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Voorwoord 

 
In dit jaarverslag wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de activiteiten die 

door onze werknemers en vrijwilligers zijn verricht. De aantallen en soorten dieren 

waar aan hulp is geboden worden inzichtelijk gemaakt.  

 

Aldus wordt aan de lezer een cijfermatige verantwoording geboden van hetgeen 

door Dierenzorg Zaanstreek is verricht. Voor het krijgen van een beeld wat er nu in 

het echt is gebeurd, verwijs ik u naast ons magazine naar de digitale media, onze 

website en Facebook account. Daarin kunt u de activiteiten bijna zelf meemaken 

en kunt u een actueel beeld krijgen van de dieren die in ons asiel wachten op een 

nieuw baasje, een nieuw huis!  

 

Naast het verrichten van de dagelijkse werkzaamheden stond het jaar 2018 in het 

teken van het optimaliseren van onze organisatie.  

 

In het jaar 2018 is met grote inzet door personeel en vrijwilligers gewerkt; het bestuur 

is hen daar zeer dankbaar voor. 

 

 

 

Louise Verra 

Voorzitter
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2. Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van 2018. Dit verslag is bedoeld als verantwoording van de 

activiteiten in 2018 Dierenzorg Zaanstreek. We beschrijven de wijze waarop deze tot 

uitvoering zijn gebracht.  

 

In hoofdstuk 2 wordt de structuur en werkwijze van de organisatie, de samenstelling 

van het bestuur en de personele bezetting beschreven.  

In hoofdstuk 3 worden de activiteiten uitgebreid beschreven. In de eerste 

paragrafen wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel dieren er in het jaar 2018 zijn 

vervoerd c.q. in het asiel zijn opgenomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 

dieren die in het wild leven en gezelschapsdieren. Daarbij wordt aangegeven om 

welke diersoorten het gaat. 
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3. De Organisatie 

De doelstelling van de Dierenzorg Zaanstreek is als volgt in het beleidsplan 

omschreven: 

3.1 Het Bestuur 

Het bestuur bestond op 1 januari 2018 uit: 

 

 

In de loop van 2018 vonden er enkele mutaties plaats in het bestuur, zodat op 31 

december 2018 de samenstelling van het bestuur er als volgt uitzag: 

 

 
 

Er zijn op 31 december dus drie bestuursfuncties vacant. De nog niet ingevulde 

vacatures hebben dierenwelzijn, PR en communicatie en Gebouwenbeheer en ICT 

in de portefeuille. 

 

Het bestuur heeft in 2018 acht keer vergaderd. De bestuursleden ontvangen alleen 

een vrijwilligers vergoeding.
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4. Activiteiten 

De twee voornaamste activiteiten van de Dierenzorg zijn het vervoer en de opvang 

van Dieren. Dierenzorg Zaanstreek vervoert zieke, gewonde en gevonden dieren in 

de gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland. Hulp wordt geboden aan zowel 

gezelschapsdieren als in het wild levende dieren.  

 

Daarnaast wordt op diverse manieren voorlichting en informatie over dierenwelzijn 

gegeven en over de werkzaamheden die worden verricht. Behalve het helpen van 

dieren, wordt ook aandacht gegeven aan de invulling van maatschappelijke taken. 

Zo kunnen mensen met een beperking onder begeleiding op diverse gebieden hun 

vaardigheden ontwikkelen. Zoals de het opvangen van dieren waar afstand van 

wordt gedaan.  

4.1 Dagopvang honden 

Dierenzorg heeft een leuke dagopvang voor honden.  
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4.2 Inkomsten 

De gemeente heeft een wettelijke taak om zorg te dragen voor de verwijdering van 

dode en gewonde dieren van de weg en daarnaast heeft de gemeente een 

opvangplicht van 14 dagen voor gezelschapsdieren. In 2018 zijn er gesprekken met 

de gemeente geweest die ertoe hebben geleid dat in December 2018 de bijdrage 

van de gemeente is toegenomen. Exacte bedragen zijn te vinden op pagina 32. 

 

4.3 Dierentaxi 

Indien u geen eigen vervoer heeft om met uw huisdier naar de dierenarts te gaan, 

staan wij voor u klaar met onze dierentaxi. Voor meer informatie. Bel: 075 – 615 66 66. 
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5. Geldbesteding 

5.1 Kernactiviteiten 

Er worden ook kosten gemaakt om de kernactiviteiten uit te voeren. Bijvoorbeeld 

onderhoud van de ambulances, medicijnen etc. 

5.2 Salaris/Uitkering 

De Stichting is in de afgelopen jaren dermate gegroeid dat de huidige organisatie 

structuur niet meer voldoet aan de eisen die op dit moment gesteld worden aan 

een dergelijke organisatie. Om te komen tot een meer professionele organisatie 

zullen de werkzaamheden door meer betaalde krachten moeten worden gedaan 

en op cruciale onderdelen minder gebruik worden gemaakt van vrijwilligers.  

 

Op dit moment wordt nog veel werk verzet door de bestuurders. Om ook in de 

toekomst bestuurders aan te kunnen trekken zal er gestuurd worden op een bestuur 

op afstand. Het probleem om dit te verwezenlijken zijn de financiële middelen.  

 

Naast vijf vaste medewerkers werkt een groeiende kern van trouwe en betrokken 

vrijwilligers bij de Stichting. Het vrijwilligersteam bestaat uit 139 vrijwilligers.
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De taken die zij verrichten bestaan voornamelijk uit het verzorgen van de dieren in 

het asiel. Vele uren worden besteed aan het socialiseren van angstige katten en de 

moeilijk plaatsbare honden. Met veel geduld weten de vrijwilligers de dieren het 

vertrouwen in mensen weer terug te geven waardoor de dieren een betere basis 

hebben om succesvol geplaatst te kunnen worden in een nieuw huis. Een groep van 

ca. 50 vrijwilligers bemensen de meldkamer en de dierenambulance. Daarnaast 

houdt men zich bezig met het uitvoeren van administratieve taken zoals het digitaal 

registreren van ritten en overige ondersteunende taken. 

 

 

Deze vrijwilligers worden aangestuurd door vrijwilligers. Dit is een te grote belasting 

voor een vrijwilliger, vandaar dat er in de aansturing van de organisatie enkele 

betaalde krachten noodzakelijk zijn. 

 

De Stichting is zelfstandig en grotendeels afhankelijk van de vergoeding van de 

Gemeente Zaanstand voor geleverde diensten en van donaties en collectes. De 

Stichting ontvangt geen steun van andere stichtingen. Er is in totaal € 119,000 extra 

nodig voor benodigde organisatiewijziging.  
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5.3 Nieuwbouw 

De dieren die bij Dierenzorg Zaanstreek binnenkomen moeten eerst onderzocht 

worden door een dierenarts. De kans bestaat dat zij (ernstige) besmettelijke ziekten 

hebben. Daarom is het noodzakelijk en wettelijk verplicht hen eerst 24 uur en/of voor 

een periode van 14 dagen apart te houden van de asieldieren. Anders is de 

besmettingskans te groot. Bovendien is het belangrijk de quarantaine- en 

isolatieruimten in een apart gebouw te plaatsen, zodat verzorgers virussen en 

bacteriën niet mee kunnen dragen naar andere kamers of kennels. 

 

 

Op dit moment staan de tijdelijke ruimtes op instorten. Daarom hebben we plannen 

gemaakt om dit deel eind 2019 te (her)bouwen. 

 

Door nieuwe inzichten en regelgeving over het houden van dieren zal de 

nieuwbouw van de quarantaine c.q. isolatie en eerste opvang van jaarlijks enkele 

honderden dieren ook ruimte bieden voor preventie en voorlichting over de 

omgang tussen mens en dier in onze samenleving.  

 

Hoeveel gaat het kosten? 

De verwachte projectkosten van deze nieuwbouw bedragen €280.000,- Hiervan kan 

€ 215.000,- gefinancierd worden uit eigen middelen. Wij hebben hiervoor ruim 10 jaar 

gespaard. Het spaargeld bestaat uit donaties, legaten en erfenissen. Het nog te 

realiseren bedrag is € 65.000,- Dierenzorg Zaanstreek een beroep op particuliere 

donateurs uit de regio, fondsen en bedrijven uit de regio. 
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5.4 Het Personeelshandboek 

In de loop van 2018 is een begin gemaakt met de samenstelling van een 

personeelshandboek. Het personeelshandboek bevat de interne regels en richtlijnen 

zoals regels en afspraken betreffende arbeidstijden, salaris en vergoedingen en 

overige algemene richtlijnen zoals verkeersovertredingen, dienstkleding en 

omgangsvormen.  

 

De vrijwilligers van de Stichting hebben relevante opleidingen gevolgd die 

aansluiten op het takenpakket. Intern worden hier opleidingen voor gegeven. 

 

 

 

De basisopleiding honden en katten wordt gevolgd door alle medewerkers en 

vrijwilligers van Dierenzorg Zaanstreek. De vervolgopleiding is verschillend voor 

ambulancemedewerkers en de medewerkers in het asiel. 



 
 

17 
 

5.5 Dierenarts in het Asiel 

(Huis)dieren die van straat zijn gehaald en ziek of gewond zijn, worden naar de 

dichtstbijzijnde dierenarts in het werkgebied vervoerd. Nadat zij zijn behandeld, 

worden ze opgenomen in het asiel. Eens per week is een vaste dierenarts aanwezig 

in het asiel. Zij/hij bezoekt alle dieren, zet de behandeling voort die de reeds 

bezochte dierenarts heeft voorgesteld en stelt zo nodig het medicijngebruik bij of 

voert een operatie uit. Zij stelt een behandelplan op en draagt dat over aan de 

coördinator van het betreffende dier. Alle dieren worden ingeënt, ontwormd en 

voorzien van een chip voordat een nieuwe eigenaar wordt gezocht. Voor katten 

geldt dat ze worden gesteriliseerd of gecastreerd als dit nog niet is gebeurd. Als de 

dieren na verloop van tijd zijn hersteld, geeft de dierenarts aan dat het dier 

plaatsbaar is. Er wordt dan een nieuwe eigenaar gezocht voor het dier. 
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6. Activiteiten in 2018 

6.1 Gevonden, zieke en gewonde gezelschapsdieren 

Om de doelstelling aangaande het verlenen van hulp aan, het vervoer en de 

opvang van dieren te kunnen verwezenlijken, beschikt de stichting over twee 

dierenambulances en een dierentaxi. Eén dierenambulance wordt dagelijks ingezet 

voor het vervoer van gevonden en gewonde dieren. De tweede ambulance  staat 

gereed voor calamiteiten en als reserve. 

6.1.1 Gevonden gezonde gezelschapsdieren 

Niet alle dieren die met de dierenambulance worden opgehaald zijn ziek of 

gewond. Ook voor bijvoorbeeld katten die op straat zwerven of een hond die 

zonder baasje loopt en door buurtbewoners worden aangemeld omdat zij 

vermoeden dat het dier zijn of haar huis kwijt is, rukt de dierenambulance uit. 
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Deze dieren worden ter plaatse gecontroleerd op een chip of ander 

identificatiekenmerk. Als het dier een chip heeft, wordt geprobeerd direct de 

gegevens van de eigenaar te achterhalen. 

 

Als het niet lukt de eigenaar te traceren, wordt het gezonde huisdier overgebracht 

naar het asiel of naar een gecertificeerde opvang. 

6.1.2 Zieke en gewonde gezelschapsdieren 

Gezelschapsdieren, die worden opgehaald met de dierenambulance en medische 

hulp nodig hebben, worden zo snel mogelijk naar de dichtstbijzijnde dierenarts 

gebracht. Na behandeling door de desbetreffende dierenarts wordt het dier in het 

asiel opgevangen. Hier krijgen ze de juiste zorg, medicijnen en soms speciale 

voeding. Mocht de eigenaar zich niet melden dan blijven de dieren in het asiel. 

In 2018 is er aan ruim 3.505 dieren hulp verleend, hiervan waren 1.909 

gezelschapsdieren, de overige 1.596 betrof in het wild levende dieren.  

 

 

Het grootste deel van de gezelschapsdieren (68%) bestaat uit katten die in de 

problemen zijn geraakt. 22% van de opgehaalde en verzorgde huisdieren waren 

honden.  

420 

1298 
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6.2 Kadavers gezelschapsdieren 

Hoewel het vervoer van kadavers niet behoort tot de kerntaak van de Stichting, 

wordt deze taak in opdracht van de gemeente Zaanstad tegen een vergoeding 

van € 5.000 in het werkgebied wel uitgevoerd. De reden om kadavers van straat te 

halen en deze te vervoeren, heeft onder meer te maken met respect voor de dieren 

en het belang van eigenaren die bezorgd zijn in het geval hun huisdier is vermist.  

Als een overleden huisdier wordt gemeld, wordt gedeeltelijk volgens dezelfde 

procedure gewerkt als een gevonden levend huisdier.  

 

De grootste groep kadavers (totaal 684 stuks) van huisdieren betreft katten, maar 

liefst 77%. In veel gevallen zijn de dieren aangereden. 19% van de kadavers van 

gezelschapsdieren bestaat uit honden die soms zijn ontsnapt en worden 

aangereden.  

6.3 In het wild levende dieren 

Gewonde en zieke of verzwakte in het wild levende dieren gaan na eventueel 

onderzoek door een dierenarts doorgaans naar een gespecialiseerde opvang. Alle 

gevonden en opgehaalde vogels naar het V.O.C.Z. in Krommenie, evenals de jonge 

hazen en de egels.  

 

De konijnen en knaagdieren worden bezorgd bij de Knaagdierenopvang in 

IJmuiden, de reptielen worden gebracht naar de reptielenopvang in Zwanenburg of 

naar de Stichting koud-bloedigen opvang Serpo, schildpadden worden gereden 

naar het schildpaddencentrum in Alphen aan de Rijn (kosten € 35,- per schildpad). 
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6.4 Aantal hulpverleningen aan in het wild levende dieren 

Een grote groep dieren waaraan ter plaatse hulp wordt geboden of die wordt 

vervoerd, bestaat uit dieren die in het wild leven, maar liefst 1.584 dieren. Om een 

overzichtelijk beeld te kunnen schetsen is een onderverdeling gemaakt tussen vogels 

en overige in het wild levende dieren.  

 

Vogels 

In 2018 raakten 1.573 vogels in problemen door het verkeer, door tegen glas te vliegen 

of verstrikt te raken in afval zoals vislijnen of plastic. Deze dieren zijn naar het V.O.C.Z. 

in Krommenie vervoerd of naar een dierenarts voor behandeling of euthanasie als 

behandeling niet mogelijk was. Daarnaast zijn een aantal vogels niet vervoerd maar 

opgepakt en weer losgelaten.  

 

 

 

Overige in het wild levende dieren 

Andere in het wild levende dieren waar ter plaatste hulp aan wordt verleend,  

dan wel die worden vervoerd naar een dierenarts of gespecialiseerde opvang 

zijn onder meer de egels (57 egels). Veelal zijn ze in de problemen gekomen door 

menselijk toedoen: verstrikt geraakt in afval, aangereden of gestoord in hun 

winterslaap. 

 

In 87 gevallen betrof het konijnen en hazen. Konijnen worden soms opgehaald 

omdat ze aan de virusziekte Myxomatose lijden. Ook knaagdieren, zoals muizen en 

ratten die gewond of verzwakt zijn worden gemeld en met de dierenambulance 

opgehaald (11 stuks).
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Er werd in 2018 1 vleermuis door de dierenambulance opgehaald en naar de 

vleermuizenopvang in Schoorl gebracht. Het aantal van tien opgehaalde roofdieren 

bestond uit vier vossen, één stinkdier en zes fretten. 

 

 
 

 

Naast deze dieren vervoerden de medewerkers van de dierenambulance drie 

slangen, één kikker, en zes schildpadden. 

 

Aantal Dieren 

 

 

 

2016 2017 2018

Hulpverlening 

gezelschapsdieren
1356 1602 1329

Hulpverlening wilde 

levende dieren
1328 1428 1578

Totaal levende dieren 2684 3030 2907

2016 2017 2018

Overleden 

gezelschapsdieren
602 576 452

Overleden wilde dieren 188 168 149

Totaal overleden dieren 790 744 601
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6.5 Vervolgritten en interne ritten 

Naast de eerste ritten n.a.v. een melding, worden 135 vervolgritten gereden. Dit zijn 

bijvoorbeeld ritten met dieren die na opname bij een dierenarts naar het asiel 

worden vervoerd of die tijdens opname naar een specialist gaan voor nader 

onderzoek of een operatie.  

 

Daarnaast worden nog ritten gereden om dieren naar gespecialiseerde opvang te 

brengen na tijdelijke opname bij de dierenambulance, de zogenaamde interne 

ritten. 

 

Veel opgevangen dieren werden vervoerd naar opvangcentra elders in het land. 

Hiervoor werden veel kilometers afgelegd, veelal door de Dierentaxi. 

Zo werden 1.573 vogels, 57 egels en 17 hazen naar Krommenie gebracht (14.2 km), 

68 konijnen en 12 knaagdieren naar IJmuiden (30,5 km), 23 vleermuizen naar Schoorl 

(39,6 km) en 8 schildpadden naar Alphen aan de Rijn. Voor deze ritten werd ruim 

53.000 kilometer geregistreerd 

 

Het kan voorkomen dat bij aankomst het dier verdwenen blijkt te zijn omdat het is 

weggelopen of weggevlogen. In 2018 betrof dit een aantal van 302 ritten. 
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6.6 Serviceritten 

Behalve het vervoer van dieren naar aanleiding van een melding, wordt desgewenst 

ook het vervoer van dieren voor particulieren verzorgd. Denk aan het vervoer van 

eigenaar met zijn dier naar een dierenarts en weer terug. In 2018 zijn 107 dieren met 

eigenaar naar een dierenarts vervoerd. In de meeste gevallen gaat het dan om 

mensen die ziek of niet mobiel zijn. De kosten voor een “service rit oftewel dierentaxi 

bedragen in 2019 € 30,00. 

6.7 Totaal aantal dieren Dierenambulance 

2017 2018

Honden 324 276

Katten 1182 961

Vogels 1407 1573

Overig 219 205

2017 2018

Aantal meldingen centrale 3785 3504

Spoed meldingen 149 96

Taxiritten 101 107

Ritten tbv Asiel 333 281

Ritten overleden dieren 320 208

2017 2018

Geholpen dieren 3132 3015

Hiervan overleden 767 618
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7. Dieren in het Asiel 

Als een dier medische hulp nodig heeft, wordt het zo snel mogelijk naar een 

dienstdoende dierenarts vervoerd. Daarna wordt een gezelschapshond of kat 

ondergebracht in het asiel en verder behandeld door de vaste dierenarts en 

verzorgd door de dierverzorgers. Ze krijgen in het asiel de juiste zorg, medicijnen 

en soms speciale voeding. Mocht de eigenaar zich niet melden dan blijven de 

dieren in het asiel.  

 

Meestal verblijven de dieren hier veel langer dan de wettelijke twee weken 

waarvoor de gemeenten een vergoeding betalen. 

 

 

Doorgaans duurt het herstel van dieren enkele weken. De dieren worden 

gecastreerd of gesteriliseerd (als dit nog niet is gedaan), ontwormd, ontvlooid en 

voorzien van een chip. Ze worden eenmaal per week gecontroleerd door 

de vaste dierenarts in het asiel. Als een dier voldoende is hersteld, wordt een nieuwe 

eigenaar gezocht.  
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7.1 Gezelschapsdieren in het Asiel 

Het totaal aantal gezelschapsdieren (uitsluitend honden en katten) dat in 2018 in het 

asiel is opgevangen, bedraagt 322. Een deel van de dieren blijft in het asiel tot ze zijn 

hersteld en een nieuwe eigenaar voor hen is gevonden. Het aantal opgevangen 

dieren is gedaald in vergelijking met 2017 (376). 

 

De katten die worden opgevangen en verzorgd in het dierenasiel hebben 

verschillende verwondingen of aandoeningen. Veel katten hebben als gevolg van 

een ongeluk gebroken ledematen, een gebroken kaak of gebroken bekken. Ook kan 

het voorkomen dat er katten worden opgehaald die oog- of oorproblemen hebben, 

lijden aan een inwendige aandoening of een infectieziekte hebben zoals niesziekte. 

In 2018 bestaat 82.92% van de opgevangen dieren in het asiel uit katten en 17.08% zijn 

honden. Veelal is de opvang van honden tijdelijk omdat zij vaker door de eigenaar 

worden opgehaald dan de katten. 

7.2 Welke dieren komen in het Asiel? 

Zwerfdieren 

Het dierenasiel is er in de eerste plaats om de zwerfdieren van de straat te halen, te 

verzorgen en opnieuw te plaatsen. In 2018 werden 11 honden en 132 katten van de 

straat gehaald en verzorgd gedurende resp. 162 en 5.570 verzorgingsdagen. Dat is 

gemiddeld 14,72 dagen voor een zwerfhond en 42,19 dagen voor een zwerfkat. 
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Afstandsdieren 

Daarbij worden honden en katten, om welke reden dan ook, aangeboden voor 

afstand. De keuze om een afstandsdier in het asiel op te nemen ligt voor de hand, 

immers, de kans is groot dat bij weigering het afstandsdier in de categorie 

zwerfdieren terechtkomt. 

 

In 2018 werden 26 honden en 97 katten afgestaan aan het asiel. Hiervoor werd vaak 

wel een vergoeding betaald. Deze afstandsdieren werden respectievelijk 1.236 en 

4.328 dagen verzorgd, dat is gemiddeld 47,54 dagen per hond en 44,61 dagen per 

kat. 

 

Overig 

Er werden honden en katten teruggebracht omdat ze niet konden aarden bij de 

nieuwe baas, er werden dieren aangeleverd naar aanleiding van 

woningontruimingen of uitzetting en er werden ook kittens geboren in het asiel. 

Op deze manier ontving het asiel 43 honden en 110 katten/kittens die in totaal 2062 

dagen voor de honden en 5.692 dagen voor de katten verzorgd dienden te worden. 

Deze dieren bleven gemiddeld 125 dagen in het asiel. 

 

 
 

Aantal dieren 55 267 322

Verzorgingsdagen 2510 11.118 13.628

Gemiddeld aantal 

verzorgingsdagen per dier

45,64 41.64 42,32
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7.3 Dieren in het Pension en in de Dagopvang Honden 

Het Pension 

In 2018 werden 631 honden en 153 katten aan ons pension toevertrouwd (door 416 

klanten). Voor de verzorging van deze pensiongasten werden 6.260 

verzorgingsdagen voor de honden en 3.024 dagen voor de katten geregistreerd.  

 

Dagopvang Honden 

In de Dagopvang voor Honden werden 41 honden geplaatst. Zij zorgden met elkaar 

voor 2.139 verzorgingsdagen. 
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8. Communicatie 

8.1 Dierenzorg Magazine 

Dierenzorg Zaanstreek geeft viermaal per jaar een magazine uit. De oplage van het 

magazine is 2.250 exemplaren. Aan ongeveer 1.000 vaste donateurs wordt het 

rechtstreeks verzonden, zo ook aan ca. 100 relaties uit het bedrijfsleven en aan onze 

125 medewerkers en vrijwilligers. Circa 100 exemplaren worden door de 

ambulancechauffeurs uitgereikt aan de melders die een beroep hebben gedaan 

op de hulp van de dierenambulance. Tijdens braderieën, bij schoolvoorlichting en 

dergelijke worden er nog eens 300 verstrekt en de overige exemplaren worden 

neergelegd in wachtkamers van de dierenartsen. 

 

 

 

De redactionele items worden in eigen beheer uitgevoerd en de acquisitie van 

advertenties wordt door Uitgeverij Kroonland verzorgd, daardoor worden de 

advertentieopbrengsten geheel ingezet voor het uitgeven en verzenden van het 

magazine. 
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8.2 Social Media 

Op de website www.dierenzorgzaanstreek.nl staat onder meer informatie over de 

Stichting, de afdelingen, de tarieven en het laatste nieuws.  

 

 
 

 

Dierenzorg Zaanstreek heeft een ook eigen Facebookpagina: 

www.facebook.com/ZSDierenzorg. 

 

 

http://www.facebook.com/ZSDierenzorg
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9. Voorlichting 

Evenementen 

In 2018 hebben vrijwilligers met één van de dierenambulances op enkele van de vele 

braderieën in de Zaanstreek gestaan om informatie te verstrekken en niet te vergeten 

de collectebus te hanteren voor een bijdrage. 

 

De chauffeurs geven op verzoek van de school presentaties op de scholen inde 

Zaanstreek. Doorgaans gaan ze met een dierenambulance naar een school of 

bijeenkomst om daar voorlichting te geven. In veel gevallen is een spreekbeurt van 

een leerling de aanleiding voor een bezoek aan een school. Voor geïnteresseerde 

leerlingen is een spreekbeurtpakket ontwikkeld dat zij kunnen gebruiken als 

hulpmiddel bij het voorbereiden van een spreekbeurt.  

 

Op 7 oktober verzorgde Dierenzorg een open dag. Ter gelegenheid van Dierendag 

werd alle deuren geopend en konden bezoekers zich op de hoogte stellen van de 

werkzaamheden die Dierenzorg met veel toewijding verricht. 

 

Media 

Regelmatig wordt een (pers)fotograaf benaderd als er een bijzonder hulpverlening 

plaatsvindt. Daarnaast stuurt de Stichting vaak een persbericht uit met foto’s. In bijna 

alle gevallen wordt op basis van de foto’s van de (pers)fotograaf of het persbericht 

een artikel in de (regionale katern van) de kranten zoals het Noord-Hollands Dagblad, 

de Zaankanter, Zondagsnieuws of het Stadsblad.
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10. Financiële Resultaten 

10.1 Balans 

 

10.2 Ratio’s 

 

Dierenzorg Zaanstreek streeft naar een zo laag mogelijke besteding aan 

administratie en beheer en zo hoog mogelijke besteding aan onze doelstelling

2019 2018 2017 2016
Begroot Werkelijk Werkelijk Werkelijk

Totale inkomsten € 466.093 € 433.077 € 371.505 € 363.606

Besteding aan doelstelling € 365.802 € 314.764 € 314.472 € 307.185

Kosten beheer & Adm € 70.505 € 57.047 € 50.880 € 23.880

Bestedingsquote in % 0,78         0,73          0,85          0,84          

Beheer & admin in % 0,15         0,13          0,14          0,07          

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

31-dec-18 31-dec-17

ACTIVA € € € €

Immateriële vaste activa - -

Materiële vaste activa € 1.221.131 € 1.263.017

Financiële vaste activa - -

€ 1.221.131 € 1.263.017

Debiteuren € 66.952 € 55.408

overlopende activa € 8.545 € 4.426

Liquide middelen € 359.299 € 345.218

€ 434.795 € 405.052

€ 1.655.926 € 1.668.069

PASSIVA

Reserves en fondsen

- reserves

  bestemmingsreserves € 872.216 € 884.714

  overige reserves € 40.676 € 41.314

Onverdeelde winst € 80.464 € 23.362

€ 993.356 € 949.390

Langlopende schulden € 586.750 € 616.500

Kortlopende schulden € 75.819 € 102.179

€ 1.655.926 € 1.668.069
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dierenambulance en asiel. Onder andere door zo veel mogelijk gebruik te maken 

van vrijwilligers. Echter doordat we 1/3e van onze opbrengsten realiseren door ons 

Pension brengt dit ook de nodige kosten en administratieve handelingen met zich 

mee. Daardoor ligt onze bestedingsquote (inkomsten/bestedingen) rond de 75% die 

voor de meeste goede doelen gehanteerd wordt en ons quote voor beheer & 

administratie iets hoger dan gemiddeld. Immers onze administratie is groter en we 

hebben ook een iets groter pand met bijbehorende organisatie kosten.  

 

Ons donateursbestand was erg verouderd. In 2019 hebben we al onze relaties 

benaderd om donateur te worden en bedrijf sponsors aangetrokken. Dit zal naar 

verwachting wel leiden tot extra kosten van beheer en administratie. In 2018 zijn er 

geen wervingskosten. 

10.3 Financiële cijfers 2018 

De gemeente heeft een wettelijke taak om zorg te dragen voor de verwijdering van 

dode (huis)dieren van de weg en daarnaast heeft de gemeente een opvangplicht 

van 14 dagen voor gezelschapsdieren. In 2018 zijn er gesprekken met de gemeente 

geweest die ertoe geleid hebben dat in december 2018 de bijdrage van de 

gemeente met € 30.000 is toegenomen. Parallel is de Stichting bezig geweest om 

extra donaties aan te trekken. Dit heeft geleid tot een resultaatsverbetering van ca 

€ 54.000 ten opzichte van 2017. 

Baten en lasten 2018 Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2017

Baten € € €

Baten van particulieren: 85.153 42.000 63.467

Baten van bedrijven 19.396 8.000 3.651

Baten van subsidies van overheden 151.359 118.952 128.690

Baten van andere organisaties zonder winstreven 1.476 0 5.960

Som van de geworven baten 257.384 168.952 201.768

Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/ of diensten 173.443 182.500 168.307

Overige baten 2.250 8.100 1.430

Som van de baten 433.077 359.552 371.505

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Doelstelling Asiel 141.638 183.965 146.192

Doelstelling Ambulance 94.024 110.555 88.584

Doelstelling Pension 79.102 104.718 79.695

314.764 399.238 314.472

Wervingskosten - - -

Kosten beheer en administratie 57.047 54.100 50.880

Som van de lasten 371.811 453.338 365.352

61.266 -93.786 6.153

Saldo financiële baten en lasten 17.301 16.368 16.489

Saldo van baten en lasten 43.966 -110.154 -10.336

Bestemming saldo van baten en lasten:

Toevoeging/onttrekking aan:

Overige reserve 0 - 638

Onttrekking Bestemmingsreserve 36.498 36.714 33.698

Toevoeging Bestemmingsfonds -80.464 - -24.000

0 -73.440 0

Saldo voor financiële baten en lasten
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Deze extra donaties zijn aangetrokken met behulp van bestaande vrijwilligers. In 

2018 zijn er ca € 62.000 extra opbrengsten ontvangen ten opzichte van 2017. Deze 

zijn vooral gerealiseerd in het laatste kwartaal van 2018. De noodzakelijke wijziging in 

de organisatie structuur staat gepland voor Q2 2019. 

 

Dierenzorg heeft besloten om te wachten met de noodzakelijke wijzigingen in de 

organisatie structuur (personele bezetting) totdat zeker was dat de benodigde 

financiële middelen beschikbaar waren. Vandaar dat 2018 is afgesloten met een 

positief boekjaar. Het kostenniveau van 2017 is derhalve in 2018 gehandhaafd. 

10.4 Verwachte gang van zaken 

Dierenzorg staat aan de vooravond van haar 10 jarig bestaan in 2020. In de 

voorgaande jaren is er nieuwbouw neergezet en is van start gegaan met een 

reorganisatieproces. Dit proces loopt langzaam, maar gestaag. Er is daarnaast meer 

helderheid in de financiële situatie gekomen, hetgeen ervoor gezorgd heeft dat het 

bestuur de gemeenten duidelijk heeft kunnen maken wat de wettelijke taken aan 

kosten met zich meebrengen en dat er een aantal, betaalde, krachten nodig zijn 

om de vrijwilligers aan te sturen. In 2019 worden deze krachten aangenomen en aan 

het eind van dat jaar zal geëvalueerd worden of we hiermee op de goede weg zijn. 

Het inbouwen van een managementlaag in de organisatie zorgt ervoor dat het 

bestuur kan terugtreden en meer op afstand kan besturen. Daarnaast is in 2018 een 

RIE gereed gekomen en zal in 2019 de eerste rampen oefening worden gehouden. 

  

In de nabije toekomst zal nog meer aandacht worden besteed aan de 

naamsbekendheid van Dierenzorg door onze marketing vrijwilligers. Dat is belangrijk, 

omdat regelmatig legaten bij andere dieren organisaties terecht komen omdat men 

niet weet wat de verschillen zijn.  

  

Ook worden de vrijwilligers die met het publiek te maken hebben, zoals de 

ambulancechauffeurs en de meldkamer medewerker, opgeleid in het omgaan met 

klanten. Waar eerst alleen de aandacht naar de dieren ging, is het noodzakelijk dat 

men ook de eigenaren correct te woord kan staan. Een eerste aanzet daarvoor is in 

2018 aal gegeven en dit wordt de komende jaren voortgezet. 

10.5 Maatschappelijke aspecten van ondernemen 

Dierenzorg zal altijd met vrijwilligers werken en wel voor het overgrote deel van de 

personele bezetting. Een aantal van de vrijwilligers heeft een “rugzakje” en heeft 

daarom extra aandacht nodig, evenals de kortgestraften die bij ons een plek vinden 

en de stagiaires die een maatschappelijke stage willen doen. Daarnaast is 

Dierenzorg een erkend stagebedrijf voor opleidingen in het vak. En stellen wij 

werkplekken voor reclassering Nederland beschikbaar. 

  

Op dit moment vervult Dierenzorg maatschappelijke taken, die door ons zelf betaald 

worden: iedere burger is verplicht een gewond dier te helpen, maar bij het 

aantreffen van een gewond dier belt men Dierenzorg. Dit zorgt ervoor dat we veel 
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meer dieren vervoeren en onderdak en verzorging bieden dan de gemeenten 

vergoeden. Ook daarover gaan we met de politiek het gesprek aan in de nabije 

toekomst. 

 

Al met al is het streven dat Dierenzorg een organisatie in beweging is, waar de 

medewerkers en vrijwilligers het prettig vinden om te werken, waarover de burgers 

tevreden zijn en die een kundige gesprekspartner is voor wat betreft het 

Dierenwelzijn in de gemeenten in de regio. 

 

 

Werkelijk Werkelijk Prognose

Prognose resultaat Dierenzorg: 2017 2018 2019

Baten

opbrengst kerntaken 168.307€   173.443€      165.082€    

bijdragen gemeenten 128.690€   151.359€      146.231€    

overige bijdragen,collectes,giften 74.508€      108.275€      154.780€    

Totaal baten 371.505€   433.077€      466.093€    

Lasten

personeelslasten 134.305€   128.767€      181.438€    

afschrijvingen 53.996€      65.454€        65.875€      

huisvesting en onderhoud 63.615€      49.448€        50.756€      

organisatiekosten 50.880€      57.047€        70.505€      

kerntaken 46.278€      41.790€        41.372€      

vervoerskosten 19.889€      22.514€        21.526€      

overige kosten -3.611€      6.791€           4.835€         

Totaal bedrijfslasten 365.352€   371.811€      436.307€    

Bedrijfsresultaat 6.153€        61.266€        29.786€      

financiele baten en lasten -16.489€    -17.301€       -17.301€     

Resultaat voor onttrekkingen/

toevoegingen bestemmingsreserves -10.336€    43.966€        12.485€      

Ontrekkingen 33.698€      36.498€        36.498€      

Toevoegingen -24.000€    -80.464€       -48.983€     

Totaal resultaat Dierenzorg -638€          -0€                 -€             


