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Telefoon Dierenambulance 071 517 4141 

 

Inhoudelijk Jaarverslag 2018 
 
 

1. Inleiding 
 
We kijken terug op een bijzonder jaar. Enerzijds vanwege onze moeizame huisvestingsproblematiek; 
het uitblijven van de levering van de eind 2017 bestelde nieuwe dierenambulance en de helaas 
noodzakelijk sluiting van ons vogelasiel in Oegstgeest. Anderzijds vanwege nieuwe positieve 
ontwikkelingen, zoals een door de gemeenteraad van Leiden met algemene stemmen aangenomen 
motie om ons te gaan bekostigen, met name voor het transport en de verzorging van wilde dieren. 
Daarnaast vanwege een onverwachte erfenis, die ons samen met een andere dierenorganisatie in de 
schoot viel. Door dat laatste en doordat de gemeente Leiden ons een terrein ter verwerving heeft 
aangeboden, waarop we nieuwbouw kunnen plegen, kunnen we naar verwachting op niet al te lange 
termijn onze huisvestingsproblematiek oplossen. Dat stemt tot tevredenheid, maar helaas zal 2019 
desondanks een moeizaam jaar zijn. 

 
2. Werkzaamheden  

 
Onze primaire taak is het opvangen van gewonde of verweesde dieren, zowel huis- als wilde dieren en 
ervoor zorgen dat die een passende behandeling krijgen. Daarnaast vangen wij ook huisdieren op die 
loslopen en vervoeren die naar de dierenasiels in Leiden en Noordwijk, tenzij wij via hun chip de 
eigenaren weten te achterhalen. Voorts vervoeren wij eigenaren met hun huisdier naar en van hun 
dierenarts als de ambulance dienst dat toelaat. Want spoedgevallen gaan voor. Voor deze taak 
beschikken wij over twee ambulances, een grote en een kleine. De grote ambulance liet het in de 
lente van het jaar afweten. Gelukkig was de dealer Van Bunningen, waar wij een nieuwe ambulance 
hadden besteld, bereid om kosteloos een vervangende bestelbus beschikbaar te stellen. Die was 
helaas niet als ambulance zichtbaar en dat leverde soms vreemde situaties op. 
In 2018 hebben we in totaal 4.731 ritten uitgevoerd 1.843 voor huisdieren en 2.888 voor wilde dieren. 
Naast vogels, vleermuizen, egels en hazen die wij in ons asiel hebben opgevangen, werden wij diverse 
malen geconfronteerd met slangen, schildpadden en andere al dan niet inheemse wilde dieren. Een 
aanzienlijk deel van de opgehaalde dieren werd direct naar de dierenarts gebracht om door hen 
behandeld te worden. Meestal betekende dat een spuitje omdat de verwondingen te ernstig waren. 
De overige opgehaalde dieren werden naar ons asiel gebracht. In totaal ging het om bijna 1.732 
dieren, die in ons asiel zijn opgenomen, waarvan er na behandeling ruim 800 weer in de vrije natuur 
konden worden uitgezet. De kosten van vervoer en opname van wilde dieren, die naar andere asielen 
moesten worden gebracht, kwamen volledig voor onze rekening, de opvang van een leguaan door 
SERPO daarvan uitgezonderd. Die hadden wij op verzoek van de politie opgehaald na een gedwongen 
opname van de bewoner en de gemeente Leiden heeft de kosten van de opvang door SERPO daarvan 
voor zijn rekening genomen.  

 
3. Huisvesting en materieel 

 
In juli 2017 is de coördinatie van de dierenambulance verplaatst naar Leiden. In september van dat 
jaar kon een ruimte in het voormalige verzorgingshuis Robijnhof worden betrokken, van waaruit de 
ambulance werd gecoördineerd. Heel 2018 kon van die ruimte gelukkig gebruik worden gemaakt. 
Vanwege de gezondheidssituatie van de coördinator van het vogelasiel hebben wij helaas moeten  
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besluiten om dat per 1 december te sluiten. Met vogelopvang De Wulp in Den Haag kon gelukkig een 
afspraak worden gemaakt om vogels die verzorging nodig hebben naar hen door te brengen. Tijdens 
de lente en zomerperiode is opvang van jonge vogels bij De Wulp maar beperkt mogelijk. Daarvoor 
zoeken wij nog een oplossing. 
Dankzij korting van de leverancier konden wij onze vrijwilligers uitrusten met nieuwe polo’s, hesjes en 
jassen. Door productieproblemen kon onze nieuwe dierenambulance niet in 2018 worden opgeleverd. 
Inmiddels is die gelukkig wel in gebruik genomen. 
Zoals in de inleiding gemeld zijn we dankzij een erfenis in staat nieuwbouw te realiseren. In goed 
overleg met de gemeente Leiden is ons daarvoor een terrein in het park Kweeklust in de Morswijk 
aangeboden. Wij zijn bezig om samen met het architectenbureau dat de nieuwbouw van het 
dierenhospitaal in Den Haag heeft gerealiseerd, een bouwplan op te stellen dat hopelijk bij de 
omwonenden en de gemeente in goede aarde zal vallen. 
 

4. Personeel, vrijwilligers, donateurs en publiciteit 
 
In het verslagjaar waren twee coördinatoren bij de stichting werkzaam. Eén voor de dierenambulance, 
Yvonne Hijman en één voor het vogelasiel, Carla van Steenbergen. Per 1 december heeft Carla haar 
werkzaamheden neer moeten leggen. We zijn op zoek naar een opvolg(st)er. 
Bij de dierenambulance waren gemiddeld 45 vrijwilligers actief, als telefonist, chauffeur of bijrijder. 
Voor hen werd eenmaal een scholing georganiseerd. Bij het vogelasiel ging het om gemiddeld 20 
vrijwilligers. Er is door natuurlijk verloop en regelmatige tekorten een voortdurende behoefte aan 
nieuwe vrijwilligers. Daar wordt actief naar gezocht. Publiciteit speelt daarbij een belangrijke rol. 
Gelukkig wisten wij het afgelopen jaar regelmatig met positief nieuws in de pers terecht te komen, 
mede dankzij sponsoracties van bedrijven, of bijvoorbeeld de verkoop van badeendjes door een 
meisje uit Leiderdorp op Koningsdag, die ons de opbrengst daarvan schonk. 
We beschikken over een trouw donateurenbestand van ca. 1.400. Zonder hun steun zouden wij onze 
activiteiten de afgelopen jaren financieel niet rond hebben kunnen krijgen.  
In dit verslagjaar hebben de donateurs in het voorjaar en het najaar het donateursblad ‘Beestachtig 
goed zeg…’ ontvangen. Onze website (www.dierenambulanceleiden.nl) werd geactualiseerd en wordt 
frequent bezocht.  
 

5. Samenwerking 
 
Wat betreft samenwerking willen wij vooral die met dierenarts Heemskerk en de Dierenkliniek 
Rijngeest, beide in Oegstgeest, noemen. Al jarenlang kunnen wij op hen vertrouwen om dieren die 
acute verzorging nodig hebben bij hen te brengen. Onmisbaar voor het welzijn van de betrokken 
dieren en onze stichting. 
Voorts hebben wij nauwe samenwerking met de dierenasielen Stevenshage in Leiden en Offem in 
Noordwijk. Daar brengen wij huisdieren naartoe. Met het bestuur van Stevenshage hebben wij enkele 
malen bestuurlijk overleg gevoerd en gezamenlijk kennisgemaakt met de nieuwe wethouder van 
Leiden. 
Ook onze samenwerking met het Haags HuisdierenCrematorium voor de dieren die daar helaas 
gecremeerd moeten worden, of naar de destructie worden afgevoerd, willen wij vermelden. Die 
samenwerking verloopt al jaren voorspoedig. 
 
 
 

http://www.dierenambulanceleiden.nl/
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6. Bestuurlijke aspecten 
 
 Vanwege de nieuwe privacywetgeving heeft het bestuur een privacy-protocol opgesteld. 
 Omdat  de reguliere exploitatie jaarlijks een aanzienlijk tekort vertoont van ca. € 50.000 en de eindjes 

tot nu toe alleen aan elkaar geknoopt konden worden dankzij erfenissen en legaten, heeft het  
 bestuur besloten de gemeenten in het werkgebied te vragen om onze kosten te gaan financieren, voor 

zover die niet uit eigen reguliere exploitatie zijn te dekken. Tot nu toe ontvangen wij van de 
gemeenten, die dierentehuis Stevenshage financieren, alleen via dat dierentehuis een kleine  

 vergoeding voor het aanbrengen van huisdieren, waarvoor de rekening niet bij eigenaren gelegd kon 
worden. Jaarlijks is dit een bedrag van slechts ca. € 1.500 à 2.000. Op onze totale begroting van meer 
dan een ton een schijntje. Voor onze activiteiten voor wilde dieren, vooral voor de vele vogels die we 
opvangen en verzorgen, wordt tot nu toe geen cent door gemeenten vergoed. Gelukkig is door de 
gemeenteraad van Leiden met algemene stemmen een motie aangenomen om daarin verandering te 
brengen en ons te gaan financieren. Ook roept de motie op om de andere regiogemeenten te 
benaderen om hetzelfde te gaan doen. Naar onze mening geldt de zorgplicht die in de Wet 
natuurbescherming is opgenomen voor een ieder, dus ook voor gemeenten. 

 
7. Beknopt voorlopig financieel jaarverslag 

 
In 2018 hebben wij een bedrag van € 67.000,= aan reguliere inkomsten gerealiseerd. Dat bedrag 
bestond voor € 38.000,= uit giften en donaties en voor € 29.000,= uit vergoedingen voor uitgevoerde 
ritten en opslag van dode huisdieren, vrijwel volledig opgebracht door particulieren.  
Onze uitgaven bedroegen in totaal € 106.000,=. Ca. € 20.000,= werd uitgegeven aan brandstof, 
onderhoud en verzekering van onze twee ambulances, ca. € 15.000 aan huren, ca.€ 45.000 aan 
personeelskosten en ca. € 26.000,= aan algemene kosten, waaronder medicijnen en voer voor de 
verzorging van in het asiel opgenomen wilde dieren, uitrusting, training en scholing van onze 
vrijwilligers, kosten verzending donateursblad en andere administratie kosten. In totaal besloegen 
onze uitgaven een bedrag van € 106.000,=.  
 
Onze reguliere exploitatie resulteerde in 2018 derhalve in een tekort van ca. € 39.000. Nadat de 
accountant onze boeken heeft gecontroleerd, zal het exacte tekort kunnen worden aangegeven. In het 
tekort van € 39.000,= is niet opgenomen een reservering voor vervanging van de ambulances van  
€ 10.000,=.  
Omdat wij de komende jaren uitgaan van twee coördinatoren, zullen de loonkosten ten opzichte van 
2018 toenemen met € 17.500,= per jaar. In totaal verwachten wij  daardoor bij ongewijzigd beleid een 
jaarlijks tekort van € 66.500,=.   
Met de gemeenten in ons werkgebied zijn wij daarom in overleg om voor de dekking van dit tekort 
een oplossing te vinden. 

  
 
 Het bestuur van de Stichting ter Ondersteuning van de Dierenambulance – Vogelasiel regio Leiden 
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