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Inleiding

H

et jaar 2021 was voor de Dieren
ambulance een jaar met een
financieel gunstig verloop, waarbij
we voorzichtig uit de negatieve
cijfers zijn geklommen. De veranderingen die
directeur Ninouk Vermeer samen met het
team heeft doorgevoerd om de organisatie
toekomstbestendig te maken, lijken hun
vruchten af te werpen.
Er zijn meer vrijwilligers aangetrokken dit
jaar (van 150 naar 180 mensen), die nog
professioneler opgeleid worden. De basis
opleiding is uitgebreid met een theoretisch
deel dat in totaal vijf avonden in beslag
neemt. Ook het praktijkdeel van de opleiding
is verder geprofessionaliseerd. Onze vrijwilligers worden serieus klaar gestoomd voor
het werk dat zij doen als centralist, ambulance
chauffeur of dierverzorger.
Er werd in 2021 nog meer aan fondsenwerving
gedaan, waardoor we onder andere in het
gebouw een lift hebben kunnen plaatsen,
die mindervalide dieren én mensen naar onze
bovenverdieping brengt. Daarnaast hebben
bijdragen van meerdere vermogensfondsen
de aanschaf van een nieuwe ambulance
mogelijk gemaakt, inclusief installatie van
de inrichting en bestickering.
Eind 2021 is Ninouk Vermeer aan een nieuwe
uitdaging begonnen bij Natuurmonumenten
en heeft ze haar directeursfunctie over
gedragen aan Angelo Rens, die al zes jaar bij
de Dierenambulance werkt. Hij was de laatste
tijd, als hoofd bedrijfsvoering, nauw betrokken
bij de verschillende verbeteringen van de
organisatie. Het bestuur is blij met Angelo als
goede opvolger en met de continuïteit die
hiermee verzekerd is.

Wat gebleven is, is de niet aflatende passie
en inzet van onze vaste medewerkers en
vrijwilligers. Het bestuur wil hun daar hartelijk
voor bedanken. Dit jaarverslag geeft in cijfers
weer wat wij dagelijks om ons heen zien
gebeuren: hoe dierenliefde op professionele
wijze wordt omgezet in daadkrachtige
dierenhúlp.
Ieder dier dat wij ophalen heeft een verhaal
én iedere reddingsactie heeft een verhaal.
Juist dit hebben wij gepoogd te grijpen in
dit jaarverslag. Geen lange teksten over de
organisatie maar krachtige verhalen over de
reddingsacties. Voor iedere diersoort die wij
helpen hebben we één stoer, grappig, ontroerend verhaal geselecteerd. Maar achter
dat ene verhaal zit een hele groep dieren.
Vaak honderden en zeker tientallen verhalen.
Alle groepen hebben onze hulp nodig gehad
en ontvangen! Behalve die ene groep, die
misschien onze hulp wel nodig had maar die
toch nog sterk genoeg was om weg te vliegen
of te vluchten. Of die hopelijk toch niet zo
ziek was als door de melder werd gedacht:
de bijzondere groep ‘gevlogen vogels’.
Onze dierenredders rukken liever een keer
te veel dan een keer te weinig uit en ook
achter het net vissen hoort soms bij ons werk.
Onze hulp aan de dieren wordt mogelijk
gemaakt dankzij giften, donaties en nalatenschappen van de mensen die onze Dierenambulance en het hospitaal een warm hart
toedragen.

Mw. Drs. E.J.M. Auwerda
Voorzitter (en dierenarts)
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Missie

Ieder dier heeft een intrinsieke
waarde: een eigen waarde onafhankelijk van de mens. De mens grijpt
veel in op de leefomgeving van
dieren. Wij vinden dat de belangen
van het dier niet ondergeschikt zijn
aan de belangen van de mens.

Activiteiten

Kerngetallen 2021

Het vervoeren van zieke, gewonde en
gevonden dieren.

45.601

14.868

16.980

13.894

1.470

601

telefoongesprekken

Het opvangen en medisch verzorgen van
zieke en gewonde dieren.

Visie

Wij behartigen de belangen van
dieren en helpen huisdieren en wilde
dieren door ze te vervoeren, medische zorg te bieden, te herenigingen
met hun eigenaar of na herstel een
nieuw huis te geven. Ook zorgen wij
voor educatie en voorlichting om
leed bij dieren te voorkomen.
Onze officiële doelstelling is: 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.

ritten

meldingen

dieren

Het ophalen van overleden dieren.

Het helpen van politie en brandweer.

Het verkleinen van de zwerfkattenpopulatie
in Den Haag.

opgevangen dieren

geadopteerde dieren

10.008

7.415

2.637

15,6

facebookvolgers

donateurs

websitebezoekers/maand

fte

180

vrijwilligers

Geholpen Diersoorten
Wilde vogels

Van mussen, kraaien, merels, uilen
tot roodborstjes, buizerds en houtsnippen.
Nederland is rijk aan veel vogelsoorten en
helaas halen we van veel soorten wel een
exemplaar op dat in de problemen is
gekomen. Deze dieren brengen we door
naar een dierenarts of naar Vogelopvang
de Wulp of Wildopvang Delft.

Watervogels

Deze categorie benoemen we apart
omdat we enorm veel watervogels ophalen.
Ze komen in de problemen door achtergebleven visgerei, aanrijdingen of omdat ze een
ongelukkige plek uitkiezen om hun kroost
groot te brengen. Eenden, meeuwen, zwanen.
Regelmatig moeten we ook met de boot uitrukken. Helaas was er in 2021 ook weer een
grote uitbraak van de vogelgriep die vele van
deze vogels het leven heeft gekost.

Katten

Katten bezetten de meeste ‘bedden’, in
ons hospitaal. Gelukkig konden we gezonde
katten tijdens de covid-pandemie blijven uitplaatsen naar lieve nieuwe baasjes waardoor
we niet vol stroomden. Maar katten zijn vaak
pechvogels. Bij een klein aantal vinden we de
eigenaar terug; bij veel katten is dit niet het
geval. Katten verdwalen, worden aangereden,
vechten met elkaar, en ga zo maar door. Onze
ambulances brengen hen naar de dierenarts, daarna worden ze opgenomen in ons
hospitaal en zoeken we een nieuw baasje.
Uiteraard wel nadat ze gesteriliseerd, gevaccineerd en gechipt zijn!
Een speciaal project vormt het TNR Zwerfkatten project: we vangen, vervoeren en
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neutraliseren verwilderde zwerfkatten. Daarbij
onderzoeken we de dieren en krijgen ze medische zorg. Na castratie/sterilisatie voorzien
we de katten van een microchip en laten we
hen vrij op de plek waar zij gevangen zijn. Het
aantal zwerfkatten neemt af doordat er geen
jongen bijkomen.

Tamme vogels

In de andere vleugel van ons hospitaal klinkt altijd gekwetter en gezang. Het
is een drukte vanjewelste, onze gevleugelde vrienden hebben heel wat met elkaar te
bespreken. Onze vrijwilligers werken met
gehoorbescherming! Wij zijn één van de
weinige stichtingen in de omgeving die
tamme vogels opvangen. Van grasparkieten
tot zebravinken tot hanen, kippen, pauwen en
postduiven, wij vangen ze liefdevol op totdat
ze gezond genoeg zijn voor een blijvend
thuis. Met gezelschap van andere vogels
én de ruimte die ze nodig hebben.

Overige wilde zoogdieren

De egel, vos, vleermuis, ree, marterachtige, ze horen allemaal in de omgeving Den
Haag. De natuur komt letterlijk de stad in, waar
het niet altijd de veiligste omgeving voor deze
dieren is. We vangen de dieren kort op en zorgen dat ze medische hulp krijgen, daarna gaan
ze door naar een specialistische opvang of we
laten ze weer vrij in de natuur. En natuurlijk zijn
er ook wilde konijnen en hazen. Zeker zo vlak
bij de duinen en de polder. Jonge haasje worden opgepakt door een roofvogel die ze weer
laat vallen, ze worden aangereden wanneer
ze de weg oversteken, of simpelweg ziek. Wij
halen ze op en brengen ze naar de dierenarts.
Als ze sterk genoeg zijn, gaan ze daarna naar
een gespecialiseerde wildopvang.
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Honden

Gelukkig bestaat er in Nederland een
chipplicht voor honden. Door het uitlezen
van deze chip is er vaak snel een eigenaar
gevonden. Soms moeten ze helaas wel een
tijdje verblijven in ons hospitaal, als ze iets
mankeren. Anders brengen we ze direct terug
naar de eigenaar of naar het asiel.

Overige tamme
zoogdieren

Knaagdieren en konijnen komen regelmatig
in de problemen omdat zij door hun eigenaren
gedumpt worden. Soms in een kooitje, soms
‘in het wild’. Een tam konijn of cavia of tamme
rat overleeft echter niet in het wild. Vaak halen
we ze verzwakt op. Zelden vinden we een
eigenaar. Nadat ze zijn opgeknapt gaan ze
naar Het Knaaghof. Daar worden ze romantisch
gekoppeld aan een konijn of knaagdier als
maatje én een nieuw baasje. Uiteraard zijn we
er ook voor vee en hobbydieren. Ontsnapte of
gedumpte geiten en schapen, pony’s, paarden
of varkens, we helpen ze allemaal. Bij ons hospitaal hebben we fijne stallen en weilandjes
waar ook deze dieren terecht kunnen.

Reptielen, Amfibieën,
Vissen en Geleedpotigen

Ook bij de reptielen, amfibieën en vissen
hebben we zowel te maken met wilde exemplaren als met huisdieren. Schildpadden en
vissen bijvoorbeeld, vaak gedumpt met het
aquarium en al. Schildpadden ook regelmatig
in de natuur. Soms halen we een exotische
slang op, ontsnapt uit zijn verblijf. Zo nu en
dan worden we gebeld voor een inheemse
slang, zoals de ringslang. Ook bij reptielen
en amfibieën werken we samen met een
specialistisch opvang.

Zeezoogdieren

Ons werkgebied houdt niet op bij de duinen,
met onze 4x4 rijden we het strand op om
zeezoogdieren te helpen. Het gaat om zieke
of ernstig verzwakte dieren, soms ook om
relatief gezonde (jonge) dieren. Deze zoeken
een plekje op het strand om uit te rusten
maar komen midden tussen de badgasten
op Scheveningen of Kijkduin terecht. Dan
kunnen ze het uitrusten wel vergeten! Samen
met de stichting Eerste Hulp bij Zeezoogdieren
beslissen we waar we deze dieren naartoe
verplaatsen: een rustig stuk strand iets verderop of een van de zeehondenopvangcentra.
Als het even kan laten we ze lekker liggen,
bijvoorbeeld op de Zandmotor.

Gevlogen vogels

Soms blijken dieren toch sterker dan de
melder dacht en kunnen ze toch wegvliegen,
springen of rennen als wij arriveren. Soms
zelfs nog voor die tijd. De meldkamer vraagt
alles zo goed mogelijk uit, en adviseert mensen de dieren veilig te stellen in bijvoorbeeld
een doosje, maar het kan zijn dat bijvoorbeeld
een vogeltje dat tegen het raam is gevlogen
na een tijdje weer bijkomt en zelfstandig
wegvliegt. Zolang dieren zichzelf kunnen redden zijn we daar alleen maar blij mee. Onze
dierenredders rukken liever een keer te veel
dan een keer te weinig uit en ook achter het
net vissen hoort soms bij ons werk. En heel
eerlijk… heel soms zijn de dieren ons te slim
af! Hoeveel goedbedoelde vangpogingen
we ook doen.
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Hinkelende buizerd

V

eel mensen beschouwen een ontmoeting met een in het wild levend
dier als een cadeautje. Zo ook de
hardloopster die tijdens haar rondje
rennen een prachtige, jonge buizerd in het
gras zag zitten. Maar al snel veranderde de
blijdschap in bezorgdheid, want de buizerd
vloog niet weg en hinkte onhandig door het
gras. Ze belde ons direct op!
Het was nog even spannend. De buizerd
bleef eerst op een klein stukje gras heen en
weer hinken. Een paar stappen naar links, een
paar stappen naar rechts. Van een afstandje
kon de melder de buizerd goed in de gaten
houden en had hij geen probleem met de
bovengemiddelde belangstelling. Vlak voordat wij arriveerden, kreeg de jonge roofvogel
het toch op zijn heupen. Hij hinkelde steeds
verder van zijn plek.

Wilde
Vogels

in 2021

5.255
vervoerd

Gelukkig duurde het niet lang voordat de ambulance er was. De buizerd liet zich redelijk
makkelijk vangen. Ook dat is een slecht teken.
Deze buizerd was zichtbaar verzwakt en in
zeer slechte conditie. Hij was erg mager en at
niet zelf meer. We hebben hem meegenomen
en naar een opvang in de buurt gebracht.
In eerste instantie kreeg hij sondevoeding
van de medewerkers van de opvang. Daar
knapte hij snel van op. Hij kwam weer op
krachten en begon zelf te eten. En na een
aantal weken was hij voldoende aangesterkt
om vrijgelaten te kunnen worden.
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Kuifeend in de knoop

O

p een zondagmiddag ontvingen
onze centralisten een melding over
een kuifeend die ongelukkig vastzat aan een omgevallen boom met
een stuk visdraad. Hij probeerde zich los te
trekken, maar dit lukte niet. Hij probeerde
wanhopig weg te vliegen, maar kwam niet
vooruit of omhoog.
Zowel de melder als de bewoners van het
huis hadden al een reddingspoging uitgevoerd. Helaas was het hem niet gelukt
om de kuifeend te bevrijden. Gelukkig zijn
onze chauffeurs erg creatief en wist Martin
het eendje binnen te hengelen. Hij moest
daarvoor eerst over de omgevallen boom
heen klimmen en een tak afbreken om zo
met de zwanenhaak de tak van het eendje
dichterbij te halen.
De kuifeend had een flink gezwollen pootje en het visdraad had diep in zijn been
gesneden. Omdat er altijd een risico is op
ontstekingen, hebben we hem naar de
opvang gebracht. Daar hebben ze hem een
paar dagen in de gaten gehouden en toen
alles goed bleef gaan, mocht hij de natuur
weer in.
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Water
Vogels

in 2021

3.399
vervoerd

Dierenambulance & Hospitaal Den Haag e.o. - Jaarverslag 2021

Foto: © Kevin Hollmann

Futennest redt katje

D

aar zit je dan: nat, koud, geschrokken
en je kunt ook nog eens niet weg! Dit
overkwam een katje in de Haagse
gracht aan de Hogewal. Hoe hij daar
terecht is gekomen, is voor ons een raadsel.
Hij heeft moeten zwemmen voor zijn leven,
want de muren van de gracht waren te hoog
om weer op de kant te kunnen komen. Er
was maar één droog plekje in de hele gracht
en wat zijn we blij dat deze geluksvogel dat
plekje heeft kunnen vinden!.
Buster, zoals we hem hebben genoemd, was
zo slim om op een futennest te klimmen. De
oorspronkelijke eigenaren en bouwers van het
nest vonden dit een minder goed plan. Maar
daar trok Buster zich niets van aan. Daar zat
hij dan: bovenop de eitjes op het futennest. De
futen weken niet van het nest en bleven dapper
bij de kat en hun eitjes in de buurt.

Katten

in 2021

1.776

vervoerd

534

opgevangen

140

geadopteerd*

Onze chauffeurs waren goed voorbereid en
hadden het nodige materiaal meegenomen.
Met een net aan een lange stok, konden zij
vanaf de kade net bij het nest komen. Het was
niet te voorkomen dat Buster opnieuw in het
water zou vallen. Gelukkig zijn onze chauffeurs
heel behendig en werd de kat snel opgeschept
en omhoog getild. Hij had geen enkele puf
meer in zijn lichaam om tegen te sputteren.
Buster was uitgeblust en zijn nagels compleet
afgesleten, omdat hij waarschijnlijk wanhopig
heeft geprobeerd uit de gracht te ontsnappen.
In ons hospitaal stond een couveuse klaar voor
deze dappere patiënt. Eenmaal opgedroogd
en van de schrik bekomen, mocht hij naar een
groter plekje in ons hospitaal. Hij was helaas
niet gechipt, maar na een uitgebreide zoektocht is de eigenaar gelukkig alsnog gevonden.
En de fuutjes? Zij gingen gauw terug naar
hun nest om hun eitjes warm te houden.
* Dieren die niet zijn geadopteerd, zijn herenigd met hun eigenaar, overgebracht naar andere opvangcentra of overleden.
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Kip, ik heb je!

E

en kip die rondloopt op een plek
waar zij niet thuishoort. Dit is een
veelgehoorde melding. Deze keer
ging het om een kip in het Haagse
Zuiderpark, op de parkeerplaats voor het
politiebureau.
Bij aankomst in het Zuiderpark zag onze
chauffeur haar meteen lopen: een mooie,
grote kip, die parmantig langs de kant van
de weg naar eten zocht. Gewapend met wat
voer en een vangnet liep chauffeur Anita
rustig richting de kip.
Ze gooide wat voer. En gelukkig was de
enorme Brahma kip best hongerig en rende
ze meteen op het voer af. Bij het zien van
het vangnet rende mevrouw wel weer weg,
maar gelukkig kon Anita haar snel vangen.
In de ambulance stond een ruime bench
voor haar klaar en daar gingen ze, op weg
naar de basis.
Zoals alle kippen en hanen die in ons
hospitaal komen, behandelden we haar
met vogelspray tegen luizen en mijten. Ook
kreeg ze een anti-worm middel toegediend.
Daarna gaven we haar een fijne plek in onze
quarantaineruimte. En natuurlijk kwam ook
zij met foto en tekst op Amivedi te staan, de
website voor gevonden en vermiste huisdieren.
Maar, niemand kwam voor haar. We plaatsten haar in onze kippenren, waar zij meteen dikke vriendinnen werd met de andere
kippen. Na een tijdje mocht deze grote
dame samen met de andere kippetjes verhuizen naar een nieuw huisje in Schipluiden.

Tamme
vogels

in 2021

957

vervoerd

754

opgevangen

456

geadopteerd*

* Dieren die niet zijn geadopteerd, zijn herenigd met hun eigenaar, overgebracht naar andere opvangcentra of overleden.
* Dieren die niet zijn geadopteerd, zijn herenigd met hun eigenaar, overgebracht naar andere opvangcentra of overleden.
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Babyvosje in de kou

O

p een koude winterse middag krijgen
we een melding over een babyvosje
dat trillend en wankelend over straat
loopt. We vragen aan de melders
of ze het vosje in het oog willen houden en
mogelijk iets over hem heen kunnen zetten.
Ondertussen gaan onze vrijwillige chauffeurs
snel op pad.
Onderweg waait er een flinke bui natte
sneeuw over, dus bellen we de melders opnieuw om te vragen of ze iets over het vosje
heen kunnen leggen. We willen voorkomen
dat het diertje nog verder afkoelt.

Bij aankomst staan de melders onze chauffeurs op te wachten. Ze hebben een kratje
over het diertje heen gezet en daaroverheen
een deken gelegd. Wat een lieve mensen!
Snel halen de chauffeurs het jonge vosje
onder de krat vandaan. Het diertje is nat,
heeft modderige pootjes en stribbelt wat
tegen. Maar eenmaal in de bench gaat het
vosje meteen liggen en valt snel in slaap.
Onze chauffeurs rijden meteen naar
Wildopvang Delft voor de eerste nood
opvang. Daar constateren ze dat het vosje
wel heel mager is. Diezelfde avond nog brengen zij het diertje naar een gespecialiseerde
opvang. Helaas is het vosje daar na twee
dagen overleden. Waarschijnlijk is het
babyvosje te jong verweesd geraakt.

Overige
wilde
zoogdieren
787

vervoerd

in 2021

Overige
wilde

Vaste klant Cheibo

C

heibo heeft in de afgelopen jaren af
en toe onderdak bij ons gekregen.
Zijn eigenaar was dakloos en kon niet
altijd voor hem zorgen. Cheibo heeft
een lichte vorm van epilepsie waardoor hij
niet makkelijk in een opvang terecht kon. En
aangezien wij dierenverzorgers in huis hebben en er twee keer per week een dierenarts
langs komt, was hij bij ons in goede handen.
Toen zijn eigenaar overleed, kwam Cheibo
voor langere tijd bij ons in de opvang. Hij
had verschillende ontstekingen en er ging
tijd overheen voordat hij ontstekingsvrij was.
Hij kreeg fysiotherapie tegen de artrose en
speciaal voer omdat zijn maag nogal gevoelig
was. We hebben hem ook gelijk gechipt en
gecastreerd. Daarna konden we op zoek naar
een nieuw baasje.
Maar met zijn ouderdomskwaaltjes, zijn
dieetwensen en zijn epilepsie was dat niet
makkelijk. Al met al is hij van mei tot oktober
bij ons geweest. Iedereen op de basis was
gek van hem. Omdat het zo een lieve hond
was, kreeg hij overdag een eigen plekje in het
kantoor van de dierenverzorgers.
En in oktober was het dan zover: hij mocht
naar een eigen huisje! Hij geniet enorm van
zijn nieuwe plek. Zijn nieuwe baasje stuurt
ons regelmatig updates en heel af en toe
komt hij ook nog bij ons langs. Prachtig om te
zien dat hij een tweede kans gekregen heeft.

Honden
in 2021

400

vervoerd

51

opgevangen

1

geadopteerd*
* Dieren die niet zijn geadopteerd, zijn herenigd met hun eigenaar,
overgebracht naar andere opvangcentra of overleden.
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Bugs Bunny

D

it is Bugs, links op de foto. Bugs Bunny, om precies te zijn. Hij is gevonden
in een park in Zoetermeer. Zijn
achterpootje stond in een vreemde
stand en hij kon het niet gebruiken. Onze
dierenartsen zijn direct met een behandelplan
gestart. Het pootje leek verlamd, maar toch
bleek hij er iets van gevoel in te hebben.
Na deze constatering zijn we met medicatie
gestart. Zolang er hoop is, doen wij er alles
aan om het pootje te redden. Helaas bleef
verbetering uit. En lekker makkelijk hopsen
en springen doe je niet met een poot die de
verkeerde kant op staat. Het pootje moest
worden geamputeerd.

Overige

Tamme Zoogdieren

Gelukkig is de operatie bij het Diergeneeskundig Specialisten Centrum in Den
Haag goed gegaan. En een pootje meer of
minder: het maakte Bugs niet zoveel uit. Na
een korte periode van rust na de operatie,
sprong hij al snel vrolijk door zijn hokje. Later
mocht hij verhuizen naar Het Knaaghof, om te
daten met mooie konijnendames. En samen
met zijn nieuwe partner is hij verhuisd naar
een geweldige plek. Er ligt een lekker tapijtje,
zodat Bugs genoeg grip heeft en met zijn drie
pootjes supersnel rondjes kan rennen. Iedere
ochtend en avond krijgen ze een verse salade
en ze genieten van uitgebreide massages en
knuffelsessies.

Overige
tamme
zoogdieren

in 2021

187

vervoerd

46

opgevangen

1

geadopteerd*
* Dieren die niet zijn geadopteerd, zijn herenigd met hun eigenaar,
overgebracht naar andere opvangcentra of overleden.
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Koi karper in Clingendael

H

et zijn natuurlijk niet alleen maar
schattige kittens die gedumpt
worden in onze regio. Ook andere
dieren worden soms op vreemde
locaties uitgezet. Van konijnen, kippen, waterschildpadden tot in dit geval een koi karper.
Aan de hand van foto’s konden we gelukkig
vaststellen dat het om een ongevaarlĳke slang
ging: de rode rattenslang, ook wel korenslang
genoemd, is de meest voorkomende ratten
slang die als huisdier wordt gehouden. Het
is een beweeglĳke, nieuwsgierige slang. En
een meester in ontsnappen. Ze kunnen bĳna
twee meter lang worden. Dit exemplaar was
slechts tachtig cm. Al is dat natuurlĳk nog
steeds schrikken, als je hem zomaar in
je keuken tegenkomt!

karper al een aantal maanden zag zwemmen
in de sloten van Clingendael. Over een rond
zwemmende vis maken mensen zich niet
snel zorgen en hierdoor waren wij niet eerder
gealarmeerd.

Koi karpers zijn geen vissen die je zomaar
impulsief aanschaft in de dierenwinkel. Ze
zijn groot van stuk, hebben speciale verzor
ging en accommodatie nodig en ze zijn vaak
aardig aan de prijs. Wij keken dan ook raar
op toen de melder vertelde dat hij deze koi

De koi karper is overgebracht naar ons hospitaal waar hij direct wat geschikte voeding
kreeg. Daarna zijn wij op zoek gegaan naar
een specialist waar de vis een aantal dagen
na binnenkomst naartoe is gebracht.

De karper was er helaas slecht aan toe.
Hij had vermoedelijk lange tijd nauwelijks
voeding binnengekregen. Met verschillende
netten en stokken werd er geprobeerd om
de karper te vangen. Best lastig in een brede
sloot waarvan de vis natuurlijk precies in het
midden zwom. Er werden netten en stokken
aan elkaar getaped om bij de karper te kunnen
komen. Creativiteit en probleemoplossend
vermogen hebben de chauffeurs wel in hun
takenpakket.

Reptielen, Amfibieën, Vissen
& Geleedpotigen
85

vervoerd

27

opgevangen

11

in 2021

geadopteerd*

en Geleedpotigen

* Dieren die niet zijn geadopteerd, zijn herenigd met hun eigenaar, overgebracht naar andere opvangcentra of overleden.

Foto: © Agnes Ludwig

Gestrande zeehond
na storm

S

tormen woeden niet alleen over land,
maar maken het sommige dieren in
de zee ook knap lastig. Zeker voor
zeehonden is een storm flink afzien.
Een strandwandelaar treft een jonge zeehond
tegen een strandtent. Waarschijnlijk heeft
deze jonge zeehond in de vroege ochtend
toen het nog vloed was, besloten dat het
tegen een duintje aan wel even lekker uitrusten is. Maar nu het licht is en eb, is de
vloedlijn ineens heel ver weg. En er zijn volop
loslopende honden op het strand. Niet zo
veilig dus. Meneer stuurt ons een foto en zo
weten we dat het om een jonge grijze zeehond gaat.
OOnze centralisten ontvingen een melding
over een zeehond op het strand van Scheveningen. De melder geeft aan dat de zeehond
niet veel beweegt en ook bijna niet reageert
op de honden die veel te dichtbij komen. Dat
is geen goed teken!
Chauffeurs Janneke en Jenny zijn als eerste
ter plaatse en zorgen voor crowd control:
ze zorgen dat de zeehond veilig is en dat
mensen afstand houden tot er een zeehondenwachter aanwezig is. Ook chauffeur
Cherinda gaat snel op weg in de 4×4, met
zeehondenkist. Zij heeft opleiding en ervaring
in het hulp bieden aan zeehonden.

Op het strand aangekomen blijkt het om
een volwassen gewone zeehond te gaan met
een wat bruinrode kop. Hij lijkt een beetje
benauwd, mogelijk een teken van longworm.
Verder ligt hij wel in een fijne ‘bananenhou
ding’. Onze chauffeurs maken foto’s en video’s
en overleggen opnieuw met de strandings
coördinator van A Seal. De zeehond is in
redelijke conditie, maar de locatie waar hij ligt
is risicovol door de vele mensen en honden.
Nog maar een paar dagen eerder is er een
zeehond overleden nadat hij door een hond
was aangevallen. Daarom wordt besloten het
dier te verplaatsen. EHBZ Noordwijk is vanuit A Seal net onderweg naar Den Haag. We
spreken af bij ons hospitaal om de zeehond
aan EHBZ over te dragen. Zij brengen hem
vervolgens naar Noordvoort, een natuurgebied aan het strand tussen Noordwijk en
Zandvoort. Eerst krijgt hij een speciale markering, zodat we hem kunnen herkennen, mocht
hij weer ergens opduiken. We vertrouwen bij
deze zeehond op een goede afloop!
We blijven mensen waarschuwen en voorlichten, maar het lijkt niet door te dringen. Nog
veel te vaak zijn zeehonden (en trouwens ook
andere wilde dieren zoals vossen en reeën)
helaas het slachtoffer van honden.

Zeezoogdieren
9

in 2021

vervoerd

Gevlogen vogels

H

et kan voorkomen dat bij aankomst
het dier verdwenen blijkt te zijn, niet
te vangen is of dat hulp niet nodig
blijkt. 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
het “dier” in kwestie dat naast de weg ligt, bij
aankomst een trui of een knuffel blijkt te zijn.
Een ander goed voorbeeld van dit soort situaties, 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 de vogelopvang, wat het
beste is voor de vogel. Lichte schaafwondjes
helen vanzelf en waar mogelijk laten wij de
natuur het liefste met rust.
Een minder fijn voorbeeld 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.
Aan de telefoon proberen onze medewerkers
dit soort ritten zoveel mogelijk te voorkomen
door de juiste vragen te stellen en goede
instructies mee te geven.

Gevlogen
vogels

in 2021

2788
ritten

Kernactiviteiten:

de ambulance en het hospitaal

D

e kernactiviteiten van onze
organisatie worden uitgevoerd in het
dierenhospitaal en op de ambulance,
namelijk het verlenen van zorg aan
en vervoeren van gewonde, gevonden en
zieke dieren zonder eigenaar.
Ons volledig uitgeruste dierenhospitaal biedt
ruimte aan katten, honden, tamme vogels,
konijnen, knaagdieren, reptielen, amfibieën,
vissen, boerderijdieren, paarden en pluimvee.
Het moderne en duurzame hospitaal voldoet
aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen en is
een prettige plek voor mens en dier om te
verblijven. Drie keer per weer bezoekt een
dierenarts ons. Twee keer voor de zorg aan de
opgenomen patiënten en een keer per week
specifiek voor de castratie en sterilisatie van
zwerfkatten. Wanneer de dieren opgeknapt
zijn, zoeken we een nieuw huisje voor hen.
Vrijwilligers nemen, onder begeleiding van
onze ervaren paraveterinairen, de dagelijkse
verzorging van deze dieren op zich. Ook het
schoonmaakwerk en terreinonderhoud wordt
uitgevoerd door vrijwilligers. Hier zijn we hen
enorm dankbaar voor.

30

Organogram

Ons wagenpark bestaat uit vijf ambulances
met een uitrusting om de meest uiteen
lopende diersoorten te kunnen vangen
en vervoeren. Daarnaast hebben we een
kleinere zwerfkattenambulance, welke zijn
laatste volledige jaar heeft gedraaid en
in 2022 vervangen wordt voor een grote
ambulance. Voor de dieren in nood in het
water en op het strand zijn we voorzien van
een terreinwagen voor de zeezoogdieren
en een boot. Vee kunnen we vervoeren in
onze paardentrailer. We beschikken bij het
hospitaal over een opstelplaats en spuitplaats
voor het reinigen van het wagenpark en de
uitrusting. Onze meldkamer is voorzien van
de juiste apparatuur om de vele telefonische
meldingen aan te nemen en deze digitaal
door te sturen naar de ambulances. We
komen zo snel mogelijk ter plaatsen. Heeft
het dier direct medische zorg nodig? Dan
rijden we naar de dichtstbijzijnde dierenarts.
Wanneer er geen eigenaar bekend is, komt
het dier daarna naar ons hospitaal of wordt
vervoerd naar een specialistische (wild-)
opvang.
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Medewerkers, stagiairs
en vrijwilligers

Communicatie, voorlichting
en fondsenwerving

E

C

ind 2021 had de stichting 14,1 fte
aan betaalde medewerkers. In de
drukke zomerperiode lag dit iets
hoger. Door het voortduren van
Covid-19 hebben we minder stagiaires een
opleidingsplek kunnen bieden dan normaal
en moesten we in het hospitaal afschalen
in aantal vrijwilligers die werken in de
dierverzorging en het terreinonderhoud.
De wervingsactie van 2020 om vrijwilligers
aan te trekken heeft zijn vruchten afgeworpen
voor 2021 en in 2021 is deze actie meer
maals herhaald. Het is als organisatie gelukt
meer met vrijwilligers te werken en het aantal
betaalde medewerkers iets verder af te
schalen. Eind 2021 waren er ongeveer 180
vrijwilligers werkzaam bij onze stichting.
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In 2021 zijn ondanks Covid-19 de cursussen
en trainingen weer langzaam op gang
gekomen. De meeste cursussen en trainingen
hebben online plaats gevonden.
Om de overgang naar een
vrijwilligersorganisatie te ondersteunen is er
in 2021 voor alle betaalde medewerkers een
training ‘Begeleiding en Opleiding vrijwilligers’
geweest. Welke met veel enthousiasme werd
gevolgd. Dit heeft ons als organisatie meer
houvast gegeven om de veranderingen in
juiste banen te leiden.
Voor alle nieuwe vrijwilligers en betaalde
krachten is in 2021 een theoretische
opleiding ontwikkeld. Deze cursus werd
online gegeven en legt een basis van
relevante informatie voor werkzaamheden in
het hospitaal, meldkamer of op de weg. Deze
cursus zal ook in de komende jaren worden
gegeven.
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ommunicatie, voorlichting 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. Daarnaast gaven we ook in
2021 als ‘Huisdier Informatie Punt van de
gemeente Den Haag’ voorlichting over het
verantwoord houden van een huisdier.
Middels ons magazine dat twee maal per
jaar verschijnt, informeren wij onze achterban
en geïnteresseerden over onze activiteiten
en het belang daarvan. In 2021 lanceerden
wij onze eerste digitale nieuwsbrief! Hierin
was exclusief filmmateriaal te vinden over de
werkzaamheden binnen ons dierenhospitaal,
altijd aandacht voor een mooie reddingsactie
van onze ambulancechauffeurs, we
zetten een adoptiedier in het zonnetje en
de ontvangers lazen over onze recente
actiecampagne. Op Facebook hebben we
het magische getal van maar liefst 10.000
volgers gerealiseerd. Door de toevoeging
van de donatieknop en het mogelijk maken
van inzamelingsacties via Facebook, komen
er ook daadwerkelijk inkomsten voort uit dit
social media kanaal.

Het afgelopen jaar hebben we op
verschillende manier aandacht besteed
aan het nalaten aan onze organisatie. We
merken dat we hier reacties op ontvangen
en mensen de brochure over dit onderwerp
vaker aanvragen. Voor de lange termijn is dit
natuurlijk enorm belangrijk en we zullen hier
ook de komende jaren mee door blijven gaan.
Verder vervolgden we alle acties die we
een jaar eerder gestart zijn: minimaal
iedere maand ontvangt de pers een sterk
persbericht van ons, regelmatig voeren we
actie voor een heel concreet project of voor
een specifiek dier in ons hospitaal, we zitten
achter de supermarkten aan om ervoor te
zorgen dat wij hun statiegelddoel worden,
we vernieuwen de wervingskaarten die onze
ambulancechauffeurs uitdelen aan melders
met regelmaat en nog veel meer. Onze
achterban steunt ons met liefde en donaties
en ze leven mee met onze reddingsacties en
herstellende dieren.
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Gemeenten

Samenwerking

M

et diverse gemeenten hebben
wij afspraken over het uitvoeren
van hun wettelijke taken voor het
vervoer en opvang van dieren. In
alle gemeenten halen wij ook kadavers op. Dit
komt ten goede aan de volksgezondheid en
diergezondheid. In 2021 zagen de afspraken
er als volgt uit:

Net als in voorgaande jaren is in 2021 met
een groot aantal organisaties in de regio en
ook daarbuiten samengewerkt. We koesteren
de goede relaties die we met onze partners
hebben.

Den Haag

34

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
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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 vervoerde
dieren.
Zwervende gezonde huisdieren worden naar
een dierenopvangcentrum vervoerd zoals
het Haags Dierencentrum of het konijnenen
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.
Het ophalen en verzorgen van in het wild
levende dieren wordt eveneens vergoed door
de gemeente Den Haag. Echter wel tegen

een lager tarief. In het wild levende dieren
worden naar een gespecialiseerde opvang
voor de betreffende diersoort gebracht, zoals
vogelasiel De Wulp of Egelopvang Den Haag

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 vier 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
medische kosten en verzorging van deze
dieren komt voor rekening van onze stichting.
In het wild levende dieren worden naar een
gespecialiseerde opvang voor de betreffende
diersoort gebracht, zoals vogelopvang De
Wulp of Egelopvang Den Haag.

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
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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.

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
Wildopvang Delft gebracht.

Bestuur
In 2021 bestond het bestuur uit vijf personen, elk afkomstig uit een ander vakgebied.
Mw. Drs. E. Auwerda, voorzitter (dierenarts)

Dhr. H. van Adrichem, penningmeester (Director Corporate Banking Operations & KYC )
Mw. N. Oudejans, secretaris (bedrijfskundige)
Dhr. Mr. M. Fleers, algemeen lid (advocaat)

Mw. Mr. H. Westera, algemeen lid (directeur Nederlands Genootschap v. Burgemeesters)
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

Keurmerken en koepels
Stichtingen

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

D

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

it 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).
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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
Dierenambulance & Hospitaal Den Haag en
Omstreken.

Dierenambulance & Hospitaal Den Haag e.o. - Jaarverslag 2021

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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Jaarrekening 2021

1.1 Balans per 31 december 2021
31 december 2021

31 december 2020

1.545.128

1.615.863

Activa

Materiële vaste activa
Voorraden

Vorderingen en overlopende activa
Effecten

Liquide middelen

2.500

2.500

28.178

32.997

0

1.338.865

Totaal

49.258

1.369.543

864.682

2.914.671

949.437
2.565.300

Passiva

Reserves en fondsen
- reserves

- continuïteitsreserve

- bestemmingsreserves

Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal

1.027.588

1.225.366

768.856

2.252.954

1.187.257

1.956.113

515.000

515.000

2.914.671

2.565.300

146.717
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94.187

39

1.2 Staat van baten en lasten 2021
Werkelijk 2021

1.3 Lastenverdeling 2021

Begroot 2021

Werkelijk 2020

Baten
- Baten van particulieren

- Baten van andere organisaties
zonder winststreven

- Baten als tegenprestatie voor de
levering van diensten
Som van de baten

382.382

300.000

316.852

203.848

0

29.762

609.164

459.500

474.732

1.195.394

759.500

821.346

Lasten

Besteed aan doelstellingen
- Dierenambulance
- Dierenhospitaal

263.417

Werving baten

- kosten eigen fondsenwerving

586.909
754.574

314.770

901.679

254.910

912.261

29.291

92.094

110.048

125.025

Som van de lasten

892.923

1.067.000

1.066.577

Saldo voor financiële baten en
lasten

302.471

-307.500

-245.231

Saldo van baten en lasten

-5.630

296.841

0

15.523

Saldo financiële baten en lasten

Eigen
Ambulance Hospitaal fondsen
werving

Inkopen (voer,
medicijnen, etc)

Uitbesteed werk
(dierenarts)
Publiciteit en
communicatie

Autokosten

55.272

- kosten beheer en administratie

Lasten

Huisvestingskosten

657.351

46.255

Beheer en administratie

Doelstellingen

Personeelskosten
491.157

-307.500

Werving
baten

Bestemming

Totaal

Totaal
2021

Begroot
2021

Totaal
2020

7.665

20.387

28.052

37.000

42.436

22.199

22.691

44.890

65.000

47.476

18.262

25.000

24.291

55.986

559.860

670.000

670.413

4.382

46.482

50.000

48.239

68.437

60.000

54.965

31.265

31.265

60.000

56.776

461

95.675

100.000

121.981

92.094

892.923

1.067.000

1.066.577

18.262
363.909

111.972

7.043

35.057

27.993

68.437

Kantoor- en
algemene kosten
Afschrijving en
rente

Beheer
en administratie

21.904

73.310

491.157

263.417

46.255

-229.708

Bestemming saldo 2020
Toevoeging/onttrekking aan:
- continuïteitsreserve

- bestemmingsreserves

40

258.732
38.109

296.841
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1.4 Kasstroomoverzicht over 2021
Verslag 2021
€

Verslag 2020

€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo voor financiële baten en lasten

302.471

-245.231

Aanpassingen voor
Mutatie voorzieningen
Afschrijvingen op materiële vaste activa

0

0

95.675

121.981
95.675

Netto kasstroom

Verslag 2020

474.183

408.344

864.682

456.338

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar

121.981

Verslag 2021

Stand per 31 december

474.183

408.344

1.338.865

864.682

Verandering in werkkapitaal
Voorraden
Vorderingen
Kortlopende schulden

0

0

4.819

3.473

52.530

-6.819

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Rentebaten

57.349

-3.346

455.495

-126.596

181

Effecten

Rentelasten en -kosten

0

-5.811

Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa

5.247

14.954
-5.630

-4.678

449.865

-24.940

-111.073

-25.911

Desinvesteringen materiële vaste activa
Aan- en verkoop beleggingen

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden
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15.523

901
49.258

0

24.318

544.427

0
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0

519.417

0
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1.4 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 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.
De jaarrekening is opgesteld over het
kalenderjaar 2021.

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.
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Grondslagen voor waardering van
activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeen
stemming met de wettelijke bepalingen van
Titel 9 Boek 2 BW en de “Richtlijn Verslag
geving Fondsenwervende Instellingen”
van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
Activa en passiva worden in het algemeen
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag
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 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.
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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 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 overeengekomen. 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 kostprijs. 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 verantwoord
in het boekjaar waarin zij betaalbaar gesteld
worden. De met de beleggingen gemoeide
kosten worden verantwoord onder de
financiële baten en lasten.
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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.

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.

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.

Personeelsbeloningen
Lonen en sociale lasten worden op grond van
de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winsten verliesrekening voor zover ze verschuldigd
zijn aan werknemers.

Kostprijs van de omzet
Onder kostprijs van de omzet wordt in dit
verband verstaan de aan de omzet toe te
rekenen directe kosten.

De in de boekwaarde van het onroerend
goed opgenomen waarde van de grond
bedraagt € 365.000. 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.
Vorderingen en overlopende activa

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld
op basis van de indirecte methode. De
geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen.

Afschrijvingen materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het
moment van ingebruikneming afgeschreven

Om de toekomstige afschrijvingslasten van
de het gebouw te kunnen opvangen is een
bestemmingsreserve gevormd ter dekking
van de afschrijvingslasten. De investering in
2021 in het gebouw betreft het aanbrengen
van een lift.

31-12-2020

5.554

7.128

€

Debiteuren

Omzetbelasting

31-12-2021

0

€

2.289

Nog te ontvangen baten

22.624

23.580

Totaal

28.178

32.997

Toelichting op de balans
Materiële vaste activa
[x1€]

Stand
1 jan. 2021

Onroerend goed

1.552.257

19.440

Vervoermiddelen

Totalen per 31 december 2021

Afschrijving
Stand
2021 31 dec. 2021

0

73.310

21.904

1.498.387

922

5.500

461

5.961

1.615.863

24.940

95.675

1.545.128

62.684

Inventaris

Aanschafwaarde

0

40.780

Cumulatieve
afschrijvingen

Boekwaarde

1.305.269

1.498.387

Onroerend goed

2.803.656

Vervoermiddelen

159.577

118.797

40.780

14.475

8.514

5.961

2.977.708

1.432.580

1.545.128

Inventaris
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Investering Desinvestering
2021
2021
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Op de vorderingen op debiteuren is een voorziening voor oninbaarheid van € 2.303 in
mindering gebracht.
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31-12-2021

31-12-2020

ING - 2367883

103.779

6.571

ING - 725575

108.704

2.226

Triodos 19.76.64.199

232.002

79.647

15.252

15.931

Liquide middelen

€

ING Spaarrek. 2367883
ING Spaarrek. 725575
ABNAMRO 55.37.32.730
ABNAMRO 55.37.15.356

ABNAMRO 55.54.61.556

ABNAMRO Charitas rekening
Kasgelden
Paypal

€

70.225

225

975

975

4.481

4.481

599.534

551.162

200.035

200.035

0

919

3.878

2.510

1.338.865

€

Stand 1 januari 2021

768.856

Resultaat na bestemming

258.732

Mutatie in 2021

1.027.588

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 exploitatiesaldo exclusief nalatenschappen.
Bestemmingsreserve
afschrijving nieuwbouw

€

1.187.257

Mutatie in 2021
Onttrekking
Dotatie

-73.310

Stand 31 december 2021
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Stand 1 januari 2021
Mutatie in 2021
Onttrekking

€

0
-8.021

Dotatie

Stand 31 december 2021

100.000

91.979

Om uitgaven ter versterking van de organisatie te kunnen doen heeft de stichting een gift
ontvangen van € 100.000, die aan deze bestemmingsreserve is toegevoegd. In 2021 zijn
uitgaven voor opleidingen uit deze reserve gedaan.

Continuïteitsreserve

Stand 1 januari 2021

Bestemmingsreserve
Versterking organisatie

864.682

De liquide middelen staan vrij ter beschikking.

Stand 31 december 2021

Het bestuur heeft in voorgaande jaren een bestemmingsreserve gevormd voor de uitgaven
voor de nieuwbouw. De stand van de bestemmingsreserve op 31 december 2021 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 gelijk aan de
afschrijving in 2021.

19.440

1.133.387
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Langlopende schulden

Stand 1 januari 2021
Mutatie in 2021
Opgenomen

€

515.000

0

Afgelost

Stand 31 december 2021

0

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 2021 niet gewijzigd. De rente over het jaar 2021 is kwijtgescholden.
De stichting heeft een eerste hypotheekrecht verstrekt tot zekerheid van betaling van
hoofdsom, rente en kosten.
In 2020 is daarnaast een 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.
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Kortlopende schulden

Baten van andere organisaties zonder winststreven
31-12-2021
€

Crediteuren

31-12-2020
€

8.482

32.792

Omzetbelasting

36.297

0

Reservering vakantiedagen

34.565

Totaal

146.717

Loonheffingen

7.624

Reservering vakantiegeld

Overige nog te betalen kosten

Donaties

12.305

15.499

22.328

44.250

7.882

18.880

94.187

Resultaat 2021
2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 296.841. Begroot was een negatief
resultaat van € 307.500. Deze verbetering van het resultaat is het gevolg van kostenbesparing
enerzijds en het realiseren van hogere baten anderzijds. Zowel de baten voor de levering van
diensten als de donaties konden aanzienlijk vergroot worden.

Vergoeding zwerfkatten

Baten van particulieren
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Vergoeding kadavers

Werkelijk 2021

Begroot 2021

Werkelijk 2020

€

€

€

286.328

200.000

199.458

382.382

300.000

316.852

100.000
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€

€

€

203.848

0

29.762

Vergoeding dierenartskosten
Plaatsing vergoeding
Advertenties

Werkelijk 2021

Begroot 2021

Werkelijk 2020

€

€

€

336.801

220.000

214.794

68.529

Vergoeding opname / verzorging

Overige baten

96.054

Werkelijk 2020

Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten

Ritvergoedingen

Nalatenschappen

Begroot 2021

Donaties van andere organisaties zonder winststreven zijn vanaf 2020 separaat geregistreerd
en verantwoord. Deze waren nog niet separaat begroot maar vormden onderdeel van
de begrote baten van particulieren. In 2021 zijn een aantal grote donaties ontvangen
van particulieren. Tevens is er een €100.000 donatie ontvangen voor opleidingsbudget
ter versterking van de stichting, het restant van dit bedrag is gereserveerd in een
bestemmingsreserve.

Toelichting op de staat van Baten en Lasten

Donaties

Werkelijk 2021

65.000

22.015

63.517
21.722

148.583

100.000

17.039

15.000

15.688

1.415

40.000

46.538

609.164

459.500

474.732

8.259

6.523

12.000
7.500

92.851

13.365

6.257

117.394
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Directe kosten van activiteiten

Voer, medicijnen, etc
Dierenartsen

Huisvestingskosten
Werkelijk 2021

Begroot 2021

Werkelijk 2020

Werkelijk 2021

Begroot 2021

Werkelijk 2020

€

€

€

€

€

€

13.124

17.000

16.709

44.890

Overig

14.928

72.942

65.000

47.476

20.000

25.727

102.000

89.912

Publiciteit en communicatie

Magazine
Inhuur diensten van derden
Overige publiciteitskosten

Werkelijk 2021

Begroot 2021

Werkelijk 2020

€

€

€

16.016

16.644

0

5.420

2.246

2.227
25.000

Werkelijk 2021

Begroot 2021

Werkelijk 2020

€

€

€

432.969

532.289

Sociale lasten

78.244

101.717

Pensioenlasten

29.242

23.321

Vergoedingen vrijwilligers

0

0

Overige personeelskosten

28.838

27.224

0

0

-9.433

-13.658

Loonkostensubsidies

2.865

Overige kosten Zoetermeer

488

650

Energie en water

13.621

13.903

Schoonmaak

3.936

5.909

Belastingen en heffingen

12.426

12.967

Onderhoud

12.869

10.365

969

1.579

559.860

670.000

46.482

50.000

48.238

Werkelijk 2021

Begroot 2021

Werkelijk 2020

€

€

€

Autokosten

24.291

Personeelskosten

Uitkering ziekengeld

2.173

Overige huisvestingskosten

18.262

Lonen

Huur vestiging Zoetermeer

Brandstof

25.777

21.026

Onderhoud

30.894

21.497

Verzekering

11.581

12.255

185

187

Overige autokosten (bekeuringen)

68.437

60.000

54.965

670.893

Aantal werknemers
Per 31 december 2021 waren er 20 werknemers (15,6 Fte) in dienst bij de stichting.
Bezoldiging bestuurders
De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
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2 Overige gegevens
Kantoor- en algemene kosten
Werkelijk 2021

Begroot 2021

Werkelijk 2020

€

€

€

Telefoon

10.156

11.465

Administratie

6.399

6.825

Automatiseringskosten

7.284

10.437

Juridische bijstand

1.005

4.743

Kantoorbenodigdheden

1.998

2.016

Verzekeringen

5.552

5.810

-5.233

11.314

4.104

4.166

Afschrijving debiteuren
Andere kosten

31.265

60.000

56.776

Werkelijk 2021

Begroot 2021

Werkelijk 2020

€

€

€

Onroerend goed

73.310

73.000

95.248

Vervoermiddelen

21.904

26.000

26.272

95.675

100.000

121.981

Werkelijk 2021

Begroot 2021

Werkelijk 2020

€

€

€

2.1 Voorstel resultaatbestemming
Het resultaat van de stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst ’s-Gravenhage e.o. in 2021
is € 296.841. Een bedrag van € 119.440 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserves en
€ 81.331 wordt aan de bestemmingsreserves onttrokken. Het resterende overschot van
€ 258.732 wordt toegevoegd aan de continuïteitsreserve.

2.2 Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant

Afschrijvingskosten

Inventaris

461

1.000

Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst ’s-Gravenhage e.o. is niet controleplichtig.
Op de jaarrekening van de stichting heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.

461

Saldo financiële baten en lasten

Hypotheekrente

-1.250

-1.250

-11

134

192

5.113

Koersresultaten

0

21.360

Servicekosten beleggingen

0

-6.406

-4.561

-3.428

Rentelasten/negatieve rente
Dividend en coupons

Bankkosten

-5.630
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Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst
‘s-Gravenhage en omstreken
 
Bezoekadres
Oosterbeek 5
2597 VJ Den Haag

Postadres
Postbus 82218
2508 EE Den Haag

Telefoon
(070) 3282828

Email
info@dierenambulancedenhaag.nl

Website
www.dierenambulancedenhaag.nl
IBAN
NL87 TRIO 0197 6641 99 t.n.v. Dierenhosp.& Amb. Den Ha.
KVK-nummer
41149338
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