Stichting “Al wat leeft onder de Regenboog”.
Vogelopvang Onder de Regenboog, Eck en Wiel (Betuwe)

Jaarverslag 2013

Eck en Wiel, 25 mei 2014
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02. Inleiding
Vogelopvang “Onder de Regenboog” te Eck en Wiel (Betuwe) valt onder Stichting “Al
wat leeft onder de Regenboog”.
Hoewel er in de statuten van de stichting geen artikel is opgenomen over het
verstrekken van informatie over haar activiteiten, wil de stichting hierover een zo groot
mogelijke openheid geven. Om hieraan te voldoen wordt onder andere een jaarverslag
opgesteld en verspreid. Daarnaast biedt de stichting iedereen de mogelijkheid om via
de website en via facebook de activiteiten van- en de gebeurtenissen in de
vogelopvang life te volgen.
Door middel van dit jaarverslag wil de stichting uiting geven aan onze openheid.

03. Algemeen
Vogelopvang “Onder de Regenboog” heeft een groot werkgebied dat in 2013 nog
verder is uitgebreid in Noordelijke richting. Door sluiting of niet willen/ kunnen voldoen
aan het Kwaliteitsprotocol van de VOND daalt het aantal vogelasielen gestaag. Dit heeft
in onze vogelopvang direct geleid tot een grote toename van het aantal opgevangen
dieren.
Ons werkgebied beslaat primair de Boven- en Beneden Betuwe. In 2012 is het
werkgebied in het westen uitgebreid tot Gorinchem en in het zuiden tot over de Waal.
De dieren worden gebracht door de dierenambulances van Dierenbescherming afdeling
Nijmegen- Den Bosch e.o., Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel en particulieren.
Vanaf 2013 brengen de dierenambulances van Dierenbescherming de nodige vogels en
zoogdieren. In 2013 heeft de vogelopvang ruim 1300 dieren opgevangen. Hiervan kon
iets meer dan 70% weer in de natuur uitgezet worden, geplaatst of terug naar de
eigenaar.
Het aantal vrijwilligers is ten opzichte van 2012 constant gebleven, enkele mensen
stopten en er kwam een enkele vrijwilliger bij. In 2013 hadden we gemiddeld over het
jaar 11 vrijwilligers. Dit aantal is voor het uitvoeren van alle werkzaamheden het
kritische minimum. Daarom blijft het werven van vrijwilligers weer één van de
speerpunten voor 2014.
In toenemende mate doen diverse regionale scholen in de omgeving een beroep op de
vogelopvang om stagiaires gedurende korte- of langere tijd ervaring op te laten doen in
hun studierichting, vaak dierverzorging. Het betreft overwegend vmbo en mbo
opleidingen maar incidenteel ook hbo. De vogelopvang beschikt over de erkenning als
erkend leerbedrijf van Aequor. Voor stagiaires is de periode van maart tot september de
meest interessante periode in de vogelopvang. Sommige opleidingen kunnen dat niet
matchen en daardoor missen een aantal stagiaires heel interessante leermomenten.
Vogelopvang “Onder de Regenboog” is gevestigd op het erf dat in eigendom is van de
familie Hoogland, Vlissingsestraat 20 te Eck en Wiel.
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04. Opgevangen dieren
In 2013 heeft “Vogelopvang onder de Regenboog” ruim 1300 dieren opgevangen.
Hiervan waren ruim 1000 inheemse wilde vogels, ruim 200 zoogdieren zoals hazen,
wilde konijnen en marterachtigen en meer dan 100 huisdieren.
Van deze dieren is meer dan 70% vrijgelaten, overgeplaatst naar andere asielen of
terug naar de eigenaar.
Helaas hebben we iets minder dan 30% van de dieren moeten euthanaseren of ze zijn
in de opvang overleden.

05. Donateurs
In 2013 had de vogelopvang 22 donateurs bestaande uit particulieren, dierenbeschermings organisaties en andere organisaties die betrokken zijn bij dierenwelzijn.
Dit aantal is veel te laag maar door tijdgebrek kan er te weinig aandacht besteed
worden aan werving.
Een van de speerpunten is om in 2014 het aantal donateurs weer te vergroten.

06. Organisatie van de stichting
De organisatie van Stichting Al wat leeft onder de Regenboog en de vogelopvang
“Onder de Regenboog” bestaat uit:
•
•
•
•

Bestuur
Beheerder
Vrijwilligers als dierverzorgers
Vrijwilligers als technische ondersteuning

De dierverzorgers en de vrijwilligers als technische ondersteuning zijn bijna allemaal
multifunctioneel doordat ze tevens schoonmaken, alle voorkomende klussen doen en
de boekhouding verzorgen.

07. Samenstelling van het bestuur
Vanaf de oprichting van Stichting Al wat leeft onder de Regenboog op 23 april 2008,
bestaat het bestuur uit 3 personen:
•
•
4

Mevrouw S.M. Hoogland- van Dissel, voorzitter
Mevrouw H.K.E. Hoogland, vice- voorzitter en penningmeester

•

De heer J.G.R. Hoogland, secretaris

Het bestuur wordt ondersteund door de technische commissie bestaande uit de heren
J. Hensen en J. Rodenburg. IT ondersteuning wordt gegeven door mevrouw D.
Woudenberg.
Praktiserend dierenarts mevrouw M. van Zeijl geeft diergeneeskundige ondersteuning
en ondersteuning ten aanzien van dierenwelzijn. Mevrouw G. Barten verleent
diergeneeskundige assistentie.

08. Vrijwilligers
Zonder het enthousiaste team van onze vrijwilligers kan de vogelopvang niet bestaan.
Al onze vrijwilligers zetten zich vol overgave in om de dieren in ontvangst te nemen,
mensen te woord te staan, dieren te verzorgen en de verblijven te verschonen.
Daarnaast besteedt het technisch team veel tijd en energie aan het onderhoud en
vervanging van de verblijven. Een van de vaste vrijwilligsters verleent assistentie aan
de dierenarts bij grotere ingrepen en daarvoor is zij ook ’s avonds beschikbaar.
Het bestuur is dankbaar voor deze geweldige support en de goede teamspirit die er
altijd heerst.
Toch blijven er voortdurend punten van zorg. Het aantal vrijwilligers is nog steeds aan
de lage kant en daarom moet de vogelopvang voortdurend de publiciteit zoeken om het
aantal vrijwilligers op peil te houden.
Met name op het gebied van administratieve ondersteuning is meer hulp nodig. De
voortdurend veranderende regelgeving van diverse instanties stelt steeds hogere eisen
aan onze rapportages. Omdat de zorg voor dieren de hoogste prioriteit heeft, is er
voortdurend druk op die rapportages.

09. Overige activiteiten

2013 Heeft in het teken gestaan van onderhoud, verbetering en verdere
professionalisering van de opvang. Onze opvang leed tot 2011 onder achterstallig
onderhoud en onvoldoende opvang mogelijkheden.
De afgelopen jaren is er een grote inhaalslag gemaakt en voldoet de opvang
ruimschoots aan het kwaiteitsprotocol van de VOND.
2013 begon traditioneel met een zeer gezellige gourmet avond voor alle vrijwilligers met
hun partner. Om de kosten laag te houden is deze avond in woning van de voorzitter
gehouden.
In maart 2013 heeft de vogelopvang meegedaan met NL Doet. Met enkele externe
vrijwilligers is op die dag voornamelijk onderhoudswerk verricht.
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Dierenlot sponsorde EUR 2.500,- door middel een reguliere donatie. Door een fout bij
de bank is het bedrag met vertraging in 2014 op de rekening van de Stichting
bijgeschreven.

10. Contracten met de gemeenten
Vogelopvang “Onder de Regenboog” werkt hoofdzakelijk in de Boven- en Beneden
Betuwe. In dit gebied liggen o.a. de gemeenten Tiel, Buren, Neder Betuwe en
Lingewaard. Tot nu toe is de vogelopvang niet in staat geweest om contracten met
betrekking tot vogelopvang met deze gemeenten af te sluiten en de opvang hierdoor
een betere financiële basis te geven.
Het benaderen van de gemeenten zal de komende jaren een hoge prioriteit hebben.

11. Beleidsplannen
Ten opzichte van 2012 zijn er geen vorderingen ten aanzien van beleidsplannen. Door
onze de beperkte middelen is het onmogelijk om een meerjarige begroting op te stellen.
Dankzij particuliere input kan de vogelopvang blijven draaien maar het is wel duidelijk
dat gemeenten en de Dierenbescherming hun morele plicht om financieel te
ondersteunen verzaken. Pas als de financiele situatie verder verbetert, zal het mogelijk
zijn om meer met de toekomst bezig te zijn.
12. Public Relations
In 2013 is er geen magazine over de opvang verschenen omdat heel veel
communicatie plaatsvind via de website en vooral via faceboek.
Vooral met dit laatste medium bereiken we een groter publiek. De website wordt ook
veelvuldig bezocht.
Waar mogelijk proberen we onder de aandacht te komen van de media. In 2013 is er in
de lokale kranten een aantal keren een leuk artikel verschenen over de vogelopvan.

13. Administratie
Omdat vogelopvang onder de Flora- en Fauna wet valt is ook vogelopvang “Onder de
Regenboog” verplicht om een aantal zaken met betrekking tot de opvang van
inheemse wilde vogels te registreren. Sinds een aantal jaren doet de opvang dit in een
zelf ontwikkeld Excel programma. Dit programma biedt de mogelijkheid om alle data
gedetailleerd te rapporteren.
De boekhoudkundige administratie is voor verbetering vatbaar. Door gebrek aan tijd is
het bestuur niet in staat om deze taak goed uit te voeren. Een van de vrijwilligers heeft
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zich beschikbaar gesteld om de boekhouding te verzorgen en dat heeft ertoe geleid dat
we nu een mooi en duidelijk jaarverslag over 2012 en 2013 hebben kunnen opstellen.

14. Renovatie
Het verbeteren van de voorzieningen van de opvang in een continu proces. Daarom zijn
er in 2013 continue verbeteringen en aanpassingen aangebracht.

15. Resultaatrekening 2013 in euro’s
Opbrengst

2012

2013

Bedrijfskosten

Donaties
Overige opbrengsten

9.598,65,-

5.460,59,-

Huisvesting
Verzorging dieren
Onderhoud gebouwen
Communicatie
Kantoor en administratie
Algemene kosten
Auto

Totalen

9.663,-

5.519,-

Subtotaal
Bedrijfsresultaat
Totalen

2012

2013

974,5.469,3.919,88,553,96,279,-

974,3.699,5.111,88,468,00,275,-

11.378,-1.715,9.663,-

10.615
5.096
5.519,-

Het negatieve resultaat is voornamelijk te wijten aan de toename van het aantal
opgevangen dieren zonder dat er net als voorgaande jaren een realistische financiële
vergoeding tegenover staat en door te weinig donaties en/ of sponsoring voor
dierenverzorgings kosten als ook voor dringend uit te voeren projecten en onderhouds
werkzaamheden.
Gemeenten en Dierenbescherming blijven duidelijk in gebreke bij het financieel
ondersteunen van onze vogelopvang.
Het tekort van € 5.096,- is uit privé middelen bijgelegd.
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16. Ondertekening jaarverslag

Eck en Wiel, 29 mei 2014
Bestuur:
Voorzitter

Vice-voorzitter/ penningmeester

Secretaris

Mevr.S.M.Hoogland

Mevr. H.K.E.Hoogland

dhr. J.Hoogland
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