschapsdieren dieren dat in 2019 al dan niet tijdelijk in het
dierenhospitaal is opgevangen, bedraagt 1.832. Een deel van de dieren blijft in
het hospitaal tot ze zijn hersteld en een nieuwe eigenaar voor hen is gevonden.
Een ander deel wordt opgehaald door de eigenaar of gaat alsnog door naar een
opvangcentrum. Het aantal (kort- en langdurig) opgevangen dieren is gestegen in
vergelijking met 2018.
De katten die worden opgevangen en verzorgd in het dierenhospitaal verblijven
soms tijdelijk in het hospitaal tot de eigenaar is gevonden. Als de eigenaar niet
wordt gevonden, blijven deze dieren in het hospitaal. Zij hebben verschillende
verwondingen of aandoeningen. Veel katten hebben als gevolg van een ongeluk
gebroken ledematen, een gebroken kaak of gebroken bekken. Ook kan het voorkomen dat er katten worden opgehaald die oog- of oorproblemen hebben, lijden
aan een inwendige aandoening of een infectieziekte hebben zoals niesziekte. In
2019 bestond 44% van de opgevangen dieren uit katten. In 38% van de gevallen
was het opgevangen dier een vogel die als gezelschapsdier wordt gehouden, zoals
een parkiet, kanarie of sierduif. Voor deze diersoort geldt dat de in de gemeente

8

Burgerlijk Wetboek (boek 5 art.8 lid 3)
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58%
watervogels (868)
overige vogels (635)
totaal 1.503

Den Haag gevonden gezonde dieren eveneens in het hospitaal verblijven. De geAantal
kadavers
in hetvan
wild
levendegezonde
dieren 2016
meentevervoerde
Den Haag heeft
de opvang
gevonden
park- en volièrevogels
aan ons uitbesteed.
(Zie paragraaf 4.1). In het hospitaal zijn terraria en aquaria
2% 0%
aanwezig5%voor het opvangen van koudbloedigen. Deze groep kwam uit op 8% van
7%
het totaal
aantal opgevangen dieren. Het aantal honden dat wordt opgevangen
hazen en konijen (127)
bedraagt 5% van het 28%
aantal opgevangen
gezelschapsdieren.
Veelal is de opvang
koudbloedigen
(127)
egels (67)
15%
van honden tijdelijk omdat zij vaker
door de eigenaar worden opgehaald dan anroodieren (65)
bruinvissen
en zeehonden
(30)dat werd opgevangen betrof
dere diersoorten. Vier procent van
het aantal
dieren
knaagdieren (23)
gevonden,
zieke
en
gewonde
konijnen
en
knaagdieren.
In 2019 zijn vier hobby15%
vleermuizen (8)
reeën (2)en één schaap gebleven. Voor deze
dieren opgevangen. Hiervan zijn herten
tweeengeiten
28%
dieren zijn er stallen en weilanden
op449
het terrein. Tot slot zijn acht fretten, twee
totaal
schorpioenen en één vogelspin opgevangen in het hospitaal.
Gehospitaliseerde dieren
1%
5%

4%

8%
44%

katten (807)
vogels (692)
koudbloedigen (148)
honden (98)
knaagdieren en konijnen (72)

38%

overig (15)

wordt de Trap, Neuter and Return-methode (TNR) oftewel Vang, Neutraliseer en
Terugzetmethode genoemd. De TNR-methode is wetenschappelijk bewezen als
de meest efficiënte- en diervriendelijke methode om de grootte van een zwerfkattenpopulatie te beperken. Wekelijks wordt er gevangen. Verwilderde katten
worden alleen ingeslapen als daar een uitdrukkelijke medische reden voor is.
Volwassen katten die na het vangen sociaal (tam) blijken te zijn, worden in het
Haags Dierencentrum (HDC) ondergebracht. Ook kittens die nog jong genoeg
zijn om gesocialiseerd te worden, gaan naar het HDC. Voor deze dieren wordt,
na een eventuele socialisatieperiode, een nieuwe eigenaar gezocht.
In 2019 zijn in totaal meer katten gevangen dan in 2018 (resp. 329/380). Het aantal gevangen, tamme katten, dat is overgebracht naar het Haags Dierencentrum,
is vorig jaar iets toegenomen ten opzichte van het jaar 2018. Dit is inclusief het
aantal katten dat in aanmerking komt voor socialisatie. Voorgaande jaren werd er
ongeveer 2/3 van het totaal aantal gevangen katten (380) opgevangen door het
Haags Dierencentrum met als uitgangspunt herplaatsing als huisdier. Deze katten zijn jong genoeg om te socialiseren met een criterium van niet ouder dan acht
weken, of enigszins te socialiseren, denk hierbij aan katten die op latere leeftijd
achter gelaten zijn en opgenomen in een zwerfkattenpopulatie. In het afgelopen
jaren zijn er net als voorgaande jaren veel katten ter socialisatie doorgebracht
naar het Haags Dierencentrum zoals hieronder weergegeven in het overzicht.

totaal 1.832

3.4 Zwerfkatten
Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst ‘s-Gravenhage e.o. neemt de
uitvoering van de taak, dat wil zeggen het vangen, vervoeren en neutraliseren
van verwilderde zwerfkatten voor haar rekening. Verwilderde niet te socialiseren
katten worden door een dierenarts gecastreerd c.q. gesteriliseerd in een speciaal
daarvoor ingerichte operatiekamer in het dierenhospitaal. Daarbij worden de
dieren onderzocht en indien nodig krijgen ze medische zorg. Verwilderde katten
worden na castratie/sterilisatie voorzien van een microchip en teruggeplaatst op
de plek waar zij gevangen zijn. De overlast vermindert en het aantal katten neemt
geleidelijk af doordat er geen jongen meer bijkomen. Deze gehanteerde methode
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2017

2018

2019

Totaal aantal gevangen katten

329

321

380

Katten opgevangen HDC

210

197

228

28

24

49

Katten opgevangen door Asiel Rijswijk

–

3

2

Katten opgevangen door Asiel Zoetermeer

–

–

6

Aantal zwerfkatten

51

53

51

Overleden

36

39

37

4

5

7

Katten opgevangen door DA

Overig (retour eigenaar)

Het aantal verwilderde katten dat terug is geplaatst op de locatie waar ze
gevangen zijn, is ten opzichte van het jaar 2018 gelijk gebleven. Het aantal
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Regelmatig halen we een hond op die de benen heeft
genomen. Gelukkig hebben de meeste honden een chip
en kunnen we de viervoeter terug brengen naar huis.
Als we de eigenaar niet kunnen bereiken, wordt de hond
tijdelijk opgevangen in ons dierenhospitaal of naar een
dierenopvangcentrum voor honden en katten gebracht
tot de eigenaar zich meldt.

34
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overleden katten of katten die zijn geëuthanaseerd op basis van dierenwelzijn
is ten opzichte van 2018 ook ongeveer gelijk gebleven. Het totaal aantal katten
dat tijdens de vangacties werd gevangen is gestegen ten overstaande van het
jaar 2018. Het aantal gevangen katten opgevangen bij het Haags Dierencentrum
over het gehele jaar is toegenomen van 197 katten in 2018 naar 228 katten in
het jaar 2019. Het vangen op een tweetal “verborgen” locaties met de aanwezigheid van meer dan twintig katten heeft hieraan bijgedragen. De groep katten
die het afgelopen jaar (2019) zijn gevangen blijkt voor ongeveer dertig procent
te bestaan uit kittens in de leeftijdscategorie van tussen de acht en tien weken.
Dit is gezien de leeftijd een belangrijk moment om nog (re)socialisatie mogelijk
te maken.

3.5

Communicatie en fondsenwerving

Communicatie en fondsenwerving is enorm belangrijk voor de organisatie. Niet
alleen moeten mensen die een gewond dier vinden ons (telefonisch) weten te
vinden ook zijn we voor een groot deel afhankelijk van giften, donaties en nalatenschappen. Enkel door te communiceren over ons werk en door mensen te laten
weten dat wij afhankelijk zijn van hun donaties, kunnen we als organisatie blijven
bestaan.
3.5.1 Magazine
Dierenhospitaal en Ambulancedienst ‘s-Gravenhage e.o. geeft tweemaal per
jaar een magazine uit. Daarin wordt onder meer informatie gegeven over de
stichting, maar ook andere organisaties die met of voor dieren werken worden
in beeld gebracht. Zo wordt nuttige en leerzame informatie over dieren gegeven.
De totale oplage van het magazine is 12.500 exemplaren. Circa 5.000 worden
rechtstreeks verzonden aan onze donateurs en relaties. De overige magazines
worden door de chauffeurs overhandigd aan melders die een beroep hebben
gedaan op de hulp van de dierenambulance. Voorts worden tijdens beurzen, bij
schoolvoorlichting en dergelijke, magazines uitgereikt. Ook wordt het magazine
neergelegd in wachtkamers van dierenartsen en stadsboerderijen in de regio.
De redactionele items en de acquisitie van advertenties worden in eigen beheer
uitgevoerd. De advertentieopbrengsten worden geheel ingezet voor het uitgeven
en verzenden van het magazine.
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3.5.2 Social media
Op de website www.dierenambulancedenhaag.nl staat onder meer informatie
over de hulpacties met de dierenambulance, het vangen van zwerfkatten en niet
te vergeten de verhalen over geplaatste dieren van de nieuwe eigenaren. Daarbij
hebben de dieren die een nieuwe eigenaar behoeven een prominente plaats. Op
deze manier worden de dieren sneller herplaatst, wat natuurlijk het beste is in het
belang van het dier.
Op de Facebookpagina www.facebook.com/Dierenambulancedenhaag wordt
verslag gedaan van de hulpverleningen, wordt aandacht gevraagd voor plaatsbare
dieren en komen andere actuele onderwerpen aan bod. Op Instagram worden
plaatsbare dieren en andere mooie foto’s geplaatst. De Facebook-pagina had in
2019 om en nabij 8000 volgers. Het Instagramprofiel had ongeveer 600 volgers.
3.5.3 Voorlichting
Evenementen
In 2019 hebben vrijwilligers negen keer met een stand bij een evenement of
markt in de regio gestaan. Op 6 april bijvoorbeeld, hebben zij met een kraam
op de Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening in Gorinchem gestaan. Ter
gelegenheid van Dierendag stonden vrijwilligers met onze informatiestand op
twee locaties: het Dierendagevenement in winkelcentrum Mariahoeve en de
open dag van het Haags Dierencentrum. Op 13 oktober stonden zij met een
kraam en een dierenambulance op de boulevard in Scheveningen bij “Honden
aan Zee”. Ook waren wij uitgenodigd om 17 en 18 december aanwezig te zijn
op de Kerstmarkt van de HTM. De personeelsleden konden daar hun eigen
kerstpakket samenstellen en (een deel van) het bedrag dat zij daarvoor van
hun werkgever kregen aan ons doneren.
Presentaties
De chauffeurs/dierverzorgers geven presentaties en gastlessen aan scholen en
verenigingen. Doorgaans gaan ze met een dierenambulance naar een school of
bijeenkomst om daar voorlichting te geven. In 2019 zijn zeven presentaties bij
een school of buitenschoolse opvang verzorgd. In veel gevallen is een spreekbeurt van een leerling de aanleiding voor een bezoek aan een school. Voor
leerlingen is een spreekbeurtpakket ontwikkeld dat zij kunnen gebruiken als
hulpmiddel bij het voorbereiden van een spreekbeurt. Ook kunnen zij als
voorbereiding op hun spreekbeurt een rondleiding krijgen door het hospitaal
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en over het buitenterrein. Daarnaast heeft de Vlierboomschool in Den Haag
op 15 november een Fancy Fair gehouden en dierbenodigdheden en donaties
voor ons ingezameld.
Media
Op 2 december werden er in het hospitaal en op de ambulance filmopnames
gemaakt voor een TV Serie van Omroep West over dierenwelzijnsorganisaties in
Den Haag. Verschillende vaste medewerkers en vrijwilligers werden tijdens hun
werk in beeld gebracht of geïnterviewd. De zesdelige serie werd vanaf half januari
2020 uitgezonden en wegens succes begin maart 2020 herhaald.
Op 10 december kwam de gemeente Den Haag langs in het hospitaal. Wij waren
gevraagd om een korte bijdrage te leveren aan een videoboodschap over een
veilige jaarwisseling. Veel medewerkers en vrijwilligers die die dag aanwezig
waren, hebben er aan mee gewerkt. Het uiteindelijke filmpje was rond de jaarwisseling via alle communicatiekanalen van de gemeente en op grote schermen
in de Haagse tramtunnel te zien.
In december stond er een artikel over ons in het Wijkblad van Wijkvereniging
Benoordenhout. Hierin werd veel aandacht besteed aan ons werk en aan ons
vernieuwde hospitaal.
Regelmatig wordt een (pers)fotograaf benaderd als er bijzondere hulpverlening
plaatsvindt. Daarnaast wordt vaak een persbericht uitgestuurd met foto’s. In bijna
alle gevallen wordt op basis van de foto’s van de (pers)fotograaf of het persbericht
een artikel in de (regionale katern van) de kranten geplaatst, zoals in het Algemeen
Dagblad, De Telegraaf en Weekkrant De Posthoorn of op digitale media zoals
Omroep West. Indien de hulpverlening samen wordt uitgevoerd met een andere
hulpdienst zoals de brandweer of politie, wordt door de redactie van Regio 15 vaak
een artikel geplaatst op haar website.
Elk weekend staat in de Posthoorn een ’Katvertentie’ waarin een oproep wordt
gedaan voor een nieuwe eigenaar voor een plaatsbare kat. In het Algemeen
Dagblad verschijnt eveneens regelmatig een soortgelijk artikel.

38

3.5.4 Inzamelacties
Voorts zijn diverse acties georganiseerd. Van diverse filialen van onder meer
Albert Heijn waren wij hét goede doel van de emballage-inzamelbox gedurende
een maand of twee maanden. De opbrengst van de gedoneerde statiegeldbonnen
was geheel voor onze stichting. Helaas is bij een van de Albert Heijn winkels de
inzamelbox gestolen.
Daarnaast hebben we zelf een aantal acties georganiseerd waaronder een
crowdfundingsactie met een kerstwens. We kregen veel donaties, waarmee
we muziekboxen voor de kattenkamers konden kopen.
3.5.5 Donateurs
Men wordt aangemerkt als vaste donateur als men jaarlijks een financiële
bijdrage geeft. Het bedrag kan men zelf bepalen, er geldt geen minimum.
In 2019 waren er 2.424 unieke donateurs. In het jaarverslag van 2018 werd
een aantal van 5.000 donateurs genoemd. Echter zijn toen ook andere relaties
meegenomen (o.a. adoptanten van onze dieren, pleeggezinnen voor socialisatie
van de jonge dieren, bedrijven en donateurs uit eerder jaren). Dit betekent
dat we nog een potentieel van 2.500 relaties in onze databases hebben om
te benaderen met een nieuwe donatievraag.

3.6

Samenwerking

Net als in voorgaande jaren is in 2019 met een groot aantal organisaties in de
regio en ook daarbuiten samengewerkt. Er wordt onder meer intensief samengewerkt met Stichting Amivedi en Dierencentrale Nederland. Dagelijks wordt
doorgegeven welke dieren met de dierenambulance zijn opgehaald en waarvan de eigenaar niet is achterhaald. Amivedi registreert deze dieren, maar ook
dieren die door eigenaren als vermist zijn opgegeven. Op deze manier kunnen
huisdier en eigenaar snel weer herenigd worden.
In 2019 is regelmatig samengewerkt met de politie. Er wordt een beroep
gedaan op de taakaccenthouders dierenwelzijn als er sprake is van situaties
waarin dierenwelzijn in het geding is. De agenten gaan poolshoogte nemen en
grijpen indien nodig in. Andersom wordt de politie door de dierenambulance
geassisteerd als dieren van een locatie moeten worden gehaald.
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In 2019 is eveneens samengewerkt met andere hulpdiensten in de regio, waaronder de brandweer. Meerdere malen zijn met behulp van de brandweer vogels
bevrijd uit een hoogspanningskabel of is een kat uit een boom gehaald. Ook zijn
dieren die betrokken zijn geraakt bij een brand in een woning vervoerd met de
dierenambulance en opgevangen en verzorgd in het dierenhospitaal. De politie
heeft in 2019 assistentie gevraagd bij uithuishalingen waar dieren bij zijn betrokken, bij verkeersongevallen met dieren of andere situaties waarin dieren in de
problemen zijn geraakt.
In het gehele werkgebied wordt veelvuldig samengewerkt met dierenartsen.
Op alle dierenartsen kan dag en nacht een beroep worden gedaan als een dier
wordt opgehaald dat geneeskundige hulp nodig heeft.
In 2019 is samengewerkt met de volgende organisaties:
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Stichting Amivedi

Vereniging Kattenzorg

Dierenbescherming

Brandweer

Dierenambulances in omliggende regio’s

Politie en Dienst Levende Have

Federatie Dierenambulances Nederland (FDN)

Dienst Regelingen, ministerie van EL&I

Dierenartsen in het werkgebied

Dierenspeciaalzaken

Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)

Dierencentrale Nederland

Keurmerk Diervervoer

Taakaccenthouders Dierenwelzijn

Diverse (gespecialiseerde) opvangcentra

Gemeenten

4 Financiën
Het voortbestaan en uit kunnen voeren van de doelstelling is te danken aan
donaties, sponsoring, legaten, giften en nalatenschappen. De Belastingdienst
heeft Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst ‘s-Gravenhage e.o. aangemerkt als een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Hierdoor zijn giften
aftrekbaar van het belastbaar inkomen van de giftgever en wordt geen schenkingsrecht geheven en geen recht van successie over legaten en erfenissen.
De verbonden stichtingen vragen deze status aan.
Daarnaast worden bijdragen van de meeste gemeenten in het werkgebied
ontvangen. Dit zijn voornamelijk vergoedingen voor de uitvoering van wettelijke
gemeentelijke taken zoals het ophalen van kadavers.

4.1 Den Haag
Gezelschapsdieren
De gemeente Den Haag heeft het vervoer van zwervende, gewonde en zieke
gezelschapsdieren uitbesteed aan Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst
‘s-Gravenhage e.o. Voor de uitvoering van deze taak betaalt de gemeente een
vergoeding op basis van het aantal ritten.
Zwervende gezonde huisdieren worden naar een dierenopvangcentrum vervoerd
zoals het Haags Dierencentrum of het konijnen- en knaagdierenopvangcentrum
‘Het Knaaghof’. Hierop zijn twee uitzonderingen. De gemeente Den Haag heeft
de taken twee weken ‘opvang van gevonden park- en volièrevogels’ en ‘opvang
van overige dieren’ (zoals fretten en koudbloedigen) aan het dierenhospitaal
uitbesteed. Zowel gezonde als zieke en gewonde dieren van deze diergroepen
worden in het dierenhospitaal opgevangen. Na twee weken wordt een nieuwe
eigenaar gezocht.
Daarnaast betaalt de gemeente Den Haag een vergoeding voor de opvang en
verzorging van zieke en gewonde honden en katten gedurende twee weken.
Deze vergoedingen zijn niet kostendekkend. Doorgaans blijven de dieren veel
langer in de opvang dan de wettelijke twee weken. Geneeskundige handelingen
en medicijnen worden niet vergoed.
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In het wild levende dieren
Het ophalen en verzorgen van in het wild levende dieren wordt eveneens vergoed.
Echter wel tegen een lager tarief.

4.2 Rijswijk
De gemeente Rijswijk betaalt een vergoeding voor het vervoer van zowel gezelschapsdieren als in het wild levende dieren en de kosten van het eerste consult
bij een dierenarts. Gevonden gezonde huisdieren worden in de meeste gevallen
naar Streekdierentehuis ’t Julialaantje vervoerd. Zieke en gewonde huisdieren
worden opgevangen in het eigen dierenhospitaal. De gemeente Rijswijk betaalt
een vergoeding voor twee weken opvang. Ook betaalt zij deze vergoeding voor
overige huisdieren indien zij niet bij ’t Julialaantje kunnen worden opgevangen
en daarom in het dierenhospitaal worden opgevangen. De opvang, medische
kosten en verzorging van deze dieren komt voor eigen rekening. In het wild
levende dieren worden naar een gespecialiseerde opvang voor de betreffende
diersoort gebracht, zoals vogelasiel De Wulp of Egelopvang Den Haag.

4.4 Pijnacker-Nootdorp
Ook is er een overeenkomst met gemeente Pijnacker-Nootdorp voor het vervoer van gevonden, zieke en gewonde huisdieren en in het wild levende dieren.
De gemeente betaalt een vergoeding voor het vervoer van deze dieren en de
kosten van het eerste consult bij een dierenarts. Gevonden gezonde huisdieren
worden in de meeste gevallen naar Streekdierentehuis ’t Julialaantje vervoerd.
Indien dit niet mogelijk is, worden de dieren in het dierenhospitaal opgevangen.
De gemeente Pijnacker-Nootdorp betaalt dan een vergoeding voor twee weken
opvang van dieren die niet bij ‘t Julialaantje kunnen worden opgevangen. In het
wild levende dieren worden naar een gespecialiseerde opvang voor de betreffende diersoort, zoals Vogel & Egelopvang Delft e.o., gebracht.

4.5 Overige vergoeding
Voor alle genoemde gemeenten wordt de wettelijke taak om kadavers uit de
openbare ruimte te halen uitgevoerd. Hoewel het vervoer van kadavers niet
primair tot de doelstellingen behoort, speelt respect voor dieren hierbij een
grote rol, naast natuurlijk de volksgezondheid en dierengezondheid.

4.3 Zoetermeer
Er is een overeenkomst met gemeente Zoetermeer voor het vervoer van
gevonden, zieke en gewonde huisdieren en in het wild levende dieren.
De gemeente betaalt een vergoeding voor het vervoer van deze dieren en
de kosten van het eerste consult bij een dierenarts. Zowel gezonde als zieke
en gewonde honden en katten worden (eventueel na bezoek aan een dierenarts) naar Stichting Dierentehuis Zoetermeer vervoerd. De gemeente Zoetermeer betaalt een vergoeding voor twee weken opvang van overige huisdieren
indien zij in het dierenhospitaal worden opgevangen. In het wild levende dieren
worden naar een gespecialiseerde opvang voor de betreffende diersoort gebracht,
zoals vogelasiel De Wulp of Egelopvang Zoetermeer.
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In 2018 hadden we onze handen vol aan
de jonge meeuwen die dit jaar vroeger
dan anders van de daken komen. Deze
jonge meeuw hing hopeloos vast op een
dak. Gezien de grote hoogte, vragen we
de brandweer om ons te ondersteunen.
Door middel van de hoogwerker weet de
brandweer op het dak te komen. Vervolgens
weten zij met een kniptang de meeuw
bevrijden. Als de meeuw weer veilig beneden
is, wordt hij naar Vogelopvang De Wulp
gebracht waar hij bij zijn soortgenoten bij
kan komen van zijn hachelijke avontuur.

JAARREKENING
44

Jaarverslag 2019 – Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst Den Haag e.o.

45

Het dumpen van dieren, helaas gebeurt
het nog steeds. Wij maken altijd een
melding bij de dierenpolitie in de hoop
dat de ‘eigenaar’ wordt gevonden.
Als de dieren ziek of in slechte conditie
zijn, worden ze opgevangen in ons
hospitaal. Als ze zijn aangesterkt en
hersteld, zoeken we een nieuwe eigenaar.
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5 Jaarrekening

5.2 Staat van baten en lasten 2019
Werkelijk 2019

Begroot 2019

Werkelijk 2018

Baten:
– Baten uit eigen
fondsenwerving

5.1 Balans per 31 december 2019

– Rentebaten en
baten uit beleggingen

31 december 2019

31 december 2018

ACTIVA
Materiële vaste activa
Voorraden

1.712.834

1.787.414

2.500

2.500

36.470

63.402

Effecten

593.685

531.291

Liquide middelen

456.338

550.168

Vorderingen en overlopende activa

Totaal

– Overige baten
Som van de baten

552.086

650.000

514.997

70.458

0

-24.411

431.307

422.500

426.752

1.053.851

1.072.500

917.338

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
– Dierenambulance

428.272

393.434

392.037

– Dierenhospitaal

485.279

445.804

418.805

– Nieuw dierenhospitaal

1.088.993

1.147.361

2.801.827

2.934.775

0
913.551

839.237

810.842

36.439

33.475

42.022

214.757

197.288

182.154

1.164.747

1.070.000

1.035.018

-110.896

2.500

-117.680

Werving baten
– kosten eigen fondsenwerving

PASSIVA
Reserves en fondsen

Beheer en administratie

– reserves

– kosten beheer en administratie

– continuïteitsreserve
– bestemmingsreserves

903.316

946.717

1.282.505

1.350.000

Som van de lasten

2.185.821

2.296.717

Langlopende schulden

515.000

515.000

Kortlopende schulden

101.006

123.058

2.801.827

2.934.775

Totaal

Saldo van baten
en lasten

Bestemming saldo 2019

0

Toevoeging/onttrekking aan:
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– continuïteitsreserve

-43.401

-

– bestemmingsreserves

-67.495

-

– overige reserves

0

-

– bestemmingsfonds

0

-

-110.896

-
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5.3 Lastenverdeling 2019

Bestemming

Lasten

Doelstellingen

Werving
baten

Ambulance Hospitaal

Eigen
fondsen
werving

Beheer en
admini
stratie

Totaal Begroot
2019
2019

Totaal
2018

De jaarrekening is opgesteld over het kalenderjaar 2019.

Inkopen (voer,
medicijnen, etc.)

13.081

25.167

38.248

50.000

45.193

Uitbesteed werk
(dierenarts)

21.100

47.760

68.860

50.000

47.847

26.126

35.000

28.272

131.957

748.788

715.000

664.631

4.785

51.251

20.000

22.560

52.344

50.000

59.546

77.555

77.555

50.000

66.082

461

101.575

100.000

100.887

Publiciteit en
communicatie
Personeels
kosten
Huisvestings
kosten
Autokosten

26.126
307.003

299.515

8.189

38.278

10.313

52.344

Kantooren algemene
kosten
Afschrijving
en rente

Totaal

26.555

428.272

74.559

485.279

36.439

214.757

1.164.747 1.070.000 1.035.018

5.4 Toelichting op de Balans en staat van baten en lasten
Algemene toelichting
Deze jaarverslaggeving is ingericht conform de "Richtlijn Verslaggeving
Fondsenwervende Instellingen" van de Raad voor de Jaarverslaggeving RJ 650
en de richtlijnen van het CBF-keur waarin principes van de Code Goed Bestuur
voor Goede doelen opgenomen zijn.
De jaarrekening omvat tevens de financiële verantwoording van de gelieerde
stichtingen Stichting Dierenambulance Wassenaar, Stichting Dierenambulance
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Leidschendam en Stichting Dierenambulance Voorburg, waarmee een
bestuurlijke en administratieve eenheid wordt gevormd. Alle activiteiten worden
uitgevoerd door de Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst Den Haag
en Omstreken. De gelieerde stichtingen hebben geen eigen activa en passiva,
geen eigen vermogen en geen eigen baten en lasten.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de
jaarrekening vormt de leiding van de organisatie zich verschillende oordelen
en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1
BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting
op de betreffende jaarrekeningposten.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen
van Titel 9 Boek 2 BW en de “Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende
Instellingen” van de Raad voor de Jaarverslaggeving RJ 650. De jaarrekening
is opgesteld in euro’s.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsof vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderings
grondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn
ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.
Functionele valuta
De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van
de valuta van de economische omgeving waarin de organisatie voornamelijk
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haar bedrijfsactiviteiten uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening is
opgesteld in euro’s, zijnde de functionele en presentatievaluta van de stichting.
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van
lineaire afschrijvingen over de geschatte economische levensduur, of lagere
bedrijfswaarde. De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten
van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan
de vervaardiging inclusief installatiekosten.
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs dan wel lagere
marktwaarde voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor
incourantheid.
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
gewoonlijk de nominale waarde. Een eventuele afwaardering op de vorderingen
wordt in aanmerking genomen op grond van verwachte oninbaarheid.
Effecten
Aandelen en obligaties worden tegen reële waarde (beurskoers) gewaardeerd.
De gerealiseerde waardeverschillen bij verkoop alsmede de niet-gerealiseerde
waardeverschillen per balansdatum worden verantwoord onder de opbrengst
beleggingen in de staat van baten en lasten.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd
korter dan twaalf maanden. Eventuele rekening-courantschulden bij banken worden
opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke
verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is
dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen
de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen
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per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen
de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om
de verplichtingen af te wikkelen.
Pensioenvoorziening
Met het middenkader en de directeur is een pensioenregeling overeen
gekomen. Deze is als een toegezegde bijdrageregeling ondergebracht bij de
pensioenverzekeraar AEGON. De hoogte van het pensioen is afhankelijk van
leeftijd, salaris en dienstjaren. In geval van een tekort bij de pensioenverzekeraar
heeft de stichting geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen,
anders dan hogere toekomstige premies.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de
geleverde prestaties en verrichte diensten en donaties enerzijds, en anderzijds
de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kost
prijs. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd, de verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.
Bijdragen van derden
Bijdragen van derden met een specifiek doel worden verantwoord in het jaar
waarop zij betrekking hebben ofwel waarin de betreffende uitgaven zijn gedaan.
Indien de uitgaven niet in het jaar van ontvangst van de bijdrage worden
voldaan, wordt het niet bestede bedrag opgenomen in een bestemmingsfonds.
Rentebaten en baten uit beleggingen
De gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten worden in het desbetreffende
boekjaar opgenomen in de staat van baten en lasten. Dividenden worden verant
woord in het boekjaar waarin zij betaalbaar gesteld worden. De met de beleggingen
gemoeide kosten worden verantwoord onder de algemene kosten (bankkosten).
Opbrengstverantwoording
Opbrengsten uit de levering van goederen worden verwerkt zodra alle
belangrijke rechten en risico’s met betrekking tot de eigendom van de goederen
zijn overgedragen aan de koper.
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Netto omzet
Netto omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder
aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.
Kostprijs van de omzet
Onder kostprijs van de omzet wordt in dit verband verstaan de aan de omzet
toe te rekenen directe kosten.

Toelichting op de Balans
Materiële vaste activa
Stand

afschrijving

stand

2019

31 dec. 2019

0

73.309

1.647.505

64.756

25.745

26.555

63.946

1.844

0

461

1.383

1.787.414

25.745

0

100.325

1.712.834

Totalen per 31
december 2019

Aanschafwaarde

Cumulatieve
afschrijvingen

Boekwaarde

Onroerend goed

2.784.216

1.136.711

1.647.505

Vervoermiddelen

220.416

156.470

63.946

8.975

7.592

1.383

3.013.607

1.300.773

1.712.834

2019

Onroerend goed

1.720.814

Vervoermiddelen
Inventaris

Afschrijvingen materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming
afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur
worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen
bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
Personeelsbeloningen
Periodiek betaalbare beloningen
Lonen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt
in de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Investering Desinvestering

1 jan. 2019

Inventaris

2019

Voor het onroerend goed en de vervoermiddelen geldt dat deze activa volledig
bestemd zijn voor directe aanwending in het kader van de doelstelling. De
categorie inventaris is volledig bestemd voor bedrijfsvoering. Er zijn geen
materiële vaste activa die ter belegging aangehouden worden.
De investeringen in onroerend betreffen de aanvullende uitgaven voor de
bouw van een nieuw dierenhospitaal. De in de boekwaarde van het onroerend
goed opgenomen waarde van de grond bedraagt € 350.000.
Om de toekomstige afschrijvingslasten van de het gebouw te kunnen
opvangen is een bestemmingsreserve gevormd ter dekking van de
afschrijvingslasten.
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Vorderingen en overlopende activa

Continuïteitsreserve
€

31-12-2019

31-12-2018

€

€

10.721

11.733

Mutatie in 2019

Omzetbelasting

0

15.021

Resultaat na bestemming

-43.401

Overige vorderingen

0

708

Stand 31 december 2019

903.316

Nog te ontvangen baten

25.749

35.940

Totaal

36.470

63.402

Debiteuren

Stand 1 januari 2019

946.717

Op de vorderingen op debiteuren is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid
van € 35.718 in mindering gebracht.

Gezien de onvoorspelbaarheid van een groot deel van de inkomsten van de
stichting, wordt gestreefd naar een vrij besteedbare continuïteitsreserve ter
grootte van anderhalf à twee keer het jaarlijkse bedrag aan inkomsten uit
fondsenwerving. De continuïteitsreserve is per balansdatum op peil.

Liquide middelen

Bestemmingsreserve afschrijving nieuwbouw

Rabo bank - 1598.31.776

31-12-2019

31-12-2018

€

€

19.151

7.829

Rabo bank - Spaarrekening

5.403

85.397

ING – 2367883

7.653

6.842

225

225

17.261

992

975

975

153.912

199.186

0

632

MeesPierson 55.37.32.730

34.468

60.395

MeesPierson 55.37.15.356

25.919

82

MeesPierson 55.54.61.556

85.792

85.908

100.027

100.000

4.584

1.705

ING Spaarrek. 2367883
ING – 725575
ING Spaarrek. 725575
Triodos 19.76.64.199
Triodos Spaarrekening

MeesPierson Charitas rekening
Kasgelden
Gelden onderweg

€
Stand 1 januari 2019

1.350.000

Mutatie in 2019
Onttrekking
Dotatie
Stand 31 december 2019

-72.295
4.800
1.282.505

Het bestuur heeft in voorgaande jaren een bestemmingsreserve gevormd
voor de uitgaven voor de nieuwbouw. Op 1 januari 2018 bedraagt de hoogte
van deze bestemmingsreserve € 1.350.000. De stand van de bestemmings
reserve op 31 december 2019 is gelijk aan het bedrag van de toekomstige
afschrijvingen op het gebouw, zijnde de boekwaarde van het pand verminderd
met de grondwaarde. De onttrekking aan de reserve is iets lager dan de
afschrijving in 2019 die € 73.309 bedroeg.

968

456.338

550.168

De liquide middelen staan vrij ter beschikking.
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Toelichting op de staat van Baten en Lasten

Langlopende schulden
€
Stand 1 januari 2019

515.000

Mutatie in 2019
Opgenomen

0

Afgelost

0

Stand 31 december 2019

515.000

Voor de financiering van het onroerend goed te Den Haag is een lening
aangegaan met een hoofdsom van € 265.000. De rente van deze lening
bedraagt 4% per jaar. De lening heeft een looptijd van oorspronkelijk 20 jaar
tot 2027 en tot die tijd is er geen aflossingsverplichting. Het saldo van de lening
is in 2019 niet gewijzigd. De rente over het jaar 2019 is kwijtgescholden. De
stichting heeft een eerste hypotheekrecht verstrekt tot zekerheid van betaling
van hoofdsom, rente en kosten.

Baten uit eigen fondsenwerving
Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2019

2019

2018

€

€

€

Donaties

209.237

150.000

215.219

Nalatenschappen

342.849

500.000

299.778

552.086

650.000

514.997

In 2019 is een aanvullende lening van € 250.000 aangetrokken ter gedeeltelijke
financiering van de uitgaven voor de nieuwbouw. De rente bedraagt 0,5% per
jaar. Op de lening behoeft niet te worden afgelost zolang de nieuwbouw voor
dierenwelzijn in gebruik blijft.

Donaties zijn teruggelopen ten opzichte van 2018 maar hoger dan begroot.
Baten uit nalatenschappen waren aanzienlijk hoger opgenomen in de begroting.
Deze baten laten zich moeilijk voorspellen.

Kortlopende schulden

Rentebaten en baten uit beleggingen
31-12-2019

31-12-2018

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

€

€

2019

2019

2018

Crediteuren

64.473

64.473

€

€

€

Loonheffingen

13.797

13.797

10.941

Reservering vakantiegeld

27.457

27.457

Reservering vakantiedagen

15.000

15.000

2.331

2.331

101.006

123.058

Totaal

Rentebaten
Dividend en coupons

Omzetbelasting

Overige nog te betalen kosten
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Resultaat 2019
2019 is afgesloten met een negatief resultaat van € 117.680. Begroot was een
2019 is afgesloten met een negatief resultaat van € 110.896. Begroot was een
positief resultaat van € 2.500. Het verschil is vooral te verklaren door lagere
baten uit fondsenwerving, hogere baten uit beleggingen en hogere bestedingen
aan de doelstellingen.

Koersresultaten

101

636

5.046

4.668

65.311

-29.715

70.458

0

-24.411

Baten uit spaartegoeden en beleggingen waren niet begroot en dragen in 2019
positief bij aan het resultaat. In 2019 is een positief koersresultaat geboekt. Ten
tijde van het opstellen van deze jaarrekening heeft zich in het eerste kwartaal
van 2020 helaas een negatieve koersontwikkeling voorgedaan.
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Overige baten

Ritvergoedingen

Personeelskosten
Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2019

2019

2018

2019

2019

2018

€

€

€

€

€

€

Lonen

600.159

670.000

572.730

104.993

102.057

27.050

27.987

227.652

225.000

230.065

Vergoeding kadavers

50.718

55.000

52.056

Sociale lasten

Vergoeding zwerfkatten

21.028

20.000

20.366

pensioenlasten

Vergoeding opname / verzorging

90.624

85.000

87.030

vergoedingen vrijwilligers

4.599

6.632

25.987

19.395

Vergoeding dierenartskosten

12.916

15.000

14.173

overige personeelskosten

Plaatsing vergoeding

20.784

15.000

13.670

uitkering ziekengeld

0

-10.091

Advertenties

5.888

7.500

7.443

loonkostensubsidies

-14.000

-47.447

Overige baten

1.697

0

1.949

431.307

422.500

426.752

748.788

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2019

2019

2018

€

€

€

Voer, medicijnen, etc

23.030

30.000

30.336

Dierenartsen

68.860

50.000

47.847

Overig

15.218

20.000

14.857

107.108

100.000

93.040

Bezoldiging bestuurders
De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden.

Huisvestingskosten

Publiciteit en communicatie

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2019

2019

2018

€

€

€

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2019

2019

2018

huur vestiging Zoetermeer

2.793

€

€

€

overige kosten Zoetermeer

611

345

0

-4.992

11.955

10.141

6.749

3.997

19.961

inhuur diensten van derden

4.460

overige publiciteitskosten

1.705
26.126

17.855

huur tijdelijk onderkomen
energie en water

35.000

2.741

10.417

schoonmaak

28.272

belastingen en heffingen

15.555

3.954

onderhoud

12.475

6.201

overige huisvestingskosten
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664.631

Aantal werknemers
Per 31 december 2019 waren er 23 werknemers (18 Fte) in dienst bij de stichting.
Gemiddeld was de personele inzet 20,6 Fte en in het hoogseizoen 22,2 Fte.

Directe kosten van activiteiten

magazine

715.000

1.113

45.000
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51.251

20.000

22.560

Afschrijvingskosten

Autokosten
Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2019

2019

2018

€

€

€

brandstof

23.526

23.522

onderhoud

15.703

24.554

verzekering

12.096

10.735

overige autokosten

1.019

50.000

735

52.344

50.000

59.546

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2019

2019

2018

€

€

€

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2019

2019

2018

€

€

€

onroerend goed

73.309

70.000

73.309

vervoermiddelen

26.555

25.000

24.733

461

5.000

1.595

100.325

100.000

99.637

Inventaris

Kantoor- en algemene kosten

telefoon, mobilofoon

10.521

14.827

administratie

7.897

7.230

automatiseringskosten

6.406

33

juridische bijstand

7.374

5.331

10.072

6.094

kantoorbenodigdheden
verzekeringen

5.945

7.365

bankkosten

9.664

10.213

afschrijving debiteuren

9.192

8.068

andere kosten

10.484

45.000

6.921

77.555

50.000

66.082

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2019

2019

2018

€

€

€

1.250

0

1.250

Rentelasten

Hypotheekrente
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6 Overige gegevens
6.1 Voorstel resultaatbestemming
Het resultaat van de stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst ’s-Gravenhage
e.o. in 2019 is negatief € 110.896. Aan de bestemmingsreserve worden de in 2019
ontvangen giften ad € 4.800 gedoteerd. Een bedrag van € 72.295 wordt onttrokken
ter dekking van de afschrijvingslasten van de nieuwbouw. Het resterende tekort
van € 43.401 wordt onttrokken aan de continuïteitsreserve.

6.2 Vooruitzichten

Regelmatig zijn we te vinden in relatief nieuwe wijken
met huizen in aanbouw om de dieren die daar in nood
verkeren op te halen. Vooral watervogels die voorheen
het rijk alleen hadden in het gebied, raken nogal eens
in de problemen. We beschikken over een boot om zelf
hulp te kunnen verlenen aan deze dieren.

Voor de financiering van de werkzaamheden en de daarmee verbonden activa en
passiva is DADH door de jaren heen altijd in belangrijke mate afhankelijk geweest
van de inkomsten uit giften, donaties en nalatenschappen. Nalatenschappen
waren daar altijd een substantieel onderdeel van.
Geconstateerd moet worden dat de inkomsten uit nalatenschappen de laatste
twee jaren belangrijk achterblijven.
Met de mogelijkheid daarvan is altijd rekening gehouden, reden waarom een
continuïteitsreserve is opgebouwd die toereikend is om de huidige activiteiten
voor minimaal anderhalf jaar in stand te kunnen houden. Eind 2019 voldeed
de reserve aan deze eis, maar voor de langere termijn bestaat hiervoor geen
zekerheid.
Deze onzekerheid wordt vergroot door het recent uitbreken van de coronacrisis,
waarvan de gevolgen voor DADH nog niet zijn in te schatten.
De waarderingsgrondslagen voor activa en passiva worden door deze situatie
niet substantieel beïnvloed, maar de mate van onzekerheid ten aanzien van de
toekomst neemt wel toe.

6.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst ’s-Gravenhage e.o. is
niet controleplichtig. Op de jaarrekening van de stichting heeft geen
accountantscontrole plaatsgevonden.
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De meeste meldingen die we krijgen
gaan over in het wild levende dieren die
in de problemen zijn geraakt, zo ook
deze egel. Vermoedelijk was het dier in
zijn poot gebeten door een hond. Zoals
altijd reden we naar de dichtstbijzijnde
(dienstdoende) dierenarts die zich over
de egel ontfermde. Van het gewonde
pootje werd een röntgenfoto gemaakt,
waarna bleek dat het niet gebroken was.
Daarna werd het dier in een couveuse
geplaatst, waar het warmte en zuurstof
kreeg om hem uit shock te krijgen.

Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst
‘s-Gravenhage e.o.
Bezoekadres
Oosterbeek 5
2597 VJ Den Haag
Postadres
Postbus 82218
2508 EE Den Haag
T (070) 3282828
info@dierenambulancedenhaag.nl
www.dierenambulancedenhaag.nl
Tekst: Xxxxxxxx
Foto’s: Xxxxx

