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Jaarverslag Stichting Dierenopvang Koningen 2014
Het jaar 2014 is een jaar geweest waarin er weer veel is gebeurd in de opvang: waarin wij ons 5 jarig
jubileum gevierd hebben, waarin er ontzettend veel honden en katten een nieuw thuis hebben
gevonden, waarin wij met nieuwe mensen zijn gaan samenwerken, waarin wij nieuwe sponsoren en
donateurs mochten verwelkomen, waar wij zijn begonnen met ons renovatieproject en waar wij
heel fijn op terug kijken.
Wij willen u graag meenemen door de belangrijkste ontwikkelingen in 2014 en geven u per maand
kort nieuws over onze dieren. Dit zijn de honden en katten die ons erg bij zijn gebleven natuurlijk. U
kunt lezen wat er in de opvang is gebeurd, wat wij proberen te realiseren, wat onze dromen zijn en
wat wij er aan doen om het dierenwelzijn altijd hoog te houden. Gedurende iedere maand van het
jaar zijn er natuurlijk dagelijks veel dingen gebeurd, maar teveel om alles met u te delen. Wel staat
dit allemaal nog op onze website en facebook en kunt u dit in alle rust nog eens nalezen.
In onze plannen voor 2015 presenteren wij het renovatieproject. Op onze website proberen wij dit zo
goed mogelijk up to date te houden. Het is ook verkrijgbaar in de opvang.
En van de geweldige open dag hebben wij ook een apart verslag, welke vanzelfsprekend ook te
verkrijgen is. Ook staat deze uitgebreid op onze website.
In totaal hebben er 622 honden en 146 katten in 2014 een nieuw thuis gevonden.
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Onze vaste bewoners

Tizon wordt steeds een beetje ouder, hij kan niet
zoveel meer zien door zijn staar, hij hoort bijna niets
meer, maar hij is nog steeds erg dapper en vrolijk en
geniet nog iedere dag van zijn leven!

Aaron is ietsje jonger als Tizon, maar is inmiddels
ook echt een oud ventje. Hij heeft een klein beetje
staar, maar hoort nog prima. Hij geniet van veel
slapen bij de kachel, bedelen om lekkere dingen en
hij wil het liefst zoveel mogelijk knuffels.

Pim vindt zichzelf onmisbaar in de opvang en wij
beamen dat natuurlijk. Hij loopt veel in de weg, gooit veel
dingen om, steelt onze boterhammen, trotseert menig
hond en wij zijn stapel op hem!

En natuurlijk onze Gekkie die de boel bij de
katten goed in de gaten houdt! Zij is inmiddels
stapelgek op het kattenwiel en maakt daar
meerdere keren per dag gebruik van. Nog steeds
kan zij het niet zo goed vinden met de andere
katten, maar omdat zij toch alleen woont, is dit
geen probleem. Wij kunnen niet zonder deze
bijzondere dame!
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Geschiedenis Stichting Dierenopvang Koningen
Ik ben Astrid Koningen, 39 jaar, woon samen en heb zelf 4 honden en 3 katten, kippen en duiven. In
1995 ben ik als doktersassistente in een ziekenhuis aan het werk gegaan. Eerst in Den Haag, later in
Zwolle. Omdat ik dieren altijd een warm hart toe droeg ben ik minder gaan werken en ben in 2001
als vrijwilliger in een dierenasiel gaan werken. Dit werk vond ik zo mooi, dat ik mijn baan in het
ziekenhuis heb opgegeven en fulltime in het asiel ben gaan werken. In de
tussentijd heb ik mijn diploma
Januari
vakbekwaamheid honden- en
kattenbesluit gehaald en in 2004 ben
ik begonnen met een klein
kattenpension en later ook de opvang
van de zwerfkatten voor de
plaatselijke Dierenbeschermingsafdeling.
Van 2004 t/m medio 2009 heb ik honderden katten
opgevangen, verzorgd en herplaatst die destijds vielen
onder de plaatselijke Dierenbeschermingsafdeling. Tevens
heb ik in 2004 onder de vlag van de plaatselijke
Dierenbescherming een dierenambulance opgericht. Dit
heb ik tot medio 2009 gedaan.

Arna en Berna zijn bij ons in de opvang
terecht gekomen, heel ernstig ziek en
verwaarloosd, beide met een gebroken
voorpootje… Zij waren in december
2013 binnen gekomen en hebben in
januari 2014 gezamenlijk een fijn thuis
gevonden.

Van 2004 t/m medio 2009 heb ik alleen het volledige
vervoer gedaan van alle dieren die hulp nodig hadden.
Geen honden, maar katten, vogels, reptielen en konijnen.
Van 2003 tot 2007 ben ik bestuurslid geweest van de
Dierenbeschermingsafdeling Vechtdal. Ik was betrokken bij
de inspectie en heb het verwilderde katten project opgezet
voor de afdeling en een duizendtal katten gevangen, laten
steriliseren/castreren en deze teruggezet op de plek van
het vangen.
In 2009 ben ik verhuisd naar Balkbrug, waar ik verder ben
gegaan met de opvang van katten, maar daarbij ook de
opvang voor honden mogelijk werd. En dat was een grote
wens! Vanaf deze dag heet de opvang Dierenopvang
Koningen. Het was een voormalig dierenpension en
daarom uitermate geschikt voor de opvang van honden en
katten. Vanaf deze tijd ben ik ook begonnen met het
opvangen van de buitenlandse dieren die in hun eigen land
geen toekomst hadden. Doordat deze opvang vele malen
groter was dan hiervoor heb ik het werk voor de
Dierenbescherming en de dierenambulance opgezegd en
ben ik mij volledig gaan richten op deze opvang.
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In januari hebben wij, tot ons grote
verdriet, afscheid moeten nemen van de
fantastische hond Rafa. Hij had een
ongeneeslijke ziekte en ondanks zijn
jonge leeftijd moesten wij hem laten
gaan. Een groot gemis, hij was een
ontzettend bijzondere hond…
In januari zijn er 91 honden bij ons in de
opvang binnen gekomen, 50 honden
vonden in januari een nieuw thuis. In
januari zijn er 14 katten bij ons binnen
gekomen en hebben 26 katten een
nieuw huis gevonden.
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Wat voor dieren vangen wij hier op
Honden en katten, zowel zwerfdieren als dieren die om wat voor reden dan ook niet bij hun eigenaar
kunnen blijven.
Daarnaast vangen wij honden en katten op vanuit het buitenland
(Spanje, Turkije, India) omdat daar de noodzaak vaak ontzettend
groot is. Deze dieren
Februari
worden veelal met
de dood bedreigd,
zijn vaak
mishandeld, angstig,
verwaarloosd en
hebben een stabiel
thuis nodig. Wij doen ons uiterste best om deze dieren
een nieuw en stabiel thuis te bieden, wij werken met
Lieve Duffy, een blind en ongelooflijk
een aantal gastgezinnen en hebben een grote groep
bijzonder hondje, zat al maanden bij een
met vrijwilligers die veel op de opvang te vinden zijn.
Vanaf het begin van de opvang in juni 2009 t/m 31
december 2014 zijn er ruim 2.600 honden en ruim
1.000 katten naar een nieuw huis gegaan.

hele lieve pleegmoeder. Helaas is zij in
februari overleden aan de gevolgen van
inwendige problemen… Een heel verdrietig
afscheid.

Zwerfdieren
Vanaf 2009 heeft Dierenopvang Koningen een contract
met de gemeente Staphorst. De gemeente Staphorst is
verantwoordelijk voor alle zwerfdieren die in hun
gemeente worden aangetroffen. Zij hebben ervoor
gekozen om de opvang van honden en katten bij ons
onder te brengen. Zij betalen per gevonden dier een
bedrag waarvoor wij dit dier kunnen opvangen,
verzorgen en herplaatsen.
Voor de regionale Dierenbeschermingsafdeling vangen
wij jaarlijks een aantal katten op die verwilderd zijn,
geholpen worden en vervolgens weer worden uitgezet
op de plek van vangen. Zij betalen hiervoor per dag
een bijdrage om de kosten te dekken.
Afstandsdieren
Deze dieren kunnen, om wat voor reden dan ook, niet
langer bij hun huidige eigenaren kunnen blijven. Deze
mensen doen afstand van dit betreffende dier en
dragen de zorg aan ons over. Deze mensen tekenen
hiervoor een contract en betalen een vergoeding
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Balu kwam uit Spanje en had een hele
slechte achterpoot. Deze moest helaas
geamputeerd worden… Dit is gebeurd en hij
is hiervan hersteld bij een lieve
pleegmoeder. Hij heeft een aantal weken na
zijn operatie zijn nieuwe familie gevonden
en hij woont daar nog steeds en is erg
gelukkig!
In februari zijn er 30 honden bij ons in de
opvang gekomen en hebben 62 honden een
nieuw huis gevonden. In februari zijn er 3
katten bij ons binnen gekomen en hebben 8
katten een nieuw thuis gevonden.
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zodat wij dit dier kunnen opvangen, verzorgen en herplaatsen.

Maart

Buitenlandse honden
Al jaren zijn wij ons bewust van de grote problemen met
zwerfdieren die in de zuidelijke landen bestaan. Heel veel
zwerfdieren op straat, achtergelaten door hun eigenaren, geboren
op straat, zonder kans op een toekomst. De noodzaak voor hulp
voor deze dieren is hoog en deze dieren hebben er ook niet om
gevraagd om geboren te worden.
Toen ik de opvang begon in 2009 was het de bedoeling om in
Nederland dieren te helpen, iets wat ik uiteraard ook doe. De
opvang beschikt over veel ruimte en ik had op een gegeven
moment het grootste gedeelte leeg staan. En de wil was er, de
mensen waren er, de liefde voor dieren was aanwezig… En toen
ben ik over de grens gaan kijken en zag hoe nodig het was om ook
deze dieren te helpen. En sindsdien ben ik mij erg gaan inzetten
voor juist deze groep dieren die het zo nodig hebben.

Charlotte kwam als zwerfhond bij
ons binnen en al snel bleek zij
knobbeltje in haar borsten te
hebben. Een operatie was
onvermijdelijk en door onze lieve
donateurs is er geld ingezameld om
dit te bekostigen. En in maart heeft
Charlotte haar operatie gehad. Zij
mocht voor haar herstel bij 1 van
onze vrijwilligers komen wonen. En
zij is daar nooit meer weggegaan. Zij
was welkom om daar te blijven en
woont daar nog steeds en is
zielsgelukkig.

Dan is er natuurlijk altijd de vraag of de buitenlandse honden geen
concurrent zijn van de Nederlandse asielhonden. In 2013 heb ik
hier een lezing over gegeven op
April
het Zwerfdierensymposium in
Utrecht. De cijfers komen van
Buz-honden en maken
ongelooflijk veel duidelijk. Zo
kunnen we duidelijk zien dat er
In maart zijn er 86 honden bij ons
in Nederland jaarlijks 180.000
binnen gekomen en hebben er 68
honden nodig zijn om aan de
honden een nieuw huis gevonden. In
vraag te voldoen. Van dit aantal
maart zijn er geen katten bij ons
worden
er
13.2000
honden
binnen gekomen maar hebben 15
Onze langzitter Dirk vindt
commercieel gefokt. 40.000
katten een nieuw huis gevonden.
eindelijk zijn eigen thuis! Wat
rashonden
worden
er
jaarlijks
waren wij blij voor deze
gefokt via de Raad van Beheer. De overige honden komen uit het
geweldige knul die nog steeds
heel gelukkig is in zijn nieuwe
buitenland of via andere kanalen. Dat betekent dus dat er aan de
thuis!
ene kant heel veel vraag is naar leuke gezinshonden en daar
worden hier weer veel honden voor ingezet om aan die vraag te
In april zijn er 18 honden bij
voldoen. Aan de andere kant moeten wij ons afvragen of al deze
ons binnen gekomen en
ouderdieren die voor de hoeveelheid pupjes zorgen een fijn leven
hebben 52 honden een nieuw
hebben… En waarom zoveel honden fokken met alle risico’s van
huis gevonden. In april is er 1
dien als er zoveel honden al bestaan die met smart wachten op een
kat bij ons binnen gekomen en
hebben 3 katten een nieuw
liefdevol thuis. En ja, deze leven toevallig niet in ons land, maar wel
huis gevonden.
op reisafstand van ons en zij bestaan immers al.
De Nederlandse asielen hebben inderdaad veel honden die al langere tijd in een asiel zitten, zo ook
wij. Maar dit zijn altijd honden die bijvoorbeeld een gedragsprobleem hebben, die niet met andere
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dieren overweg kunnen, die niet alleen kunnen zijn, die een verleden hebben met een bijtincident,
noem maar op. Dit zijn geen honden die makkelijk te herplaatsen zijn, dit zijn honden die hele
specifieke baasjes nodig hebben. En als een jong gezin dan op zoek is naar een fijne familiehond en
deze niet in een asiel kunnen vinden, kunnen zij niet anders dan zich richten tot de commerciële kant
van de hondenhandel.
Wij merken dat heel veel gezinnen op zoek zijn
naar fijne familiehonden en deze honden komen
nagenoeg allemaal uit het buitenland. Deze
honden zijn dankbaar, liefdevol, niet doorgefokt
en heel erg sociaal. Deze honden zijn geboren
zonder dat zij het gevraagd hebben en kunnen
het niet helpen dat zij bestaan. En voor iedere
hond die wij op deze manier een fijn thuis
kunnen bieden, hoeft er in Nederland niet
speciaal één gefokt te worden. Naar ons idee
een win-win situatie.
Alle honden die uit het buitenland komen zijn
gecastreerd/gesteriliseerd, zijn gechipt, hebben een inenting
tegen hondsdolheid, een cocktailenting en een inenting tegen
kennelhoest. Daarnaast zijn al deze honden getest op de
mediterrane ziektes via bloedonderzoek, zijn zij ontwormd en
ontvlooid en hebben een geldig paspoort en
gezondheidsverklaring. Het grootste gedeelte van het geld dat wij
krijgen door de herplaatsing van deze dieren gaat terug naar de
stichting waar wij deze honden van hebben overgenomen. Dit
geld wordt daar gebruikt voor het opvangen, verzorgen en
neutraliseren van de dieren die zij daar opnieuw vinden. Alle
stichtingen waar wij mee samenwerken geven voorlichting in hun
regio, staan op markten om informatie te verstrekken, geven
educatie op scholen en gaan met de gemeentes aldaar in gesprek
over de problematiek ter plaatse. Het overige geld wordt volledig
gebruikt voor de opvang en verzorging van de dieren hier.

Mei

Hilton kwam bij ons binnen
vanuit Spanje. Hij bleek een nare
uitstulping aan zijn anus te
hebben wat geopereerd moest
worden. Ook hier hebben wij
weer een beroep op u gedaan en
ook zijn operatie kon betaald
worden. Hilton heeft de operatie
goed doorstaan en vond snel
weer een fijn thuis waar hij nog
steeds woont en waar hij erg
gelukkig is!
In mei zijn er 68 honden bij ons
binnen gekomen en hebben 61
honden een nieuw thuis
gevonden. In mei zijn er 17
katten bij ons binnen gekomen
en heeft helaas niet één kat een
nieuw thuis gevonden.
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Wat doen wij verder nog in de opvang
Juni - Juli

Fred kwam bij ons binnen als piepklein
ventje, onder de wormen, vlooien en mijten
en hij had een navelbreukje… Gelukkig is hij
van al zijn kwalen afgekomen en vond hij
ontzettend lieve mensen die hem in hun
gezin hebben opgenomen. Helaas heeft
Fred het echter niet gered, hij heeft
gelukkig een tijdje mogen genieten van een
liefdevol thuis, maar is inmiddels
overleden…

Wij hebben een website van de opvang die dagelijks
alle nieuwtjes vertelt, die mensen een kijkje laten
nemen in de opvang, waar al onze dieren uitgebreid
worden beschreven en waar wij inmiddels 1.500
bezoekers per dag mogen verwelkomen.
Wij hebben een
Facebook pagina, die
al ruim 2200 likes
scoorde en een
berichtenbereik heeft
van 10-15.000
facebookgebruikers
per dag. Daar worden
dieren in het zonnetje
gezet, worden er nieuwtjes uit de opvang gedeeld en
daar kunnen wij onze activiteiten delen.
Wij staan af en toe op evenementen om donateurs te
werven en om informatie te verstrekken.
Wij hebben wereldwijd heel veel contacten die wij erg
zorgvuldig onderhouden.

De kleine pup Ozzy kwam ook bij ons
binnen. Hij was 4 maanden, ernstig
ondervoed en hongerig… Maar met goede
zorgen, warmte, goede voeding is hij enorm
opgeknapt en vond hij heel snel een heel
fijn thuis. Hij is inmiddels een enorme
knaap en maakt het ontzettend goed!
In juni zijn er 17 honden bij ons binnen
gekomen en hebben er 48 honden een
nieuw thuis gevonden. Er zijn in juni 12
katten bij ons binnen gekomen en er
hebben 10 katten een nieuw huis
gevonden. In juli zijn er 8 honden bij ons
binnen gekomen en hebben 34 honden een
nieuw huis gevonden. In juli er 25 katten bij
ons binnen gekomen en hebben 5 katten
een nieuw huis gevonden.
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Wij geven jaarlijks een open dag zodat mensen een
kijkje in de opvang kunnen nemen, waar mensen hun
geadopteerde hond weer even kunnen laten zien, waar
mensen kennis kunnen maken met de mensen waar wij
mee samenwerking, waar men hun hond kan laten
trimmen of fotograferen. Wij proberen op deze open
dag ook altijd weer donateurs te werven en geld in te
zamelen voor de opvang.
Alle honden die via onze stichting een nieuw thuis
krijgen, krijgen vanaf de tweede helft van 2014 een
nacontrole van een inspecteur van de
Hondenbescherming. Dit gaat via de Inspecteur
Gezelschapsdieren. Wij zijn hier ontzettend blij mee, zo
weten wij ook hoe het met ‘onze’ dieren gaat in hun
nieuwe thuis.
Wij bieden een stukje bemiddeling voor mensen als zij
niet meer voor hun dier kunnen zorgen, maar deze ook
niet naar het asiel willen brengen. Wij bieden het
betreffende dier aan op de site en doen de
STICHTING DIERENOPVANG KONINGEN

10
voorscreening voor deze mensen. Als wij denken dat
deze mensen geschikt zijn voor het betreffende dier,
brengen wij deze mensen met elkaar in contact. Zo
voorkomen wij dat een aantal dieren in de opvang
terecht komen. Deze service is kosteloos.

Augustus

Wij geven lezingen en proberen onze opvang zoveel
mogelijk te promoten bij stichtingen of bedrijven.
Wij bieden jaarlijks plaats aan een tiental stagiaires die
een opleiding doen die gerelateerd is aan dieren. Zij
kunnen hier volop ervaring opdoen en kunnen hier hun
Proeves van Vakbekwaamheid behalen.
Jaarlijks bezoeken een aantal basisscholen uit de
omgeving onze opvang. Dit is vaak de eerste keer dat
deze kinderen in aanraking komen met een asiel. Wij
laten ze alles zien, vertellen ze wat wij doen en hoe
ongelooflijk belangrijk een asiel is en wij laten ze vooral
de liefde van deze dieren zien.
Wij bieden jaarlijks plaats aan ongeveer 10 kinderen die
hun maatschappelijke stage doen. Zij lopen 21 uur mee
in de opvang en leren zo veel over de dieren, over de
opvang en zij worden zich erg bewust van het leven
hier. Menig maatschappelijke stagiaire blijft
terugkomen om lekker met honden te wandelen of met
katten te knuffelen. Op deze manier leert ook hun
gezin hoe het is in een asiel.
Wij hebben 2 bejaarde balie-hondjes die laten zien hoe
geweldig oude diertjes zijn. Deze hadden beide geen
kans op overleving en zodoende waren zij bij ons
welkom. Zij mogen altijd vrij bij ons lopen en begroeten
al onze klanten. Mensen leren dat deze hondjes ook
een ziel hebben en ook heel veel plezier kunnen geven.
Al onze oude dieren die mensen willen adopteren
worden kosteloos meegegeven. Deze mensen krijgen in
de nabije toekomst waarschijnlijk kosten en omdat wij
zo gelukkig zijn dat deze dieren toch nog een fijne plek
krijgen, willen wij hier geen prijs aan vast zetten.
Al onze verwilderde katten worden kosteloos op een
boerderij geplaatst. Deze katten zijn niet gelukkig in de
opvang en verdienen een plek waar zij de vrijheid
hebben om te leven.
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Miesje heeft nogal wat teweeg gebracht met
haar vondst in een wielkas van een auto. De
brandweer heeft met 5 man sterk dit kleine
meisje gered! Zij was waarschijnlijk in de
wielkas gaan zitten als beschutting, maar kon
er onmogelijk weer uit komen. Maar gelukkig
is zij gered en heeft zij nu een heel fijn thuis
gevonden waar zij heel gelukkig is.

Riekie kwam bij ons binnen omdat haar
eigenaren niet meer voor haar konden
zorgen. Zij zou ook wat last van haar pootje
hebben na een klimpartij in een gordijn. Wij
hebben direct foto’s laten maken van haar en
haar verder laten onderzoeken, zij was
ongelooflijk zwak. Zij bleek haar bekken,
heup en been gebroken te hebben.
Daarnaast was zij ernstig uitgedroogd, had zij
erge bloedarmoede en zou een operatie of
behandeling niet aankunnen… Wij hebben er
daarom voor gekozen haar te laten gaan, dit
was niet langer eerlijk voor haar…
In augustus zijn er 63 honden bij ons binnen
gekomen en hebben 34 honden een nieuw
thuis gevonden. In augustus zijn er 19 katten
bij ons binnen gekomen en hebben 17 katten
een nieuw thuis gevonden.
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Speciale activiteiten 2014
NLDoet!
We hebben in maart weer meegedaan met NLDoet. Er hadden zich weer een aantal vrijwilligers
gemeld die de handen uit de mouwen kwamen steken. De tuin is
gedaan, bij de honden is er veel goed schoongemaakt, bijna alle
honden hebben een geweldige wandeling gehad, de paar katjes
die wij nog hebben zijn lekker geknuffeld en het was heerlijk om
zoveel mensen zo actief bezig te zien!

Open dag Kynologenclub Zwolle
De kynologenclub in Zwolle had ons uitgenodigd om te komen naar
hun open dag in mei, wat in het teken stond van kinderen en
honden. Wij mochten 4 honden meenemen die konden laten zien
hoe lief zij voor kinderen waren. Een hele leuke, warme dag met
heel veel plezier bij zowel de kinderen en de honden.

Hardenbergse Wandelvierdaagse
Een groepje van 7 jonge mensen heeft voor onze
opvang meegedaan met de Hardenbergse
wandelvierdaagse. Zij hebben 40 km gelopen en
hebben 250 euro voor onze opvang bij elkaar
gelopen! Heel erg leuk!

Open dag en jubileum
Op zaterdag 4 oktober was het dan eindelijk zover! Ons jubileum van 5 jaar werd gevierd op de
meest toepasselijke dag van het jaar, namelijk Dierendag! Het was werkelijk fantastisch,
hartverwarmend en onverwacht bijzonder wat er allemaal is gebeurd deze dag! Want niet alleen
vierden wij ons jubileum, maar er zijn heel veel mensen achter de schermen ontzettend druk bezig
JAARVERSLAG EN BELEIDSPLAN 2014
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geweest om een aantal wensen van ons in vervulling te laten gaan! Tot tranen toe geroerd mochten
wij het goede nieuws ontvangen dat wij een professionele wasmachine kunnen kopen. Dit was een
lang gekoesterde wens van ons! Wij kregen een bedrag
van maar liefst 2.684,50 euro, bijeengebracht in een
speciale donatie-actie. Heel veel dank voor de lieve
mensen die deze actie op touw hebben gezet!!!
Maar daar bleef het niet bij, een andere wens is ook in
vervulling gegaan, wij zijn namelijk beneficiant van
stichting Dierenlot geworden. Wij hadden hier de
aanvragen voor ingediend en het is lange tijd heel
spannend geweest. Zij hebben ons goed gekeurd voor de
donatieverdubbelaar en dat betekent dat wij een bedrag van 1.250 euro krijgen van deze stichting!
Wij willen onze dank ook aan Stichting Dierenlot uitspreken!
Via facebook zijn er voor ons jubileum geweldige acties op touw gezet. Wij hebben een prachtig
geldbedrag gekregen, wij hebben een heel aantal donateurs gekregen, wij hebben ongelooflijk veel
spullen gekregen zoals schoonmaakmiddel, voer, kattengrit, krabpalen,
manden, kleden, speelgoed, handdoeken en nog veel en veel meer! Auto’s
vol kwamen aangereden met allerhande geweldige spullen. Verder waren
er nog mensen die geld gedoneerd hebben van hun pensioen, hun tinnen
huwelijk, hun verjaardag, niets was te gek op deze dag! En ook hiervoor zijn
wij heel erg dankbaar en kunnen wij weer veel dieren helpen!
En waar zijn wij als opvang zonder onze geweldige vrijwilligers?! Al onze
lieve vrijwilligers zijn genoemd in een prachtige toespraak, waarin de dank
werd uitgesproken voor de nooit aflatende inzet, de verzorging van onze
dieren, de verzorging van de verblijven, het wandelen met de honden, het
knuffelen van de katten, het helpen van onze adoptanten.
En als bijzondere vrijwilliger werd de hond van Martijn in het zonnetje gezet met een heuze
oorkonde! Zijn hond Balou heeft namelijk al heel wat honden aan de riem leren lopen, honden die
ronduit weigerden om aan de riem te lopen. Martijn heeft de meest briljante oplossing bedacht:
maak de weigerende hond aan zijn Balou vast en dan gaan ze samen lopen. Of ze het nou leuk vinden
of niet, met de trekkracht van Balou en het geduld van Martijn gaat menig hond keurig aan de riem
lopen!
Op de open dag waren stands aanwezig van een aantal sponsors: voerleverancier Prins Petfoods,
dierverzekeraar Proteq Dier en Zorg, Dierenkliniek Ommen, stichtingen Paws en Scooby en
kunstenares Emma Welink.
Verder werd er genoten van het prachtige weer en het weerzien van een groot aantal geplaatste
honden, die met hun nieuwe eigenaars naar de open dag kwamen. In de middag genoten zij (en wij)
van de traditionele hondenwandeling rond de dierenopvang. Hoe heerlijk was het om te zien dat de
honden die langskwamen er zo geweldig uit zagen, gezond waren, blij waren en daar enorm trotse en
liefdevolle eigenaren achter liepen met grote glimlachen op hun gezicht. Dit raakt ons zo en soms
was het lastig om het droog te houden…
JAARVERSLAG EN BELEIDSPLAN 2014
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Renovatie speelweide
In november hebben wij een fantastische donatie gekregen, namelijk
trespaplaten voor onze speelweides! Wij waren hier natuurlijk
ongelooflijk blij mee, dit was een grote wens die wij niet voor mogelijk
hadden gehouden.

September

De 3 honden Kyra, Noisy en Boy en de 2 katten Brownie en Shelly woonden bij een gezin waar zij niet langer
konden blijven. Zij waren in een erg slechte conditie toen zij bij ons binnen kwamen. Maar door donateurs
hebben wij deze 5 kanjers weer helemaal gezond kunnen maken, hebben zij alle behandelingen gehad die
nodig waren en allen zijn er heel goed door gekomen! En zij hebben allemaal liefdevolle nieuwe huizen
gevonden!
Nela kwam vanuit Spanje bij ons binnen in de opvang. Zij bleek borstkanker te hebben en wederom dankzij
onze donateurs hebben wij haar kunnen laten opereren hieraan! Zij vond een geweldig huis bij een lieve
mevrouw. Daar heeft zij helaas maar korte tijd kunnen genieten van haar leven. Ondanks dat wij foto’s
hebben laten maken voor haar operatie bleek zij toch uitzaaiingen te hebben in haar lijfje. En hier is zij dan
ook aan overleden helaas. Maar de laatste maanden heeft zij intens genoten van alle liefde en aandacht die
zij heeft gekregen.
In september zijn 45 honden bij ons binnen gekomen en hebben 55 honden een nieuw thuis gevonden. In
september zijn er 12 katten bij ons binnen gekomen en hebben er 13 katten een nieuw thuis gevonden.

JAARVERSLAG EN BELEIDSPLAN 2014

STICHTING DIERENOPVANG KONINGEN

14

De regels en wetten waar wij als opvang aan moeten en willen voldoen
Oktober

Wij hebben de vergunning van de gemeente om
een pension/asiel te hebben.
Drie personen hebben het diploma honden- en
kattenbesluit.

Gracia kwam vanuit Spanje bij ons in de
opvang. Zij had een probleem met eten en dat
leek in de eerste instantie niet zo erg. Maar het
bleek een veel groter probleem te zijn en
daarom had zij een operatie nodig. En
wederom dankzij onze donateurs is deze
operatie bekostigd. Gracia is geweldig hersteld
en maakt het geweldig goed bij haar nieuwe
familie!

Wij hebben een vergunning van de NVWA
(Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). Deze
vergunning is nodig om dieren uit het buitenland te
importeren. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd.
Jaarlijks moeten wij onze papieren overleggen en
wordt er nagekeken of alle honden die uit het
buitenland komen een geldig inreisdocument
hebben.
Wij hebben een Aequor-certificaat voor het
opleiden van stagiaires die een dierverzorgende
opleiding doen.
Eén van onze medewerkers heeft een EHBOopleiding afgerond, twee van onze medewerkers
hebben een diploma BHV.

Op 16 oktober hadden wij de schok van ons
leven. Lieve Elf lag in zijn kennel, overleden…
Deze lieve, lieve knul was de dag ervoor nog bij
de dierenarts geweest omdat hij niet helemaal
fit was. Dat dit zou gebeuren bij zo’n jonge
hond hadden wij niet verwacht. De avond voor
zijn overlijden leek hij zelfs weer wat op te
knappen. Vanzelfsprekend hebben wij veel
verdriet gehad van dit verlies.

Omdat wij mensen met extra zorg begeleiden in
onze opvang, zijn wij een zorgpartner van een grote
zorginstelling in onze regio. Dat betekent dat wij de
omgeving en de begeleiders hebben die deze
doelgroep kan begeleiden in hun werk in onze
opvang.
Omdat wij ook ex-gedetineerde medewerkers
hebben zijn wij goedgekeurd door het ministerie
van justitie om deze doelgroep op te vangen en te
begeleiden.

In oktober zijn er 38 honden bij ons binnen
gekomen en hebben 60 honden een nieuw
thuis gevonden. In oktober zijn er 11 katten
binnen gekomen en hebben 11 katten een
nieuw thuis gevonden.
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Hoe ziet ons personeelsbestand eruit
•
•
•
•

•
•

Eigenaar/beheerder
2 full-time medewerkers
3 vakantie/weekendmedewerkers
25 vrijwilligers: schoonmakers, kattenknuffelaars, pleegmoeders, hondenuitlaters,
klusjesmannen, fotograaf, websitebeheerster en 1 vrijwilliger voor beheer van onze sociale
media.
3 mensen met een zorgindicatie zoals mensen met een beperking, maar ook mensen met
een WIA-uitkering en mensen uit de detentie.
Een groot gedeelte van de vrijwilligers zijn al jaren een stabiele en altijd aanwezige kracht
waar wij als opvang echt niet zonder kunnen. Er zijn zelfs pleegmoeders die al 9 jaar een fijn
opvangadres zijn voor onze zorgvragende katten.
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De financiën van de opvang
De opvang is volledig in eigendom van mijzelf en het doel was om met de opbrengst van het
pensiongedeelte de asieldieren te kunnen helpen. Nu is dat mogelijk te makkelijk gedacht en in de
loop van de jaren ben ik erachter gekomen dat het ongelooflijk veel geld kost om optimale zorg aan
de dieren te geven. Al het geld dat er was is gebruikt voor
November
hetgeen het allerbelangrijkste is; de dieren. En door
optimale zorg te bieden heb ik personeel aangenomen, zijn
de dierenartskosten enorm hoog gebleken, zijn de
voederkosten hoog, de gas-, water- en lichtrekening hoog
uitgevallen en zijn de kosten voor het schoonmaken,
materiaal, kantoor en overige kosten erg omhoog gegaan.

Lieve Puk kreeg ruzie met een andere
kat waardoor zijn oog dusdanig
beschadigd werd dat deze niet meer
te redden was. Hij moest helaas zijn
oog gaan missen… Maar Puk redt zich
uitstekend inmiddels en is een
heerlijk vent!

Er komen allerhande hulpartikelen tevoorschijn, er komt
geld binnen, er komen mensen tevoorschijn die hun hulp
aanbieden, er worden acties op touw gezet en dit heeft
inmiddels al tot mooie resultaten geleid. En waarom is deze
hulp zo nodig zult u zich mogelijk afvragen… De afgelopen
jaren zijn namelijk best moeilijk geweest voor de opvang.
Wij hebben hard moeten vechten om het hoofd boven
water te houden. Maar het is duidelijk, het kost allemaal
ongelooflijk veel geld. Ons motto is dat de dieren die hier
verblijven, altijd op nr. 1 staan.
Vanaf november 2013 is Dierenopvang Koningen een
Stichting geworden zodat wij geen 21% procent meer aan de
belasting hoeven af te dragen. Daarnaast is er inmiddels een
bedrijfseconoom ingeschakeld (kosteloos) die ons aan het
helpen is om e.e.a. op de rit te krijgen.
Donateurs en non-profit instellingen

Na 7 maanden te hebben gezworven,
is Finn eindelijk gevangen. Hij was
ontsnapt tijdens een wandeling en
kon onmogelijk gevangen worden.
Uiteindelijk is dit met een vangkooi
gelukt en dankzij lieve zorgen van
mensen was hij heerlijk op gewicht en
helemaal gezond! Hij heeft inmiddels
een fijn thuis gevonden!
In november zijn er 43 honden bij ons
binnen gekomen en hebben 49
honden een fijn thuis gevonden. In
november zijn er 11 katten bij ons
binnen gekomen en hebben 11 katten
een nieuw thuis gevonden.
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Dierenopvang Koningen steunt
voor een belangrijk deel op
giften van particulieren. Via
onze website en facebook
wordt opgeroepen om een gift
over te maken voor ons werk.
Bijzonder succesvol zijn de
oproepen om een bijdrage te
storten voor de onvoorziene
medische kosten van bepaalde
dieren. Kosten van een operatie
lopen soms in de honderden
euro’s en al vele malen werd dit bedrag bij mekaar gebracht
door particulieren die ons steunden.
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Wij hebben een aantal vaste donateurs die ons
maandelijks een bedrag geven voor de opvang. Sinds
2013 zijn we een ANBI erkende instelling. Donaties en
giften aan de stichting zijn daarmee fiscaal aftrekbaar
geworden.

December

In 2015 willen we stevig aan de slag gaan om nog meer
vaste donateurs te vinden die ons maandelijks of
jaarlijks willen steunen.
Wij zijn in 2014 beneficiant van Stichting Dierenlot
geworden. Dat betekent dat wij ondersteuning kunnen
aanvragen bij projecten, wij kunnen onze opbrengst bij
een evenement door hun laten verdubbelen, wij
kunnen meedoen met cursussen, hebben inmiddels een
kledingcontainer waar wij per kilo een vergoeding voor
krijgen en wij krijgen van hun veel hulp voor onze
opvang.
In 2014 zijn wij geholpen door de dames Tina en Hilde
van een facebookpagina Together Strong. Zij hebben
vaste donateurs voor onze langzittende dieren
verzorgd, zij hebben veel goederen voor onze opvang
geregeld en hebben geregeld dat wij Trespa platen
rondom onze speelweides hebben gekregen. Dit was
een grote wens, maar door de enorme prijzen van dit
materiaal niet haalbaar voor ons. Zij hebben geregeld
dat deze grote wens is uitgekomen.

Doris kwam bij ons binnen, een oud hondje
met nogal wat probleempjes zoals een slecht
gebit, slechte huid e.d. Zijn baasje wilde hem
eigenlijk in laten slapen… Maar Doris is bij ons
gekomen, zijn hele gebit is nagenoeg
getrokken, hij kreeg goede voeding en hij
knapte zienderogen op. En hij heeft inmiddels
zijn eigen familie gevonden waar hij
zielsgelukkig is!

Wij krijgen voor 1 van onze vrijwilligers die begeleiding
nodig heeft een vergoeding vanuit zijn PGB, dit is een
maandelijks vast bedrag
Wij zijn bezig een subsidie te krijgen vanuit de EU voor
de buitenlandse studenten, dit jaar hebben wij dit
allemaal geregeld. Mochten er in 2015 opnieuw
buitenlandse studenten komen, dan zullen wij hier een
subsidie voor ontvangen.

Denia kwam terug naar onze opvang na een
aantal maanden bij mensen thuis te hebben
gewoond. Zij zat helemaal onder de schurft en
was vreselijk ongelukkig… Zij is direct
behandeld en is weer helemaal de oude
geworden! En ook zij heeft inmiddels een heel
fijn thuis gevonden!

Samenwerking met bedrijven
Wij hebben een samenwerking met Proteq Dier en Zorg
die ons jaarlijks met ruim 1.000 euro ondersteund en
die per afgesloten verzekering nogmaals een bedrag
overmaakt
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In december zijn er 46 honden bij ons binnen
gekomen en hebben 50 honden een nieuw
thuis gevonden. In december zijn er 14 katten
bij ons binnen gekomen en hebben 12 katten
een nieuw thuis gevonden.
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Wij hebben een samenwerking met Prins Petfoods die per dier de eerste 40 dagen aan voeding
sponsort.
Wij hebben een overeenkomst met Bol.com waar wij bij ieder verkochte artikel (via onze website)
een percentage krijgen.
Wij hebben een overeenkomst met Zooplus.nl waar wij bij ieder verkochte artikel (via onze website)
een percentage krijgen.
Wij hebben kritisch gekeken naar de leveranciers van artikelen en kattengrit en dit zo mogelijk
aangepast om hiervan de kosten te kunnen drukken
Daarnaast vragen we via de website om de dierenopvang in natura te steunen, b.v. door het leveren
van overtollige handdoeken, dekens, schoonmaakartikelen, gereedschap, etc. En kunnen bedrijven
hun maatschappelijke betrokkenheid en verzorging voor de dieren tonen door het financieel
sponsoren van een kennel. Een bedrijfsdierenvriend krijgt van ons de volgende tegenprestatie:
•
•

een bedrijfspresentatie op onze site (tekst + logo + link plus evt. foto)
een sponsorbord op strategische plaatsen in het asiel

Dit is in een notendop de financiële situatie van Dierenopvang Koningen. Wij zijn natuurlijk bereid
hier veel meer over te vertellen en toe te lichten.
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Plannen 2015
Bij de honden moet heel nodig gerenoveerd worden. Dit wordt het grote project van Dierenopvang
Koningen in 2015. En daar hebben wij hulp bij nodig! Wij hebben mensen nodig die ons hierbij willen
helpen, die mogelijk iemand kennen met een bedrijf in vloeren, in golfplaten, in keukens, in coatings,
noem maar op! Wij kunnen alle hulp meer dan gebruiken. En het wordt enorm gewaardeerd door
onze honden die hierdoor alleen maar een fijner verblijf kunnen hebben zolang zij bij ons zijn. Of
misschien bent u heel handig en wilt u ons helpen bij een project wat uitgevoerd gaat worden. Of
mogelijk kunt u het ter sprake brengen in uw familie- of vriendenkring, mogelijk dat daar ook mensen
bij zitten die wat voor ons kunnen betekenen. Ook mag u ons natuurlijk financieel ondersteunen met
dit grote project.
De buitenkennels van de honden hebben een nieuw dak nodig. Het
materiaal op deze kennels is versleten, er zitten gaten in en dit moet
compleet vervangen worden. Dit moeten golfplaten zijn die
doorzichtig zijn, het is namelijk wettelijk verplicht dat dit
lichtdoorlatend is. Wij hebben 72 m2 nodig met een lengte van 244250 cm.
Verder is het dringend nodig dat er nieuwe vloeren in de
buitenkennels van de honden komen. Wij hebben compleet
nieuwe vloeren nodig in alle buitenkennels. Dit zijn 36 kennels
met een afmeting van 200 bij 250 cm. En er moet ook een
coating over wat het dicht maakt tegen vocht. In het verlengde
van de kennel moet er aansluitend een goot komen dat naar
het riool gaat lopen. Nu is dat niet geregeld en dat maakt dat dit
veel hygiënischer zal zijn als dit gerealiseerd kan worden.
En ook beginnen de vloeren in de binnenverblijven te slijten… De tegels gaan loslaten en dit is
natuurlijk niet veilig voor de honden die daarin verblijven en wij kunnen dit niet meer goed
ontsmetten. Er moeten drempels vervangen worden en er moeten heel wat nieuwe voegen tussen
de tegels komen. Alle hondenluiken zijn van trespa, een materiaal dat eigenlijk nooit kapot kan gaan.
Maar daar denken sommige honden echt anders over… Zij hebben het voor elkaar gekregen om dit
toch kapot te krijgen en een aantal van deze luiken moeten vernieuwd worden.
Onze keukens moeten dringend vervangen worden. Hier wordt natuurlijk ongelooflijk veel gebruik
van gemaakt: maaltijden klaar maken, voeder- en drinkbakken afwassen en opslag van voeding. En
als laatste hebben wij iemand nodig die gaat helpen met onze plafonds. De plafonds zijn nog goed,
maar moeten nodig hier en daar herstelt worden. Wij hebben hiervoor iemand nodig die ons zou
willen helpen dit weer in orde te maken zodat het er weer netjes uitziet!
Voor dit project wordt op onze website en facebook-pagina speciale aandacht gevraagd. We hopen
zo mensen te vinden die ons willen steunen met materialen, menskracht of een financiële bijdrage.
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Financieel verslag 2014
De belangrijkste in- en uitgaven van de Dierenopvang kunt u lezen in het volgende overzicht. De
gehele jaarrekening 2014 kunt u bij ons aanvragen. Het bestuur van de stichting in 2014 bestond uit:
G.J. Mekers, J.J. Kuiper en A. Koningen. Per 1 januari 2015 wordt A. Koningen vervangen door H.P.D.
van den Berg.

Netto omzet
Netto-omzet
Omzet asieldieren
Giften

Kosten dierenopvang
Diverse inkopen (voeding etc)
Gedragstherapie
De Beste Stek etc (grit, benches, etc)
Lotgering etc (vleesvoeding)
Inkoop dieren (buitenlandse honden)
Stichting Dierenasiels (advertenties)
Dierenarts (medische ingrepen etc)

181.344
18.020
+199.363

14.159
182
6.183
1.300
42.227
4.030
32.817
-100.898
+98.466

Bruto marge
Bedrijfslasten
Salariskosten (2 medewerkers en
vakantie/weekendkrachten)
Overige personeelskosten
(vergoeding beheerder)
Huisvestingskosten (huur, elektra, etc)
Verkoopkosten
Kantoorkosten (telefoon, porto, etc)
Overige bedrijfskosten (administratie)
Afschrijvingen

Som bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat

49.705
13.883
19.775
448
4.124
9.731
1.145
-98.812
-98.812
-346

Financiële baten en lasten

-1.247

Totaal resultaat

-1.593
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Dankwoord
Om optimale zorg aan onze honden en katten te geven is veel geld nodig: voor huisvesting, de
medische kosten, voeding, schoonmaak, personeel, etcetc. De afgelopen jaren is het soms moeilijk
geweest om het hoofd boven water te houden. Voor het plaatsen van onze dieren vragen wij een
minimale vergoeding van de nieuwe eigenaars. Daarnaast steunt ons werk op giften van
particulieren. Sponsors, zowel non-profitorganisaties als bedrijven, leveren een financiële bijdrage of
steunen ons met goederen. Wij hopen dat u ons ook in 2015 blijft steunen!
In het bijzonder willen we bedanken:
-alle medewerkers en vrijwilligers die keihard werken voor de dieren
-alle donateurs die een bijdrage hebben gegeven
-alle mensen die geld hebben gestort voor medische ingrepen
-iedereen die heeft bijgedragen aan onze nieuwe wasmachine
-iedereen die spullen voor de opvang heeft gebracht
-alle instellingen en bedrijven die ons hebben gesponsord
-en natuurlijk iedereen die een hond of kat een nieuw huis heeft gegeven

STICHTING
ANIMAL FELLOWS
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Stichting Dierenopvang Koningen
Maatschappijwijk 15
7707SG Balkbrug/Ommen
Tel.nr.: 0523-235921 of 06-13290529
IBAN: NL26INGB0006401261
BIC INGBNL2a
KvK 59329270
Giften zijn aftrekbaar van de belasting (ANBI erkenning 2013)
E-mailadres: koningen@kpnplanet.nl
www.dierenopvangkoningen.nl
www.facebook.com/dierenopvangkoningen
www.twitter.com/AstridKoningen
www.pinterest.com/koningen
www.linkedin.com (Astrid Koningen)
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