Stichting “Al wat leeft onder de Regenboog”.
Wildopvang Onder de Regenboog, Eck en Wiel (Betuwe)
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02. Inleiding
Wildopvang “Onder de Regenboog” te Eck en Wiel
(Betuwe) valt onder Stichting “Al wat leeft onder
de Regenboog”.
Door open en transparant te communiceren met
alle partijen waarmee we contacten hebben, willen
de mensen achter de wildopvang zich openstellen
voor onze samenleving om zo te laten zien wat we
doen daarmee het belang van de opvang te
benadrukken en te onderbouwen. Hulp aan
dieren, in ons geval wild inheemse, is voor ons
iets vanzelfsprekends. Dat lang niet iedereen daar
ook zo over denkt bleek uit een recentelijke reactie
van één van de gemeenten in onze omgeving die
stelde dat de natuur zijn eigen regels had en dat
een wildopvang per definitie dus niet nodig was.
Als je dit praktisch vertaalt zou dezelfde gemeente
dan ook hulp aan een aangereden voetganger achterwege moeten laten want het
verkeer heeft zo ook zijn eigen regels.
Gelukkig zijn dit soort vreemde reacties grote uitzonderingen maar het zet je wel even
aan het denken.
Behalve dat we zoveel mogelijk proberen te communiceren via WhatsApp, Facebook en
de website publiceren we ook het jaarverslag zodat iedereen in de keuken van onze
wildopvang kan kijken en daar naar behoefte vragen over kan stellen.
We merken duidelijk dat mensen die een dier naar onze opvang hebben gebracht van
Facebook gebruik maken om met de wildopvang te communiceren over het verloop van
het dier. In de regel proberen we daar direct op te antwoorden, ook al is het verloop
negatief geweest.
Facebook berichten worden nauwlettend gevolgd en indien daar aanleiding voor is
ontvangen we nog steeds heel veel “likes”, met name als we weer eens een
aansprekend succes hebben geboekt. In feite is echter elke teruggeplaatste vogel- of
zoogdier een succes maar dat delen we veelal met de brenger van het dier.
De doelstelling van wildopvang Onder de Regenboog is immers het bieden van hulp in
de meest brede zin van het woord aan wildinheemse vogels en zoogdieren die op één
of andere manier, vaak door menselijk handelen, in nood zijn gekomen en zichzelf
tijdelijk niet kunnen redden. Dieren die overleven worden zonder uitzondering weer in
de natuurlijke leefomgeving teruggeplaatst.
Nog steeds is niet bij iedereen bekend dat het bij wet verboden is om langer dan 12 uur
een wildinheemse vogel of zoogdier in je bezit te hebben tenzij je daar een vergunning
voor hebt die door de provincie is toegekend.
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In het Rivierengebied en de omgeving daarvan, is wildopvang Onder de Regenboog de
enige instelling met een officiële ontheffing om wildinheemse vogels en zoogdieren in
haar bezit te hebben. Aanvankelijk werd deze ontheffing, na het aantonen van onder
andere bekwaamheid in dierverzorging en het beschikken over de juiste accommodatie,
afgegeven door het ministerie van LNV. Sinds 2017 wordt deze vergunning afgegeven
door de Provincie en geldt voor een periode van telkens vijf jaar.
Zonder ontheffing is het dus een ieder bij de wet verboden om enig wild inheems dier
langer dan 12 uur in zijn- of haar bezit te hebben.
De ontheffing van wildopvang Onder de Regenboog staat geregistreerd onder
zaaknummer 2017- 004839 (voorheen FF/ 75/ 2012/ 010).

03. Het jaar 2020
Het jaar 2020 stond in het teken van veel en grote positieve gebeurtenissen. Dit alles
door ons team van zeer enthousiaste en betrokken vrijwilligers maar niet in de laatste
plaats ook door de bijzonder fijne samenwerking met Stichting DierenLot.
Het beschikbare budget wordt primair gebruikt voor de voeding, het onderhoud, de
huisvesting en de medische kosten voor de dieren die in de opvang worden gebracht.
Dit budget vloeit met name voort uit de donaties die we van een vaste groep donateurs
ontvangen en de giften die we krijgen van mensen die een dier in de opvang komen
brengen. Met dit budget kunnen we de opvang draaiend houden maar verder zijn de
mogelijkheden zoals onderhoud en reparatie/ vervanging zeer beperkt. Dit werkt
benauwend omdat je dan eigenlijk niet altijd zo efficiënt kan werken als vanwege de
drukte wel zou moeten.
Het jaar 2020 stond echter in het teken van behoorlijk grote veranderingen.
De highlights op een rij:
Om te beginnen kregen we in februari 2020 € 5.000,- van DierenLot gedoneerd in de
vorm van een Maarten Stoopendaal Droomcheque die we gekregen hadden tijdens de
najaarsbijeenkomst 2019 in de Evenementen Hal in Gorinchem.
Stichting DierenLot had ons al vaker gewezen op de mogelijkheid om bij hen een
DierenTransport Ambulance aan te vragen. Omdat we zelf vonden dat onze wildopvang
daarvoor te klein was, hebben we dat altijd afgehouden. Vorig jaar zijn we toch eens
aan het tellen gegaan en schrokken we eigenlijk hoeveel kilometers de vrijwilligers en
wij voor de wildopvang met onze privé auto’s reden zonder dat we de wildopvang
daarvoor kosten in rekening brachten. Daarom zijn we met DierenLot in contact
getreden om een DierenTransportAmbulance aan te vragen en al snel was duidelijk dat
dit zeer relevant bleek en dat we daarvoor dus ook gewoon in aanmerking kwamen.
Daarom kwam de directie van Stichting DierenLot bij ons op bezoek om de wildopvang
nader te leren kennen en de aanvraag te honoreren. Tijdens dat bezoek gebeurde er
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echter meer want beide directeuren van Stichting DierenLot zagen de nood bij ons en
met name bij de watervogel verblijven, die zeer nodig gerenoveerd moesten worden.
Op de vraag hoeveel we nodig hadden voor een grondige renovatie konden we na snel
rekenwerk een goed onderbouwd antwoord geven en daarmee gingen de heren naar
huis.
Op 15 juli 2020 was het moment aangebroken dat de auto feestelijk bij de wildopvang
door de directie van Stichting DierenLot en enkele medewerkers werd afgeleverd.
Voor deze bijzondere dag hadden we ook de wethouder van Gemeente Buren die
belast is met dierenwelzijn uitgenodigd, die overigens al eerder dat jaar voor een
kennismaking bij de wildopvang op bezoek was geweest.
Met onze vrijwilligers en wethouder Wiendels van de Gemeente Buren waren we
getuige van de overhandiging van de auto en datgene wat zich nog meer in de auto
bevond. In de vervoersruimte lagen niet alleen vier nieuwe winterbanden op velgen
maar er lag ook nog een grote plaat in cadeaupapier die na het uitpakken een Maarten
Stoopendaal Droomcheque ter waarde van € 25.000,- bleek te zijn. Wat was dit een
ongekende verrassing; eerst een auto met alles erop en eraan maar dan ook nog een
gigantisch bedrag waarmee we de hele renovatie van de watervogelverblijven kunnen
realiseren en nog meer.
Postzegelactie, kerstkaarten en jaarkalender.
In 2018 zijn we met behulp van sponsoring door één van de vaste vrijwilligers gestart
met een postzegel actie. Hierbij verkopen we vellen van 10 Nederlandse postzegels
met afbeeldingen van dieren uit onze opvang voor € 12,50 per vel. In 2020 hebben we
dit initiatief voortgezet met dezelfde afbeeldingen als in de voorgaande jaren. De
afbeeldingen zijn: onder andere een Buizerd, een bedelende Kauw, een jonge
Eekhoorn, drie nestverlaters op stok te weten 1 Merel en 2 Lijsters, een jonge Bunzing
en drie jonge uitgevlogen Ooievaars. Elk jaar brengen we enkele series postzegels uit
met nieuwe afbeeldingen.
Naast de postzegelactie hebben we in 2020 ook weer de kalender uitgegeven waarop
foto’s van dieren in de opvang zijn afgebeeld en tot slot geven de kerstkaarten uit met
afbeeldingen uit de opvang. Belangstellenden kunnen kiezen uit twee sets te weten set
A met afbeeldingen van jonge egels, een ijsvogel, een vosje, een ransuil en drie jonge
vogels. Set B bestaat uit afbeeldingen van een haasje, sperrende jonge vogels, een
bunzing, een specht en steenuiltjes.
Trainingen door Stichting DierenLot
Als benificiant is het mogelijk om trainingen te volgen die gegeven worden door
Stichting DierenLot. Zo hebben een aantal van onze vrijwilligers de BHV training
gevolgd alsmede enkel specifieke trainingen over dierengedrag en omgaan met
wildinheemse dieren.
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Onze vrijwilligers zijn zeer enthousiast over deze trainingen worden regelmatig door hen
bezocht.
De opvang in 2020
Ons werkgebied beslaat primair de Betuwe en
omstreken, maar meer en meer komen
mensen buiten dit gebied dieren voor opvang
en verzorging aanbieden.
De dieren worden gebracht door particulieren
en de verschillende dierenambulances. Als
enige opvang in de wijde omgeving zijn we 24
uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar
voor mensen met een wildinheems dier in
nood.
Onze Wildopvang heeft in 2020 totaal 729 wild
inheemse vogels en zoogdieren dieren
opgevangen. Hiervan kon door ons ruim 70%
weer in de natuur uitgezet worden, enkele
dieren zijn naar een andere opvang overgebracht voor verdere revalidatie.
Omdat particulieren, die zelf een dier brengen, het verloop van het betreffende dier via
Facebook kunnen navragen ontstaat er wel steeds meer “beleving” bij de brengers
temeer omdat we bijna altijd binnen 24 uur reageren op vragen.
Anders dan voorgaande jaren, nemen we vanwege Covid-19 de mensen van
dierenambulances en particulieren die een dier komen brengen niet meer mee naar de
opvang. De intake vindt plaats aan het hek maar de mensen begrijpen de situatie. Deze
manier van aannemen gaat wel ten koste van een stukje beleving. Zodra de
mogelijkheden er weer zijn zullen we de mensen weer meenemen naar de opvang.
Het aantal vrijwilligers is licht toegenomen door nieuwe aanwas. Een aantal mensen
hebben een dag meegelopen maar vonden het werk toch niet van wat ze er van
verwachtten. In 2020 hadden we een ploeg van ten opzichte van 2018 met 9
vrijwilligers nog steeds redelijk stabiel. Dit aantal is voor het uitvoeren van alle
werkzaamheden het kritische minimum. Vooral in de avonden zou uitbreiding van de
hulp welkom zijn en daar zitten we met smart op te wachten. Vrijwilligers werven blijft
lastig maar wel heel belangrijk.
Wildopvang “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 en samenwerking
In 2020 heeft “Wildopvang onder de Regenboog” totaal 729 wildinheemse vogels en
zoogdieren opgevangen. Hiervan waren 587 vogels en 141 zoogdieren zoals hazen,
wilde konijnen en marterachtigen.
Van al deze dieren is iets meer dan 71,3% vrijgelaten of overgeplaatst naar andere
asielen. Dit is weer een gunstiger resultaat dan in 2019 met 68%.
Helaas hebben we 28,7% van de dieren moeten laten euthanaseren of ze zijn in de
opvang overleden.
De opgevangen vogels in 2020 waren met name duiven, zwaluwen, mezen, eenden,
ganzen, roofvogels en uilen, watervogels als meerkoeten en waterkipjes, weide vogels
zoals kieviten en scholeksters, eksters, kauwen en kraaien en verschillende soorten
kleine zangvogels.
De opgevangen zoogdieren waren 30 egels, 71 wilde konijnen, 32 hazen en verder
marterachtigen, 2 eekhoorns en een vleermuis.
Het afnemende sterftecijfer heeft te maken met het feit dat we meer couveuse capaciteit
hebben waardoor met name jonge dieren nog beter op temperatuur gehouden kunnen
worden. De trend van de afname van vogel- en of wildopvangen met een vergunning
zet nog steeds door waardoor mensen steeds grotere afstanden moeten afleggen om
ons te bereiken. Sommige particulieren hebben dat er voor over en komen snel naar
ons toe en daardoor stijgen de overlevingskansen van een dier aanzienlijk. Er is helaas
ook een groep particulieren die dit niet doen en ofwel de verzorging zelf ter hand
nemen, wat uiteraard volgens de wet niet mag, ofwel het dier aan z’n lot overlaat. In
beide gevallen leidt dit tot onnodig hoge sterfte.
Om overlevingskansen van wildinheemse vogels en zoogdieren zo groot mogelijk te
maken en onze capaciteit zo goed mogelijk te benutten werken we nauw samen met
Vogelopvang Utrecht (Rotsoord), Vogel- en zoogdierenopvang De Toevlucht in
Amsterdam, Roofvogel- en Uilenopvang Barchem, Akka’s Ganzenparadijs in Dalen en
de Egelopvang in Papendrecht. Met hen wisselen niet alleen kennis uit maar plaatsen
we ook dieren uit teneinde ze op die plek te
brengen waar de kans op succesvolle reintegratie het grootst is.

Bijzondere dieren in de opvang
Opvallend is het grote aantal egels, hazen en
wilde konijnen in de opvang. Jonge dieren krijgen
regelmatig over de dag verdeeld flesvoeding, ook
’s nachts. Deze dieren vormen dus een grote
belasting voor de mensen van de wildopvang.
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Ten aanzien van vogels zien we een breed palet aan soorten in onze opvang variërend
van de veelvoorkomende soorten als mussen, merels, duiven, kraaiachtigen en
roofvogels en uilen tot de wat meer bijzondere soorten zoals ijsvogels, een rietzanger,
een groenling, een strandloper, een boomklever en diverse soorten spechten.
Tijdens dagen met bovengemiddelde dagtemperaturen zien we het aantal jonge vogels
waarvan de nesten direct onder dakpannen liggen, direct stijgen. Door de hitte voelen
de dieren zich snel onbehagelijk en ontvluchten dan het nest. Heel vaak belanden ze
dan op de grond alwaar ze soms gevonden worden en in de opvang belanden voor
verdere verzorging. Deze dieren zijn in het algemeen met de juiste verzorging goed
groot te brengen.

05. Nieuwe ziekten bij vogels en zoogdieren
Sinds enkele jaren zien we nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ziekten onder
vogels en zoogdieren.
Usutu virus bij merels
Nadat Usutu virus enkele jaren geleden het aantal merels drastisch heeft verlaagd, zien
we nu weer een lichte toename van deze vogelsoort. Waarschijnlijk komt dit door het
uitselecteren van minder vatbare exemplaren die nu weer voor de populatie opbouw
zorgen. In onze opvang zijn in 2020 geen Usutu slachtoffers binnengekomen.

Botulisme bij watervogels
Door de warme zomer van 2020 hebben we ook dit jaar weer watervogels binnen
gekregen met botulisme symptomen. Hoewel deze aandoening de naam heeft altijd
dodelijk te zijn, is genezing wel degelijk mogelijk. De symptomen van de besmette
dieren zijn het gevolg van giftige stoffen (toxines) die de bacterie Clostridium botulinum
in het lichaam van het besmette dier produceert.
Botulisme onder watervogels komt vrijwel altijd op dezelfde plekken voor en vaak in
(stilstaand)water met een relatief hoge temperatuur dat tevens eiwitrijk maar
zuurstofarm is. De giftige stoffen veroorzaken spierverlamming waardoor de besmette
dieren zich niet meer kunnen verplaatsen en voeden en vaak in het water sterven.
Daarmee is de cyclus rond en vindt herbesmetting plaats.
Door snel ingrijpen zijn besmette dieren in een vroeg stadium goed te redden. Daar is
echter wel een intensief zorgtraject voor nodig en als die kennis ontbreekt of de
bereidheid daartoe er niet is, loopt het alsnog verkeerd af voor het dier.
In onze wildopvang worden botulisme dieren altijd direct warm gezet en daarna volgt
direct het intensieve behandeltraject. Door deze behandelingswijze zijn veel besmette
dieren alsnog te redden. Het is echter van cruciaal belang dat verdachte dieren zo snel
mogelijk gevangen worden en direct naar onze opvang worden overgebracht voor een
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deskundige behandeling. Worden ze weggezet en overgebracht “als er tijd is” of vallen
dieren in ondeskundige handen, dan is het vrijwel altijd te laat en/ of sterft het dier.
VHD (Viral Haemorrhagic Disease) bij konijnen
De situatie rond VHD is ongewijzigd gebleven. Ook nu komt het regelmatig voor dat de
jonge wilde konijnen in de opvang na weken van intensieve zorg van het ene op het
andere moment futloos worden en letterlijk onder je handen sterven. Ook hiervan wisten
we aanvankelijk niet wat de oorzaak van deze sterfte was totdat ook hier onze vaste
dierenarts de oplossing bracht en via onderzoek kon vaststellen dat het hier ging om
eveneens een nieuw virus onder konijnen, VHD.Uit analyse van meldingen blijkt dit
virus sinds december 2015 in Nederland voorkomt en zich inmiddels razendsnel over
heel Nederland heeft verspreid. Van dit virus zijn twee varianten bekend, VHD 1, waar
gericht tegen is te enten en VHD 2. Afgaand op symptomen is niet te zeggen met welke
variant je te maken hebt.
Om de kans op besmetting en sterfte in de opvang te verkleinen enten we onze jonge
wilde konijnen voor de zekerheid nu wel preventief. Dit kan pas vanaf het moment dat
ze daarvoor het juiste gewicht of leeftijd hebben

06. Donateurs
In 2020 had de Wildopvang rond de veertig vaste donateurs bestaande uit particulieren,
dieren- beschermingsorganisaties en andere organisaties die betrokken zijn bij
dierenwelzijn. Veelal doneren particulieren na het brengen van een gevonden dier
éénmalig in de pot.
De opbrengsten uit donaties liepen in 2020 met 26% terug want in 2020 waren de
inkomsten uit donaties EUR 4.474,- tegen EUR 6.061,- in 2019. Deze terugval is niet
goed te verklaren maar mogelijk dat Covid er toch mee te maken heeft.

07. Organisatie van de stichting
De organisatie van Stichting Al wat leeft onder de Regenboog en de Wildopvang “Onder
de Regenboog” bestaat uit:
•
•
•
•
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Bestuur
Beheerder
Vrijwilligers als dierverzorgers
Vrijwilligers voor technische ondersteuning

De dierverzorgers en de vrijwilligers als technische ondersteuning zijn bijna allemaal
multifunctioneel doordat ze tevens schoonmaken, alle voorkomende klussen doen, de
registratie of ander computerwerk doen terwijl 1 vrijwilliger de boekhouding verzorgt.
Al vele jaren kunnen we bij nacht en ontij een beroep doen op onze vaste dierenarts
van dierenkliniek De Ruwaard, Mariëlle van Zeijl in Oss.

08. 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:
•
•
•

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 enkele technische vrijwilligers. IT ondersteuning
wordt gegeven door mevrouw A. de Vos. De boekhouding wordt verzorgd door
mevrouw E. de Nijs.
Praktiserend dierenarts mevrouw M. van Zeijl geeft diergeneeskundige ondersteuning
en ondersteuning ten aanzien van dierenwelzijn.
09. Vrijwilligers
Zonder het enthousiaste team van onze vrijwilligers kan de Wildopvang 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. Het bestuur is dankbaar voor deze geweldige support en
de goede teamspirit die er altijd heerst.
Wij streven ernaar om op werkdagen en zaterdag elke dag met 3 personen de opvang
te runnen en op zondag met twee. Hoewel het steeds beter gaat lukt dit nog niet altijd
waardoor de privé input erg hoog blijft. Daarom moet de Wildopvang voortdurend de
publiciteit zoeken om het aantal vrijwilligers op peil te houden.

10. Overige activiteiten
In het eerste kwartaal van 2020 heeft Wildopvang Onder de Regenboog bij Stichting
DierenLot na lang aarzelen aangegeven om in aanmerking te komen voor een
dierentransportambulance. Indien relevant, stelt Stichting DierenLot de auto
beschikbaar en de ontvangende partij betaalt de verzekering, de brandstof en
gedeeltelijk de onderhoudskosten als de auto ouder is dan vijf jaar. De reden dat we de
10

aanvraag ingediend hebben vloeit voort uit de samenwerking met andere wild- en/of
vogelopvangen en waardoor er toch de nodige kilometers verreden worden om dieren
op de beste plek voor verzorging te krijgen. Dit vervoer werd altijd kosteloos gedaan
maar door de toename van activiteiten liep dit privé aardig in de papieren. Een
transportambulance van DierenLot was daarom wel op zijn plaats.
Tijdens het intake gesprek met de verantwoordelijke mensen van Stichting DierenLot
kwam het gesprek ook op andere noodzakelijke investeringen en daarbij kwam de
volledige renovatie van de watervogelverblijven ter sprake en het benodigde geldbedrag
wat nodig was om dit project te realiseren.
Op 15 juli 2020 bracht een delegatie van DierenLot een bezoek aan onze opvang met
als doel het afleveren van de auto. Tot onze grote verrassing zat daarbij ook een
Maarten Stoopendaal droomcheque ter waarde van EUR 25.000,- voor de renovatie
van de watervogelverblijven. Bij deze happening waren vrijwel alle vrijwilligers
betrokken.
Doordat we ons eerst uitgebreid georiënteerd hebben hoe we deze renovatie tot
uitvoering wilden brengen hebben, is de daadwerkelijke renovatie pas in 2021
aangevangen en daardoor lijken de opbrengsten in 2020 ten opzichte van de kosten
heel erg positief. In het jaarverslag van 2021 zullen daar echter de uitgaven tegenover
staan.
Vanwege Covid zijn er geen activiteiten met de vrijwilligers geweest. De verjaardagen
van de vrijwilligers worden wel opgeluisterd met een geschenk en met speciale dagen
zoals kerst en pasen wordt er altijd een blijk van waardering gegeven door iedereen een
leuke attentie te geven.
In 2020 hebben we ook als gevolg van Covid restricties noodgedwongen niet deel
kunnen nemen aan NL Doet omdat het Oranje Fonds deze activiteit niet heeft laten
doorgaan.
Voor zover mogelijk hebben veel van onze vrijwilligers deelgenomen aan verschillende
trainingsbijeenkomsten van Stichting DierenLot.

11. Contacten met de gemeenten
Wildopvang “Onder de Regenboog” werkt hoofdzakelijk in de Boven- en Beneden
Betuwe. In dit gebied liggen o.a. de gemeenten Tiel, Buren, Neder Betuwe en
Lingewaal.
In het begin van de zomer hebben we bezoek gekregen van de wethouder van
gemeente Buren die oa. verantwoordelijk is voor dierenwelzijn. Doormiddel van een
rondleiding en een toelichting heeft hij een indruk gekregen van de werkzaamheden en
de activiteiten van de opvang.
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Bij de aflevering van de dierentransportambulance hebben we deze wethouder ook
weer uitgenodigd en hij was ook daadwerkelijk hierbij aanwezig waardoor hij ook een
indruk kreeg van de bijdrage die DierenLot aan ons soort organisaties levert.
De wethouder gaf aan dat er in het budget van gemeente Buren voor bepaalde kernen
nog een bedrag aanwezig was voor initiatieven van organisaties die in het belang van
de gemeenschap activiteiten ontplooien. Dit resulteerde aan het einde van het jaar in
een bijdrage vanuit de gemeente van EUR 1.200,12. Beleidsplannen
Dankzij particuliere input en input van bedrijfsleven, de input van DierenLot en onze
privé bijdrage, kan de Wildopvang blijven draaien. Door de grote financiële
ondersteuning van DierenLot kunnen we nu korte termijn plannen maken voor de
renovatie van de watervogel verblijven, zowel binnen als buiten met een nieuwe aan te
leggen vijver.
De opvang verbruikt veel energie voor het wassen en drogen van de doeken in de
diverse verblijven, de verwarming gedurende de wintermaanden, de koeling op warme
dagen, de warmtelampen en de couveuses en het invriezen. Om de energiekosten te
verlagen maken we nu al gebruik van 36 zonnepanelen en we onderzoeken waar nog
verder op energie is te besparen of te verduurzamen.

13. Public Relations
In 2020 geeft de Wildopvang met name via Facebook informatie over resultaten van
dieren die succesvol zijn teruggeplaatst in hun eigen natuurlijke leefomgeving. Vanwege
Covid restricties nemen we de mensen die dieren komen brengen tijdelijk niet meer
mee in de opvang zelf. Doordat we veel informatie meegeven hoe de wildopvang via
social media is te bereiken, is er veel contact met belangstellenden over het wel en wee
in de opvang.
Op Facebook wordt zeer regelmatig wetenswaardig nieuws gemeld over de opvang en
daar is ook een interactieve communicatie met belangstellenden. Via Facebook wordt
gemeld dat heel veel van de berichten binnen 24 uur door één van onze moderators
worden beantwoord.
Vooral met dit laatste medium bereiken we een groter publiek. De website wordt ook
veelvuldig bezocht. Het drukken van een boekje is erg kostbaar en we hebben besloten
het bedrag een andere bestemming te geven, direct in het belang van de dieren.
Waar mogelijk proberen we onder de aandacht te komen van de media.
Aan het einde van het jaar zorgen we dat er voor belangstellenden een mooie kalender
wordt gedrukt waarin per maand een mooie foto uit de opvang is weergegeven.

12

De postzegel actie met afbeeldingen van dieren uit de opvang is ook in 2020 met
succes voortgezet. Omdat het fysiek versturen van post wat afneemt en vervangen
wordt door digitale berichtgeving, neemt de vraag naar postzegels jammer genoeg niet
toe.

14. Administratie
Omdat de opvang van wildinheemse vogels en zoogdieren onder de Flora- en Fauna
wet valt is ook Wildopvang “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. Een van de vrijwilligsters
neemt de taak van deze registratie in excel op zich en hierdoor kunnen we op tijd onze
rapportage conform de voorwaarden in de vergunning opsturen naar de afdeling binnen
de Provincie Gelderland die verantwoordelijk is voor het uitgeven van de vergunningen
voor wildopvang.
De boekhoudkundige administratie van de Wildopvang is dankzij de inzet van een vaste
vrijwilliger uitstekend in orde. Een van de vrijwilligers heeft zich beschikbaar gesteld om
de boekhouding te verzorgen en dat heeft ertoe geleid dat we nu een mooi en duidelijk
jaarverslag over de laatste 7 jaar hebben kunnen opstellen.

15. Renovatie/ verbeteringen
Het verbeteren van de voorzieningen van de opvang is een continu proces. Daarom is
er ook in 2020 onderhoud gepleegd. NL Doet biedt elk jaar een mooie gelegenheid
Om met een ploegje vrijwilligers in korte tijd veel te doen. Helaas is dit door Covid in
2020 niet mogelijk geweest maar 2021 zal in het teken staan van verdere
verbeteringen.
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16. Resultaatrekening 2020 in euro’s

2020 Heeft de opvang in financieel opzicht heel veel gebracht. Onze vaste donateurs
en enkele nieuwe donateurs hebben weer hun beste beentje voor gezet om de opvang
financieel te steunen. De opbrengsten uit donaties zijn ten opzichte van 2019 wel iets
teruggelopen maar wellicht dat mensen door Covid iets voorzichtiger zijn geworden met
het uitgeven van geld aan goede doelen. Wat dat betreft biedt 2021 wellicht weer
nieuwe kansen.
Het financiële resultaat in 2020 lijkt voor de opvang relatief erg positief maar dit geld zal
in 2020 vrijwel geheel besteed worden aan de renovatie van de watervogel
accommodatie. Met dit gegeven in het achterhoofd zitten we ten aanzien van het
financiële resultaat eigenlijk op break even. Dit is niet slecht maar ook niet goed want
reserves voor onvoorziene uitgaven zijn er dus feitelijk niet.
Stichting DierenLot is een enorm grote- en betekenisvolle sponsor van onze
wildopvang. De grote donatie van EUR 25.000,- moet daarbij met name genoemd
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worden en het vooruitzicht op een donatie van EUR 3.000,- in verband met het 15 jarig
bestaan van DierenLot, die in 2021 uitgekeerd zal worden.
Eerder in februari 2020 kreeg de wildopvang ook al een bedrag van EUR 5.000,- van
Stichting DierenLot maar dit bedrag is al in 2019 toegekend en daarom in de cijfers van
dat jaar verwerkt. De grote donaties EUR 5.000,- en EUR 25.000,- van DierenLot zijn
opgedragen aan Maarten Stoopendaal, één van de oprichters van Stichting DierenLot
die op 25 februari 2020 helaas aan de gevolgen van kanker is overleden.
Door gebruik te maken van schenkingen door een groot distributiecentrum en door
DierenLot kunnen we de voerkosten nog steeds redelijk laag houden.

17. Ondertekening jaarverslag

Eck en Wiel, 6 oktober 2020
Bestuur:
Voorzitter

Vice-voorzitter/ penningmeester

Secretaris

Mevr.S.M.Hoogland

Mevr. H.K.E.Hoogland

dhr. J.Hoogland
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