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De organisatie en exploitatie van Dierenambulance Nederrijn is ondergebracht in Stichting 

Dierenzorg Nederrijn 

 

Copyright © 2022 Stichting Dierenzorg Nederrijn, Heelsum 

 

Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij 

elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Dierenzorg Nederrijn, tenzij voor persoonlijk 

gebruik. 
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1 Inleiding  
 

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van Stichting Dierenzorg Nederrijn, operationeel bekend als 

Dierenambulance Nederrijn. Ondanks de belemmeringen die we in 2021 ondervonden van de 

coronacrisis zijn we er in geslaagd veel werk te verzetten en onze werkzaamheden naar wens uit 

te voeren. In dit jaarverslag lichten wij dit toe.    

In hoofdstuk 2 zetten wij de organisatie uiteen en kunt u lezen welke ontwikkelingen de 

organisatie in 2021 heeft doorgemaakt.  

In hoofdstuk 3 worden de dienstverlening en activiteiten van de organisatie weergegeven in 

diagrammen. Ook wordt per gemeente aangegeven hoeveel ritten er zijn gereden. En net als 

vorig jaar laten we de ‘top tien’ zien van dieren waarvoor we het meest hebben gereden. 

In hoofdstuk 4 staat informatie over het resultaat van acties waarmee de stichting meer 

bekendheid en inkomsten heeft gegenereerd en aandacht voor het welzijn van dieren in bredere 

zin onder de aandacht heeft gebracht.  

Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 uiteengezet met welke gemeenten en instanties 

overeenkomsten zijn afgesloten. Ook wordt een overzicht gegeven van partijen waarmee wij 

samenwerken. 

Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van de financiële situatie van de stichting. 

Tot slot blikt het bestuur in hoofdstuk 7 terug op het afgelopen jaar. Natuurlijk wordt ook 

vooruitgekeken naar 2022.  
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2 Organisatie 
 

2.1 Doelstelling 

Stichting Dierenzorg Nederrijn stelt zich ten doel het ophalen van in het verkeer verongelukte 

dieren, of dieren die op andere wijze gewond zijn of hulp nodig hebben, om deze vervolgens te 

vervoeren naar een dierenarts of een daartoe bevoegd opvangadres. Het opsporen van de 

eigenaren van opgehaalde “zwerfdieren”, eventueel in samenwerking met andere instanties 

rekenen wij eveneens tot onze taak. 

De stichting tracht haar doel te bereiken door het exploiteren van een dierenambulance. Er wordt 

een administratie bijgehouden voor vermiste en gevonden dieren. Ook worden door ons 

gevonden huisdieren zonder eigenaar aangemeld bij de landelijke database Amivedi. Voorts 

wordt voorlichting gegeven en de jeugd op verzoek ondersteund bij spreekbeurten en 

presentaties over de taken van de dierenambulance. De stichting draagt daarbij ook de dieren- 

en natuurbeschermingsgedachte uit. Zij onderhoudt contacten met overheden, relevante 

organisaties en personen. Tot slot geeft de stichting voorlichting over de doelstellingen en 

werkwijze van de stichting en tracht zij fondsen te verwerven om het doel van de stichting te 

kunnen verwezenlijken. 

 

2.2 Werkgebied 

Het gebied dat Dierenambulance Nederrijn bestrijkt, bestaat uit de gemeenten Renkum, Rhenen 

en Wageningen Met deze gemeenten zijn contracten afgesloten over de uitbesteding van de 

uitvoering van de wettelijke taken van gemeenten aan de dierenambulance. 
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2.3 Samenstelling van het bestuur 

Statutair is vastgelegd dat het bestuur bestaat 

uit een oneven aantal van tenminste vijf 

personen, waarvan tenminste één van de 

leden een vrijwilliger van de werkvloer van de 

stichting is. Dit om de stem van - en het 

contact met - de werkvloer te borgen.  

In augustus 2021 is de vacature binnen het 

bestuur ingevuld. Met een nieuw algemeen 

bestuurslid bestaat het bestuur op dit moment 

uit vijf leden. Hiermee is het bestuur op 

sterkte. Momenteel is er geen 

vertegenwoordiging vanuit de vrijwilligers in 

het bestuur. Stabiele vertegenwoordiging 

vanuit de werkvloer blijkt thans niet haalbaar. 

Het bestuur heeft in 2021 zes maal vergaderd. Een overzicht van de bestuursleden op 31 

december 2021 met eventuele nevenfuncties en werkzaamheden: 

 

Ben Jansen      Voorzitter   Voorzitter schietsportvereniging 

Izak Mauritz     Penningmeester Voorzitter stichting Polmarco 

André Hartman Secretaris Ambtenaar 

Wilma Henderikse Algemeen lid Directeur/eigenaar Henderikse Holding Onderzoek 
& Advies 

Anne Hoogkamp      Algemeen lid  Firmant Kersen op de Veluwe V.O.F. 

 

Alle bestuursleden zijn ingeschreven in het UBO-register. Binnen het bestuur zijn geen familiaire 

of zakelijke banden aanwezig. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun 

werkzaamheden. Enkel daadwerkelijk gemaakte kosten kunnen, voor zover naar redelijkheid 

gemaakt, worden vergoed. In het afgelopen jaar is van deze optie geen gebruik gemaakt. 
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2.4 Vrijwilligers en coördinator 

Corona bleef ons in 2021 parten spelen. Ter bescherming tegen de overdracht van het virus zijn 

op de ambulance schermen tussen de bestuurder en bijrijder geplaatst. Er blijft voortdurend 

aandacht voor hygiëneregels zowel op de centrale meldpost als bij de diverse meldingen om 

besmetting van corona te voorkomen. Tijdens avond- en nachtdiensten rijden de vrijwilligers 

vanuit huis. 

Er is tevens een tweede virus waar wij alert 

op moeten zijn, het vogelgriepvirus. 

Vogelgriep is dit jaar niet uit Nederland 

weggeweest en rukt steeds meer op. Ook in 

onze regio hebben we een aantal vogels met 

vogelgriep opgehaald, terwijl wij in de 

afgelopen tien jaar geen gevallen van 

vogelgriep hebben gehad. Voor het omgaan 

met deze vogelgriep is een protocol 

ingesteld dat is gebaseerd op de richtlijnen 

van de NVWA. Alle vrijwilligers zijn hierover 

geïnformeerd en werken volgens dit protocol 

bij verdenkingen van vogelgriep.  

Het verloop van de vrijwilligers is een 

terugkerend gegeven. Het jaar 2021 zijn we 

gestart met 32 vrijwilligers, maar we hebben 

het team kunnen aanvullen met dertien 

nieuwe vrijwilligers. Helaas zijn er drie weer 

gestopt omdat het niet te combineren bleek 

met hun reguliere werkzaamheden. Vooral 

dankzij social media is er een redelijke 

constante aanwas van nieuwe vrijwilligers. 

Vrijwilligers worden in hun werk ondersteund door een coördinator en een administratief 

medewerker die part-time zijn aangesteld en daarnaast als vrijwilliger op de ambulance 

werkzaam zijn.   

Overdag wordt vanuit de centrale meldpost in Heelsum gereden. Tijdens avond- en 

nachtdiensten rijden de vrijwilligers vanuit huis. Het streven om 24 uur per dag 365 dagen per 

jaar beschikbaar te zijn voor dieren die hulp behoeven hebben we dankzij een aantal vrijwilligers 

die extra diensten doen ook in 2021 kunnen waarmaken. Ook kunnen we rekenen op vrijwilligers 

die bij calamiteiten zoals ziekte van vrijwilligers of een hoog aantal meldingen van ritten klaar 

staan om een extra steentje bij te dragen. Dat is de kracht van de organisatie, op elkaar kunnen 

rekenen als het nodig is. 

Het intranet blijft voor de vrijwilligers een belangrijke bron van informatie. De basisopleiding 

dierenambulancemedewerker en de EHBO-opleiding voor dieren is hier te raadplegen. 

Daarnaast is er andere relevante informatie te vinden zoals onder andere het vrijwilligersbeleid, 
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RI&E, een speciaal protocol met betrekking tot de vogelgriep en overige protocollen. De opleiding 

voor vrijwilligers bestaat uit digitale modules. Nieuwe medewerkers kunnen deze via het intranet 

zelfstandig volgen. Daarnaast worden in groepsverband casussen behandeld. Omdat dit 

casussen uit de praktijk zijn, wordt dit als zeer nuttig en leerzaam ervaren. 

Ieder jaar worden activiteiten georganiseerd voor de vrijwilligers. In de zomer is dat een barbecue 

en rond kerst is er ook een samenzijn met een kerstdiner. Door corona en de instroom van 

nieuwe vrijwilligers hebben veel vrijwilligers elkaar niet of nauwelijks gezien. Daarom hebben we 

in 2021 een teambuildingsmiddag met aansluitend een barbecue georganiseerd. Het 

samenwerken tijdens de teambuildingsactiviteiten en de kennismaking met elkaar werd erg op 

prijs gesteld. 

 

We beschikken over een vrijwilligersbeleid waarin de betekenis van vrijwilligers voor de 

organisatie wordt verduidelijkt, uitgelegd wordt wat wij van vrijwilligers verwachten, wat wij 

vrijwilligers te bieden hebben en hoe wij omgaan met elkaar. In 2021 is tevens een actieplan 

RI&E vastgesteld. 
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2.5 Maatschappelijke betrokkenheid 

De stichting is maatschappelijke betrokken. Dit blijkt vanzelfsprekend uit de aard van onze 

dienstverlening, maar ook uit het feit dat wij vrijwel geheel draaien op vrijwilligers. Onze 

maatschappelijke betrokkenheid willen we echter meer dan alleen door ons dagelijks werk op de 

dierenambulance uitdragen. Daartoe verkennen wij voortdurend verdere mogelijkheden en laten 

wij ons uitnodigen voor nieuwe uitdagingen. Al sinds 2017 zijn wij aangemeld als projectplaats 

voor minderjarigen met een werkstraf. Twee jaar geleden hebben wij voor volwassen bewoners 

van het AZC Wageningen een middag georganiseerd die zeer goed werd ontvangen. Als vervolg 

hierop hebben wij in 2021 een geslaagde middag voor kinderen van het AZC georganiseerd met 

knutselactiviteiten en een mobiele kinderboerderij. In 2021 zijn wij tevens met een voorlichtings-

project voor basisscholen in ons verzorgingsgebied gestart. Daarnaast hebben wij een 

jeugdmagazine uitgebracht. Hierover geven wij meer informatie in hoofdstuk 3 van dit verslag.  

 

2.6 Huisvesting 

De stichting werkt vanuit de centrale meldpost aan de Sportlaan 12 in Heelsum. In de afgelopen 

jaren is de meldpost gerenoveerd en zijn er zonnepanelen geplaatst. Hiermee trachten we een 

bijdrage te leveren aan het milieu. Vanwege de leeftijd van het gebouw zijn verregaande 

energiebesparende maatregelen niet of nauwelijks haalbaar. De planning is om komend jaar het 

houten gebouw te verven omdat het gaat bladderen. Wenselijk zou zijn om een volledig nieuw 

gebouw te realiseren, echter, kostentechnisch is dit nu niet realiseerbaar.  
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3 Verantwoording inzet ambulance 
 

3.1 Ritten 

Naar aanleiding van meldingen werden in 2021 in totaal 2041 ritten uitgevoerd. De meeste ritten 

hadden betrekking op dieren uit het wild (63%). 

Tabel: Ritten absoluut 

Soort ritten Absoluut % 

Ritten voor huisdieren 327 16 

Ritten voor zwerfdieren 436 21 

Ritten voor dieren uit het wild 1278 63 

Totaal aantal ritten 2041 100 

Daarnaast werden 239 dienstritten verricht en 111 ritten naar opvangcentra. Het totaal aantal 

uitgevoerde ritten in 2021 komt hiermee op 2391.  

 

3.2 Ritten voor dieren per categorie 

Figuur: Ritten naar categorie, absoluut 
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Figuur: Ritten naar categorie, procentueel 

 

 

Figuur: Ritten per gemeente, absoluut 
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3.3 Ritten voor huisdieren per gemeente 

De meeste ritten voor huisdieren waren in de gemeente Renkum (45%), gevolgd door 

Wageningen (29%) en Rhenen (13%). 

Figuur: Huisdieren, absoluut: 327 

 

In totaal hadden 219 ritten betrekking op een kat of kitten (67%), 66 ritten m.b.t. een hond (20%), 

25 ritten m.b.t. gehouden vogels (7,6%) en 17 m.b.t. overige dieren (5%).  

Als gevolg van operationele problemen bij Dierenambulance Gelderse Vallei werden in de 

drukste maanden 35 ritten uitgevoerd in het gebied Ede & Veenendaal (11%).  
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Figuur: Huisdieren per gemeente, procentueel 

 

 

3.4 Ritten voor zwerfdieren per gemeente 

Voor de inzet t.b.v. zwerfdieren waren de meeste ritten in de gemeente Renkum (39%), gevolgd 

door Wageningen en Rhenen met respectievelijk 36% en 21%. Vanwege eerdergenoemde 

problemen bij Dierenambulance Gelderse Vallei werden in de drukste maanden 16 ritten 

uitgevoerd in het gebied Ede & Veenendaal (4%).  

Figuur: Zwerfdieren per gemeente, absoluut: 436 
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In 212 gevallen ging het om een kat of kitten (49%), 127 keer om gehouden vogels (29%), 36 

keer om tamme knaagdieren (8%), 35 keer om een hond (8%) en 13 keer om een landbouwdier 

of een schildpad (samen 6%). 

Figuur: Zwerfdieren per gemeente, procentueel 

 

 

3.5 Ritten voor dieren in de natuur 

De meeste ritten waren in de gemeente Renkum (41%), gevolgd door Wageningen (38%) en 

Rhenen (15%).  6% van de ritten m.b.t. dieren in de natuur was in de gemeenten Ede en 

Veenendaal. 
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Figuur: Dieren in de natuur, absoluut: 1278 

 

 

In 990 gevallen betrof het een vogel (77%), 153 keer een egel (22%), 68 keer een wild knaagdier 

(5%), 24 keer een verwilderde kat (2%) en 43 keer overige dieren uit de natuur (4%). 

Figuur: Dieren in de natuur, procentueel 
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3.6 Ontwikkeling ritten 2016-2021 

Met uitzondering van een lichte daling in 2019, steeg het 

totaal aantal ritten per jaar vanaf 2016 tot en met 2021 

continu. In 2021 was sprake van een stijging ten opzichte van 

2020 met in totaal 84 extra ritten (+4,2%). Deze stijging is te 

zien bij alle soorten ritten. In 2020 was de stijging ten 

opzichte van het voorgaande jaar twee keer zo groot (10%). 

 

 

Tabel: Overzicht soort ritten vanaf 2016 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ritten voor huisdieren 235 282 291 277 313 327 

Ritten voor zwerfdieren 443 474 522 460 392 436 

Ritten voor dieren uit het wild 815 929 1047 1018 1252 1278 

Ritten voor overige dieren 31 17 30 23 0 0 

Totaal aantal ritten 1524 1702 1890 1778 1957 2041 

 

Figuur: Overzicht soort ritten vanaf 2016, absoluut 
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3.7 Totaal aantal meldingen  

In 2021 kwamen in totaal 2276 meldingen/ 

hulpvragen binnen. Dit is 150 meer dan in het jaar 

2020. In de maanden april t/m augustus deden zich 

de meeste meldingen voor, namelijk meer dan 200 

meldingen per maand en samen goed voor 1424 

meldingen (= 63%). Ook september en oktober 

waren goed voor meer dan 150 meldingen. In de 

overige vijf maanden van het jaar was het relatief 

rustig. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: Aantal meldingen in 2021 per maand, absoluut 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

jan febr mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Aantal Meldingen 2021



 
 

 
 
 

Jaarverslag 2021 | Pagina 18 

3.8 Totaal hulpvragen naar diersoort  

Bijna de helft (48,5%) van alle hulpvragen naar dierenambulance inzet had betrekking op vogels 

in het wild, 22% op katten en kittens, 7,5% op egels en eveneens 7,5% op gehouden vogels, 5% 

op honden, 3% op wilde knaagdieren, 2% op tamme knaagdieren en 4% op overige categorieën. 

Tabel: Hulpverlening naar diersoort in 2021 

Soort Gehouden Zwerf Wild Totaal 

vogel wild 0 0 990 990 

kat/ kitten 219 212 24 455 

egel 0 0 153 153 

vogel gehouden 25 127 0 152 

hond 66 35 0 101 

knaagdier wild 0 0 68 68 

knaagdier tam 8 36 0 44 

landbouwdier 9 13 0 22 

schildpad 0 13 7 20 

groot wild 0 0 16 16 

vleermuis 0 0 10 10 

reptiel 0 0 10 10 

Totaal 327 436 1278 2041 

 

Figuur: Hulpverlening naar diersoort in 2021, absoluut 
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4  Publiciteit en voorlichting 

4.1 Magazine 

Ons magazine verschijnt driemaal per jaar en wordt bezorgd bij donateurs en sponsors. De 

samenstelling en verspreiding wordt in eigen beheer door de vrijwilligers gedaan. Dit gebeurt 

zoveel mogelijk tijdens reguliere diensten. Daarnaast delen vrijwilligers de magazines uit 

wanneer ze naar aanleiding van een melding met mensen in contact komen. Tijdens het gesprek 

wordt uitgelegd wat de dierenambulance allemaal doet. In ieder magazine komt een los inlegvel 

waarmee men zich als donateur kan opgeven.  

 

 

 

4.2 Jeugdmagazine  

In 2021 heeft Dierenambulance Nederrijn naast het 

bestaande magazine een afzonderlijk jeugdmagazine 

uitgebracht. Het jeugdmagazine is specifiek gericht op 

de jeugd en hun ouders/verzorgers. Doel van het 

jeugdmagazine is het bevorderen van kennis over het 

werk van de dierenambulance en het stimuleren van 

respect en zorg voor (huis) dieren, en voor natuur en 

milieu in bredere zin. Kinderen zijn eerder geneigd om 

goed voor dieren en voor de natuur in het algemeen te 

zorgen als ze de waarde ervan kennen en er van 

houden. Het bespreken van onderwerpen die 

samenhangen met de zorg voor dieren en voor natuur 

en milieu in huiselijke kring, bevordert dat we beter 

zorgen voor al wat groeit en bloeit. 
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Het jeugdmagazine beschrijft op een aantrekkelijke 

manier het werk van de dierenambulance, met 

prachtige foto’s, leuke illustraties, spelletjes en 

puzzels. Uitgelegd wordt wat je het best kunt doen als 

je een gewond dier vindt, zoals een vogel die niet kan 

vliegen. Maar ook hoe lang rommel in de natuur blijft 

liggen, welke dieren in de nabije omgeving leven en 

hoe je zelf op avontuur kunt gaan om te ontdekken wat 

de natuur te bieden heeft.   

 

Het jeugdmagazine wordt uitgedeeld in het kader van 

het voorlichtingsproject dat de dierenambulance 

organiseert voor basisscholen in de gemeenten 

Renkum, Rhenen en Wageningen. 

 

Het nieuwe jeugdmagazine van Dierenambulance Nederrijn is op 24 november 2021 

overhandigd aan wethouder Bosland van de gemeente Wageningen. De gemeente Wageningen 

vindt het net als de dierenambulance belangrijk dat kinderen bewust en respectvol omgaan met 

de natuur. Daarom ondersteunde de gemeente de totstandkoming van het jeugdmagazine met 

een paginagrote advertentie onder de kop “De natuur is altijd dichtbij”. 
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4.3 Voorlichting op scholen 

Om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het welzijn van dieren geeft Dierenambulance 

Nederrijn voorlichting aan verenigingen en scholen. Voor scholen kunnen wij dit gratis aanbieden 

vanwege verworven fondsen. In 2021 zijn wij gestart met het geven van voorlichtingslessen op 

de basisscholen in ons verzorgingsgebied. Helaas is corona voor scholen erg lastig, waardoor 

een aantal van de geplande lessen tot nader orde is doorgeschoven. Zolang we voldoende 

middelen ter beschikking hebben gaan we door met het aanbieden van voorlichtingslessen. 

Het doel is leerlingen bij te brengen hoe ze bewust met de natuur, met dieren in de omgeving en 

met eventuele huisdieren om kunnen gaan. We vertellen welke dieren we ophalen en welke 

problemen we tegenkomen die vooral door mensen zijn veroorzaakt. We gaan in op hoe dit kan 

worden voorkomen en wat de bijdrage van 

kinderen hierin kan zijn. En natuurlijk laten we 

de ambulance zien en leggen we uit met welke 

materialen we werken.  

De reacties die we van zowel leerlingen als 

leerkrachten ontvangen zijn zeer positief. De 

leerlingen zijn erg enthousiast over onze 

voorlichtingsles. Ze luisteren zeer aandachtig 

en vertellen wat ze zelf hebben 

meegemaakt. Ook de leerkrachten zijn zeer 

geïnspireerd. Leerlingen ontvangen bovendien 

een exemplaar van ons jeugdmagazine.  

 

4.4 Spreekbeurten en presentaties 

In 2021 hebben we slechts enkele 

presentatie kunnen geven. Helaas zijn 

gemaakte afspraken geannuleerd, deze 

gaan we in 2022 opnieuw inplannen. Bij 

spreekbeurten zijn wij slechts tweemaal 

geweest. De kinderen zijn als altijd erg 

enthousiast. Na een spreekbeurt laten wij 

de ambulance zien waarbij de kinderen de 

mogelijkheid hebben om vragen te stellen.  

Natuurlijk maken we dan gebruik van de 

mogelijkheid om na afloop flyers en 

magazines uit te delen. Voor kinderen op 

scholen vragen we geen vergoeding, voor 

presentaties elders wordt de basisritprijs als vergoeding gevraagd. Vaak wordt er door de 

aanwezigen ook een donatie gedaan in de collectebus. 
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4.5 Markten 

In het afgelopen jaar hadden wij wegens 

corona helaas wederom geen markten. Dit 

scheelt ons veel inkomsten en 

naamsbekendheid. Wij hopen dat de markten 

in 2022 weer doorgang kunnen vinden. 

 

4.6 Sponsoren 

Op dit moment hebben we 27 sponsors die 

jaarlijks financiële steun geven. De sponsoring 

kan bestaan uit naamsvermelding op de 

ambulance of uit vermelding van de naam van 

de sponsor op de website, in het magazine en 

op de banner bij markten. Ook een combinatie 

van deze vier varianten behoort tot de 

mogelijkheden. Dankzij de inzet van 

FondsenNed hebben we in 2021 acht sponsors 

geworven die een contract voor vijf jaren 

hebben afgesloten. Het totaal aantal sponsoren 

was 31 ultimo 2021. 

 

4.7 Donateurs 

Het aantal donateurs is wederom toegenomen. 

Op dit moment heeft de dierenambulance 170 donateurs. Donateurs ontvangen als dank een 

abonnement op ons magazine. Bij het eerste magazine van het jaar wordt een factuur 

meegestuurd met het verzoek om hun donatie over te maken.  

Helaas was in 2021 het werven van donateurs op markten en tijdens presentaties niet mogelijk. 

Het coronavirus had hierop wederom een grote negatieve invloed. 

Naast de donateurs maakten ongeveer 300 personen een bedrag over variërend van twee euro 

extra bij de factuur tot enkele honderden euro’s als eenmalige gift. 
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4.8 Flyer 

De algemene flyer wordt zoveel mogelijk uitgegeven tijdens presentaties en contacten met 

melders en/of eigenaren. In deze flyer leggen we uit wat ons werk inhoudt en er is informatie 

terug te vinden over hoe je donateur of sponsor kunt worden. 

 

4.9 Kledingactie 

De kledinginzamelingsactie promoten we zoveel mogelijk. Toch was in 2021 de opbrengst veel 

lager dan andere jaren. In tegenstelling tot 2020 waar we 16.000 kg verzamelden, is dit jaar 

slechts 9.000 kg ingeleverd. Ondanks de lagere vergoeding van dit moment maar dankzij de 

aanvullende bijdrage van Stichting Dierenlot, is de opbrengst van de inzameling van kleding nog 

steeds een welkome aanvulling op de inkomsten van de stichting. 

 

4.10 Statiegeldactie 

De opbrengst van de acties bij de supermarkten van Albert Heijn Rhenen, Coöp Achterberg, Plus 

Renkum, Jumbo Rhenen en Wageningen, Spar Heelsum en een particuliere statiegeldactie 

bedroeg in 2021 bijna € 1500,--. Ook in 2022 hopen we aan statiegeldacties bij supermarkten te 

mogen deelnemen.  
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4.11 Social media 

Door het gebruik van social media vergroten 

we op eenvoudige wijze ons bereik en onze 

naamsbekendheid. 

Op Facebook worden we goed gevolgd. Er 

zijn twee pagina’s. Er is een algemene 

pagina waar eind 2021 het aantal “likes” op 

2.131 staat. Getracht wordt om regelmatig 

berichten te plaatsen. Sinds augustus 

hebben we verschillende inzamelacties via 

Facebook opgezet. Dat was een groot 

succes met een opbrengst van € 3.544,60. 

Naast de algemene pagina hebben we sinds 

2018 een speciale pagina voor vermiste 

huisdieren en gevonden huisdieren waarvan 

de eigenaar niet bekend is. Door het grote 

bereik en doordat de geplaatste berichten 

veel worden gedeeld, kunnen we vaak de 

eigenaar achterhalen. Het aantal volgers 

hiervan is meer dan 1.300 likes en door het 

delen van berichten bereiken we soms wel 

850.000 lezers.  

 

4.11 Website 

Onze website wordt regelmatig aangepast. Zo is er nu een koppeling met Facebook en staan de 

magazines digitaal op de website. Het bezoek aan onze website is in 2021 met 800% 

gestegen. Op de website bestaat de mogelijkheid om via een ‘doneer-eenmalig- knop’ per Tikkie 

een donatie te doen. Dit leverde in 2021 een totale donatieopbrengst van bijna € 3500,- op.  

Onze sponsors staan vermeld op de sponsorpagina op onze website. Door de uitbreiding van het 

aantal sponsors is de lijst flink gegroeid. 

Ook voor 2022 plannen wij verdere acties op onze website. 
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5 Externe contacten  
 

5.1 Contractuele verplichtingen  

Stichting Dierenzorg Nederrijn dankt haar bestaan aan donaties, sponsoring, legaten, giften en 

nalatenschappen. De Belastingdienst heeft de stichting aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut 

Beogende Instelling). Hierdoor zijn giften aftrekbaar van het belastbaar inkomen van de giftgever 

en wordt geen schenkingsrecht geheven en geen recht van successie over legaten en 

erfenissen.  

Daarnaast ontvangt de stichting bijdragen van de 

gemeenten Wageningen, Renkum en Rhenen. Dit 

zijn vergoedingen voor de uitvoering van wettelijke 

taken van deze gemeenten. Zij hebben het vervoer 

van zwervende, gewonde  en zieke 

gezelschapsdieren en kadavers uitbesteed aan 

Stichting Dierenzorg Nederrijn. Voor de uitvoering 

van deze taak betalen de gemeenten een 

vastgestelde jaarlijkse vergoeding.  

Met de Dierenbescherming heeft de Stichting 

Dierenzorg Nederrijn een contract afgesloten voor 

de hulp aan niet gehouden dieren in de gemeenten 

Renkum, Rhenen en Wageningen. Het contract is 

gebaseerd op een vergoeding voor minimaal 800 

ritten per jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend 

verlengd. 

 

5.2 Praktische samenwerking  

Er wordt onder meer intensief samengewerkt met de asielen, Stichting Amivedi en de 

Dierenbescherming. Dode opgehaalde huisdieren waarvan de eigenaar niet is achterhaald 

worden op de centrale meldpost minimaal twee weken bewaard. Deze dieren worden digitaal aan 

het landelijke meldpunt Amivedi doorgegeven.  

Voor intern gebruik wordt met behulp van intranet een lijst van vermiste en gevonden dieren 

bijgehouden. Hierdoor en door het raadplegen van Amivedi proberen we huisdier en eigenaar 

met elkaar te matchen. Levende huisdieren waarvan de eigenaar onbekend is, worden 

hoofdzakelijk gemeld en afgehandeld door het opvangcentrum waar het dier verblijft.  

Jaarlijks werken we samen met de (dieren)politie. Er wordt een beroep gedaan op de 

dierenpolitie als sprake is van situaties waarin dierenwelzijn in het geding is. Afhankelijk van de 



 
 

 
 
 

Jaarverslag 2021 | Pagina 26 

situatie gaan wij ter plaatse kijken waarop de agenten poolshoogte komen nemen en grijpen 

indien nodig in, al dan niet met inzet van onze hulp. Andersom komt er ook regelmatig een 

hulpvraag vanuit de (dieren)politie als dieren om welke reden dan ook van een locatie moeten 

worden gehaald. 

In 2021 is samengewerkt met diverse hulpdiensten in de regio, waaronder de politie, 

Rijkswaterstaat en de brandweer. Met behulp van de brandweer zijn wederom een aantal katten 

uit een boom gehaald en vogels uit schoorstenen bevrijd. 

Ook zijn er rechtstreeks vanuit de gemeenten (wijkteams) verzoeken geweest om dieren die 

onder nijpende omstandigheden leefden weg te halen en elders onder te brengen. 

Stichting Dierenzorg Nederrijn werkte in 2021 samen met onderstaande organisaties: 

• Amivedi 

• Brandweer 

• DHWC Dutch Wildlife Health Center  

• Dierenartsen in de regio 

• Dierenasielen De Hof van Ede, De Hazenberg en Huize Pluis 

• Dierenbescherming 

• DierenLot 

• Dierenpolitie 

• Gemeenten Renkum, Rhenen en Wageningen 

• Grebbehof 

• Jachtopzichters en BOA’s  

• NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) 

• Omliggende dierenambulances, met name Dierenambulance Gelderse Vallei 

• Opvangcentra voor wilde dieren, waaronder  

▪ Opvang Noach in Halle 

▪ Vogelhospitaal Naarden  

▪ Eekhoornopvang Lunteren 

▪ Egelopvang Nijkerkerveen 

▪ Egelopvang Papendrecht 

• Politie 

• Rijkswaterstaat 

• Schildpaddenopvang Nederland in Harkema 

• Stichting Honden ZoekGroep 



 
 

 
 
 

Jaarverslag 2021 | Pagina 27 

6 Financiën 
 

Over het in het verslagjaar gevoerde 

financiële beleid is een separate 

jaarrekening 2021 opgesteld.  

Er is sprake van structurele en 

gegarandeerde inkomsten van de kant van 

de gemeenten Renkum, Rhenen en 

Wageningen (voor transport van de 

gedomesticeerde dieren) en een vaste 

bijdrage van De Dierenbescherming (voor 

transport van dieren in de natuur). Sinds 1 

januari 2019 zijn de bijdragen van de 

gemeenten aanmerkelijk verhoogd. 

 

6.1 Baten 

In 2021 zijn de totale inkomsten (baten) ten 

opzichte van het jaar 2020 met ruim € 64.000,- 

gestegen naar in totaal € 157.762,-. Hiervoor zijn 

intensieve verwervingsactiviteiten uitgevoerd. De 

stijging is het resultaat van bijzondere 

schenkingen (€ 16.000,- uit nalatenschappen en 

€ 5500,- vanwege opheffing van een stichting), 

hogere opbrengst van donaties, giften en 

sponsorbijdragen (plus € 6038,-) maar vooral 

van bijdragen uit fondsen (€ 31.300,-), als gevolg 

van een crowdfundingactie voor de in 2022 aan 

te schaffen nieuwe dierenambulance. De 

inkomsten uit particuliere ritten stegen licht.  
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Figuur: Baten 2018 t/m 2021 

 
 

Het aantal sponsors groeide in 2021 van 19 naar 31 met een totale opbrengst van bijna               

€ 11.000,-. Het aantal sponsors steeg van 19 naar 27 en vaste donateurs steeg van 158 naar 

170 met een totale opbrengst van ruim € 9500,-. Eenmalige giften, collectebussen en 

statiegeldacties brachten ruim € 17.000,- op.  

 

6.2 Lasten 

De lasten stegen in het verslagjaar in vergelijking met 2020 fors met € 18.563,- naar een 

totaalbedrag van € 97.500,-. Deze lastenstijging werd vooral veroorzaakt door hogere 

loonkosten, hogere autokosten, hogere afschrijvingen en hogere vrijwilligerskosten.  

 

  

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

Particuliere ritten Donaties, giften,
sponsors

Subsidies en
bijdragen

Bijzonder
schenkingen

TOTAAL

BATEN

2018 2019 2020 2021



 
 

 
 
 

Jaarverslag 2021 | Pagina 29 

Figuur: Lasten 2018 t/m 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onderstaande tabel zijn de lasten gespecificeerd in drie categorieën: doelbesteding, 

fondsenwerving en beheer/administratie. Hieruit blijkt dat 95% van de lasten ten goede komt aan 

de doelbesteding en de resterende 5% aan fondsenwerving enerzijds en beheer en administratie 

anderzijds wordt besteed. 

Tabel: Specificatie lasten 

  doelbesteding % fondsenwerving % beheer/adm. % Totaal 

Salariskosten   €        27.433     €              1.265     €         3.411     €     32.109  

Afschrijvingen  €         13.046             €     13.046  

Overige personeelskosten  €                71             €            71  

Huisvestingskosten  €           3.035             €       3.035  

Kosten vrijwilligers  €         11.702             €     11.702  

Verkoopkosten  €           1.321             €       1.321  

Autokosten  €         26.273             €     26.273  

Kantoorkosten  €           5.463     €                 290         €       5.753  

Algemene kosten  €           4.190             €       4.190  

TOTAAL  €         92.534  95  €              1.555  2  €         3.411  3  €     97.500  
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6.3 Resultaat 2016 t/m 2021 

In 2017 was sprake van een afname van de baten in vergelijking met 2016, het jaar waarin de 

stichting een extra donatie van € 22.000,- van een fonds ontving. Vanaf 2018 tot en met 2021 is 

jaarlijks sprake van een toename van de baten. De lasten schommelden in de periode 2016 t/m 

2019 rond de €60.000,- met vervolgens een flinke stijging van de lasten in 2020 en stabilisering 

in 2021. Met uitzondering van het jaar 2020 zie we jaarlijks ook een positief resultaat. Het jaar 

2021 werd afgesloten met een positief bedrijfsresultaat van € 60.262,- en na vermindering met 

een bedrag van ongeveer € 51.000,- t.b.v. bestemmingsreserves met een positief resultaat van   

€ 9041,- 

De algemeen reserve van de stichting bedroeg per 1 januari 2022 € 149.989,-. Een deel daarvan 

ter grootte van € 77.564,- (100% van de totale begroting van 2022) wordt als continuïteitsreserve 

beschouwd. Voor het resterende bedrag van € 72.425,- worden in de jaarrekening 2022 

specifieke bestemmingen benoemd.  
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Figuur: resultaten sinds 2016

 

6.4 Begrotingen vanaf 2016 t/m 2022 

Sinds de oprichting van de stichting hebben we jaarlijks begroot op basis van reële inkomsten en 

haalbare financiële doelen, met name fondsenwerving. Uit onderstaande tabel blijkt dat we in 

zeven jaar tijd kans zagen om de begroting meer dan te verdubbelen (van € 31.000,- in 2016 

naar € 77.564,- in 2022). Elk jaar weer slaagden we erin de begroting te verhogen t.o.v. het 

voorgaande jaar. Gemiddeld genomen jaarlijks met meer dan 10 procent. 

 
Figuur: begroting sinds 2016 
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7 Conclusies en vooruitblik op 2022 

Ook het jaar 2021 werd volledig beheerst door de coronacrisis en daar heeft ook de 

dierenambulance hinder van ondervonden. Desondanks kunnen we constateren dat we er in 

geslaagd zijn de uitvoering van onze werkzaamheden hier niet onder te laten lijden. 

Gelukkig zijn al onze vrijwilligers gevrijwaard gebleven van ziekte door het coronavirus, met 

uitzondering van enkele positieve testresultaten. Er was echter alleen sprake van milde klachten. 

Ingrijpende aanpassingen in onze dienstverlening zijn daardoor beperkt gebleven. 

Het verloop onder vrijwilligers blijft problematisch en verdient onze permanente aandacht. Ook in 

2021 was het verloop vanwege verhuizingen en het aanvaarden van andere werkzaamheden 

een regelmatig aangevoerde reden om te stoppen als vrijwilliger. 

Door de coronapandemie was het opleiden in groepsverband niet mogelijk. Instromend nieuw 

personeel moest individueel de basiskennis worden bijgebracht, hetgeen een extra belasting 

opleverde voor het coördinatieteam en ervaren vrijwilligers. Periodieke overlegvormen vonden 

maar beperkt plaats en alleen op de 

momenten dat vanuit rijkswege de 

coronamaatregelen wat versoepeld 

werden. Het met enige regelmaat 

terugdraaien van versoepelingen naar een 

Lockdown situatie leverde veel extra werk 

op voor het coördinatieteam, omdat dan 

weer omgeschakeld moest worden naar 

verzwaarde procedures. Het telkenmale 

moeten omschakelen van procedures 

bracht veel werk mee, waarbij ook een 

zekere” informatievermoeidheid” ging 

optreden zowel bij de berichtgever als de 

berichtontvanger. 

In de tweede helft van 2021 liepen de brandstofprijzen aanzienlijk op, terwijl het transport naar 

opvangcentra steeds intensiever werd. Een bijkomend probleem is dat veel centra sluiten en nog 

bestaande centra daardoor sneller aan hun maximale opvangcapaciteit zitten. Opvang dichtbij is 

nog niet steeds niet voorhanden waardoor we grote afstanden moeten afleggen. Bovendien 

moest in het afgelopen jaar regelmatig bijstand worden verleend aan een aangrenzende 

dierenambulanceorganisatie. De extra kosten die dat met zich meebracht zijn tot op heden voor 

rekening gekomen van onze eigen organisatie. 

Een van de zorgen van het bestuur is uiteraard dat de uitgaven in de pas moeten lopen met de 

inkomsten. Toch kunnen we gelukkig terugkijken op een financieel gezond jaar, mede dankzij 

intensieve verwervingsinspanningen. Door sponsoring en toekenning van bedragen uit financiële 

fondsen was het mogelijk om de inmiddels veel onderhoud vergende tweede ambulance te gaan 

vervangen. De verwachting is dat deze nieuwe ambulance in de eerste helft van 2022 in gebruik 

kan worden genomen. 
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Eind 2021 hebben wij een aanvraag gestart om erkenning van onze organisatie te verkrijgen bij 

het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving). De toetsing voor deze certificering is nagenoeg 

afgerond. Verwacht wordt dat wij in het eerste kwartaal van 2022 onze certificering tegemoet 

kunnen zien. Door deze erkenning zullen wij ruimere mogelijkheden krijgen om financiën uit 

fondsen te verwerven 

Landelijk gezien blijven wij ons sterk maken 

richting de overkoepelende landelijke 

organisatie om het ontwikkelen van 

gezamenlijke projecten zoals kledingaanschaf, 

verzekering, aankoop van voertuigen en 

opleidingsmethodiek, vorm te geven. Zo kan 

een daadkrachtige uniforme en efficiënte 

werkwijze van de diverse in ons land werkende 

dierenambulanceorganisaties professioneler 

vorm worden gegeven. 

Ook werd in 2021 de accommodatie verder 

verbeterd door het aanbrengen van een 

verbeterde buitenopslag en het plaatsen van 

een overdekte fietsenstalling. Begin 2022 zullen 

de gebouwen in het geplande onderhoudskader 

geschilderd worden. 

Een permanente activiteit voor 2022 blijft het op 

peil houden van het vrijwilligersbestand. Ook de 

actualisering van les en leerstof blijft een 

gedegen aandachtspunt. Wij verwachten dat op termijn  aan uitbreiding van betaalde krachten 

niet te ontkomen valt, teneinde de facilitering en kwaliteit van de vrijwillige organisatie te kunnen 

handhaven en waar nodig uit te breiden. 

Al geruime tijd is op bestuurlijk niveau duidelijk behoefte aan een dierenwelzijnsbeleidsplan. Wij 

hebben de gemeenten in ons verzorgingsgebied in dit kader onze expertise en hulp aangeboden 

voor het samenstellen daarvan. 

Er wordt een plan ontwikkeld om sponsor- en donateurswervingsactiviteiten te activeren. Wij 

hopen in 2022 over een plan te beschikken dat deze activiteiten meer structureert en activeert. 

Periodieke vervanging van bestuursleden heeft onze aandacht. Onder de bijzondere 

omstandigheden in de afgelopen twee jaar kon daar onvoldoende aan gewerkt worden. Wellicht 

dat door het opheffen van de coronabeperkingen in 2022 weer meer ruimte komt om hier 

aandacht aan te schenken. 

 


