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AARON 2002 - 2018 

Op 3 april was het een verdrietige dag in de opvang, want op deze dag hebben wij afscheid 
moeten nemen van onze lieve Aaron. Ons maatje, ons vriendje, onze kleine directeur, ons altijd 
opgewekte kereltje, ons schooiertje, het vriendje van ieder mens en ieder dier heeft zijn ogen 
voor altijd gesloten.. 
 

 
 
In 2002 werd Aaron in Spanje geboren. Wij denken dat hij het best goed heeft gehad, want hij 
had geen angsten, was ongelooflijk lief en vriendelijk. Toen hij in 2013 in het asiel Scooby werd 
gebracht, stond zijn leven op zijn kop. Wij werden gevraagd of hij bij ons welkom was en 
natuurlijk hebben wij direct ja gezegd. Naast Tizon nog een tweede balie-hondje zou hier prima 
passen. Aaron kwam in mei 2013 bij ons wonen. Met Tizon kon hij het geweldig goed vinden, al 
was Tizon best vaak aan het mopperen op Aaron. Maar Aaron bleef gewoon zichzelf en trok zich 
hier niets van aan.  
 
Aaron was hier volgens ons erg gelukkig, hij kreeg de hele dag aandacht van iedereen, kreeg van 
iedereen lekkers, begroette iedereen die hier op bezoek kwam, rende over ons pleintje, 
herinnerde ons wanneer het etenstijd was, ging bij iedereen schooieren, liet zich door iedereen 
aaien en knuffelen en had vele fans! Iedereen herkende hem, iedereen was gek op hem en met 
zijn stropdasje om werd hij vaak de directeur genoemd. En dat was precies wat hij was, ons 
directeurtje!  In al die jaren werd hij steeds een beetje ouder, had wat pijnstillers omdat zijn 
gewrichtjes niet meer geweldig waren en hij sliep erg veel. Daarnaast kon hij ook niet veel meer 
zien en was zijn gehoor ook flink achteruitgegaan. Maar ach, hij speelde nog, meldde zich nog 
met etenstijd en had nog steeds het talent om mensen snoepjes af te troggelen. In de loop van 
maart dit jaar is Aaron opeens achteruitgegaan en kreeg hij wat rare tikjes. Hij kon zijn evenwicht 
niet meer goed bewaren en zag ook bijna niets meer. We hebben zijn pijnstillers nog iets 
verhoogd, maar dat maakte eigenlijk geen verschil. En dan komt dat afschuwelijke moment dat je 
je realiseert dat zijn leven voorbij is en wij hem zijn rust moeten geven. En dat hebben wij dan 
ook gedaan. Hij is hier in de opvang ingeslapen, op zijn vertrouwde plekje, omringd door de 
mensen die hem liefhadden. En daarna hebben wij hem begraven op een plekje dicht bij ons.  
 
Dank je wel lief, klein, grappig, schattig, vriendelijk en onvergetelijk kereltje, we gaan je 
ongelooflijk missen, maar zijn erg dankbaar dat je bij ons bent geweest. Rust zacht lieve Aaron. 
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Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag van onze Stichting over het jaar 2018. Er is dit jaar veel gebeurd, 
maar de opening van Veccio’s Seniorenparadijs springt er voor ons echt uit.    
Na een periode van hard werken konden wij op onze jaarlijkse open dag samen met onze 
vrijwilligers, sponsoren, donateurs en alle andere mensen die ons een warm hart toedragen 
de feestelijke opening vieren! Natuurlijk staan wij daar in dit jaarverslag uitgebreid bij stil. 
 
Onze Stichting zet zich in om voor honden en katten uit binnen- en buitenland een goed en 
veilig huis te vinden. In 2018 hebben wij verbeteringen in ons adoptieproces ingevoerd. Over 
de organisatie van de huisbezoeken vertellen wij graag meer in dit jaarverslag. 
 
En zoals altijd zijn wij weer erg dankbaar voor de inzet en betrokkenheid van alle 
medewerkers, vrijwilligers, vakantie/weekendkrachten en stagiaires. Zonder hun inzet en 
betrokkenheid kunnen wij ons werk niet doen.  
  
  
 
September 2019, Balkbrug 
Astrid Koningen  
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De bijzonderheden van 2018   
 

Medewerkers  
Ons team bestond dit jaar uit 3 vaste medewerkers en een 
aantal weekend- en vakantiekrachten.  
 
Wij zijn een erkend leerbedrijf voor de mbo-opleiding 
Dierverzorging niveau 1 tot en met 4. En dit jaar liepen er 
ook weer regelmatig stagiaires met ons mee.  
 
Onmisbaar voor ons is en blijft de steun van al die lieve 
vrijwilligers.  In 2018 hebben ruim 35 vrijwilligers ons 
geholpen bij de verzorging van de bij ons verblijvende 
honden en katten.  
Afhankelijk van hun mogelijkheden, tijd en interesse 
hebben zij geholpen bij de dagelijkse en minder dagelijkse 
grote en kleine klussen, schoonmaak en overige 
activiteiten. 
 

Aantal geplaatste honden en katten in 2018 
In het jaar 2018 hebben via ons in totaal 626 dieren een nieuw thuis gevonden.  Het aantal 
geplaatste honden is minder dan het voorgaande jaar. Daarentegen hebben wij ten opzichte 
van 2017 wel meer katten kunnen plaatsen.  
 

Maand Honden Katten  

Januari 35 22 

Februari 35 30 

Maart  50 19 

April 47 17 

Mei 36 8 

Juni 40 16 

Juli 27 8 

Augustus 19 26 

September 31 18 

Oktober 34 16 

November  27 11 

December 20 34 
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Activiteiten 
 

Nieuwjaarswandeling, zondag 14 januari 2018 
Na een succesvolle nieuwjaarwandeling in 2017 hebben wij januari dit jaar weer een 
hondenwandeling georganiseerd.  Op een van de velden hadden wij voor de honden diverse 
hersenwerk- en speurspelletjes staan. 
 
Vele hondenliefhebbers hebben de kou getrotseerd om naar onze opvang te komen. Het was 
gezellig druk en er is met z’n allen een flinke wandeling gemaakt. De inwendige mens werd 
verzorgd door koffie, thee, warme chocolademelk en versgebakken oliebollen. Dankzij lieve 
donateurs en sponsoren gingen alle opbrengsten van deze dag naar onze dieren. 
 

 
 

Open Dag zaterdag 16 juni 2018 
Op zaterdag 16 juni was het zover, de officiële opening van 
Veccio’s Seniorenparadijs. Wij hebben dit gecombineerd 
met onze jaarlijkse open dag om dit heuglijke feit met zoveel 
mogelijk belangstellenden te kunnen delen.  
 
In de ochtend was de officiële opening met genodigden en 
vanaf 13.00 uur waren wij open voor alle andere 
belangstellenden.  
 
Het was een drukke en gezellige dag, met verschillende 
kraampjes op ons plein. Organisaties waar wij veel mee 
samenwerken, waren ook aanwezig, zoals Scooby en PAWS. 
Wij kijken hier met veel plezier op terug! 
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Opening Veccio’s Seniorenparadijs 
 
Weet u nog, in november 2017, kregen wij tijdens een evenement van Stichting Dierenlot de 
Droomcheque van € 25.000,- uitgereikt. Een grote droom van Astrid - een opvang in 
huiselijke sfeer voor oudere en gehandicapte honden - kon worden gerealiseerd!  
Dromen werden in 2017 omgezet in plannen. En plannen resulteerden in 2018 uiteindelijk in 
een verbouwing.  

 
 
Na veel opruim- en sloopwerkzaamheden, is 
de opbouw – dankzij een aantal betrokken 
sponsoren – begin januari 2018 gestart. En tot 
aan begin juni waren er heel veel mensen bij 
ons hard aan het werk.  
 
Er is veel vernieuwd; van een nieuw toilet, 
badkamer/trimsalon en keukenblok tot 
nieuwe kozijnen, ramen en deuren.  
 

Binnen is alles opnieuw geïsoleerd, is nieuwe bedrading aangelegd en de muren zijn mooi 
afgewerkt met stuc en schilderwerk. De tuin is grotendeels opnieuw ingericht, bestraat en 
voorzien van nieuwe beplanting. Ja, de verbouwing is grondig aangepakt. 

 
Wij hadden als doel gesteld om de verbouwing medio 2018 klaar te hebben. En vooral 
dankzij de coördinatie en het vakmanschap van Tonny Buursema is dat ook gelukt. Wat 
waren wij blij dat de verbouwing inderdaad op tijd af was. Dat heeft heel wat bloed, zweet 
en tranen gekost, want zoals met alle verbouwingen liep het in de werkelijkheid soms iets 
anders dan volgens de planning. 
 
Zonder alle donateurs, sponsoren en vrijwilligers en iedereen die op welke manier dan ook 
heeft geholpen, was het niet gelukt. Wij zijn dan ook heel erg dankbaar voor alle hulp in geld, 
bouwmaterialen, spullen, meubilair, advies en natuurlijk arbeid. 
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Dat wij medio 2018 als oplevering in gedachten hadden, was natuurlijk niet zomaar. Het leek 
ons namelijk heel passend om de opening te kunnen combineren met onze jaarlijkse open 
dag. Op zaterdag 16 juni 2018 was het zover en werd eind van de ochtend in het gezelschap 
van diverse direct betrokkenen en sponsoren,  door Vera Veldkamp - kamerlid D66 en degene 
die ons de Droomcheque had uitgereikt - Veccio's Seniorenparadijs officieel geopend.  
In de middag was voor iedereen deze nieuwe opvang voor oudere honden te bezichtigen. 
Wij hebben genoten van deze dag waarop wij Veccio's konden delen met iedereen die ons 
een warm hart toedraagt. 

 
Na de opening heeft Veccio's langzamerhand zijn eigen plaats binnen onze dierenopvang 
gevonden. Het is zowel voor mens als dier een bijzondere plek. In de warme zomer was het 
er heerlijk koel en bij regenbuien is het goed schuilen. Er hangt een rustgevende en huiselijke 
sfeer. Het is een veilige plek om je even terug te trekken en tot rust te komen.  
Om te knuffelen met de honden op de bank of met ze te spelen in de tuin. De grote tafel 
nodigt uit om goede gesprekken te voeren. Er is tijd en ruimte om bij te komen en te 
herstellen. 
 

Sinds de zomer wonen hier - soms tijdelijk - diverse honden. Sua lijkt een vaste bewoonster 
te worden. Ondanks dat zij blind is, weet zij haar weg zowel binnen als buiten goed te 
vinden. Yara en Gina bleven maar tijdelijk, want zij vonden alsnog op hun leeftijd een eigen 
thuis. Met verdriet denken we terug aan Reina, waar wij veel te snel afscheid van hebben 
moeten nemen.  

 
Wij zijn blij met, trots op en vooral dankbaar voor deze bijzondere plek in onze dierenopvang.   
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ONZE VASTE BEWONERS; THELMA, PIM, DOC EN STOETEL 

Zoals u mogelijk al eens is opgevallen, lopen er ook een aantal katten bij ons.  
Thelma spant de kroon door altijd lekker op de balie te liggen, ze heeft daar precies een 
stukje zon, waar zij intens van geniet! Zij vindt het dan ook heel gezellig dat u op bezoek 
komt bij ons en u even lekker over haar vachtje streelt. In de zomer is zij meer buiten en 
geniet zij lekker ergens op een tafel van de zon. Zij is de Koningin van de opvang, het 
enige poesje en aanbeden door de jongens!  
Pim woont al lang bij ons, hij is een bijzondere kat met een nogal eigenwijs karakter! Wij 
mopperen nogal eens op hem en hij weet dan ook heel goed hoe hij zo vervelend 

mogelijk moet doen 😉. Zo weet Pim het precies als een hond niet met katten kan. En 
als hij dan ziet dat deze goed aangelijnd is, dan gaat hij op een meter of 2 afstand zichzelf 
vol onschuld zitten wassen. Daarnaast loopt hij graag over het toetsenbord, de kassa en 
het pinapparaat. Hij steelt eten uit onze tassen, gooit iedere dag de koffiemelk om en likt 
dit dan op. Is het tijd voor ontvlooien of ontwormen dan verandert hij in een tijger en 
lopen wij dagen met verse wondjes rond… Maar Pim is natuurlijk onmisbaar!  
Doc en Stoetel zijn meer verwilderde heren. Doc is al een bejaarde man en compleet 
verliefd op Thelma. Hij zoekt haar altijd op, geeft haar kopjes en wil het liefst tegen haar 
aan liggen en samen slapen. Over het algemeen vindt Thelma dit prima, maar soms is ze 
er een beetje zat van en geeft hem dan een lel. Maar dat maakt Doc niets uit, hij houdt 
enorm van haar! Wij kunnen Doc niet pakken en niet aaien, dat wil hij niet, maar dat is 
helemaal prima, hij mag zijn wie hij wil zijn! Stoetel komt vanuit dezelfde situatie als Doc, 
maar is enkel wat jonger. Stoetel is wat meer op zichzelf, hij ligt vaak ergens alleen te 
slapen en houdt enorm van het zonnetje. Hij kan dan heerlijk liggen en alleen maar 
genieten. Hij kan het prima vinden met de rest van de katten die hier wonen.  
Gezamenlijk melden zij zich in de ochtend en krijgen dan een lekker bakje vlees. En stel 
dat wij dat vergeten, dan worden wij onder luid gemiauw achtervolgd totdat wij het 
hebben begrepen! Wij vinden het gezellig dat zij er zijn en ondanks dat er nooit een 
muisje wordt gebracht, denken wij dat hun aanwezigheid wel maakt dat muisjes en 
ratten ver van onze opvang blijven!  
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Vernieuwd adoptieproces honden   
 
Begin 2018 hebben wij ons adoptieproces onder de loep genomen en op verschillende 
punten verbeterd. Een van de veranderingen is het standaard uitvoeren van huisbezoeken.   
 
Het regelen en coördineren van de huisbezoeken kost veel tijd. Wij zijn dan ook blij met de 
inzet en betrokkenheid van Renee Spaans-Brilleman die ons hierbij helpt.  Zij is ons 
aanspreekpunt, zoekt bij onze aanvragen de vrijwilligers die de huisbezoeken gaan doen en 
zorgt voor alle communicatie over en weer. 
 
U kunt zich zo voorstellen dat dit best een hele organisatie is, omdat wij in 2018 401 honden 
hebben geplaatst. Dus onze dank is groot dat Renee dit voor ons doet. En natuurlijk zijn wij 
ook heel blij met al deze vrijwilligers die hun tijd en kennis inzetten voor onze honden! 
 

Wat is de werkwijze? 
Mensen die graag een hond bij ons willen adopteren, vullen een intakeformulier in. De 
informatie op dit formulier helpt ons bij het zoeken naar de best passende hond. Dit 
formulier is ook van belang voor degene die voor ons het huisbezoek gaat doen.  
 
Met het formulier en  informatie/foto over de te adopteren hond wordt een afspraak 
gepland door een vrijwilliger die in de buurt woont van de adoptanten. Tijdens dit bezoek 
wordt gekeken of het veilig is voor de betreffende hond of dat er misschien verbeterpunten 
zijn. Er worden tips gegeven, bijvoorbeeld over het belang van het dubbel aanlijnen van 
zowel een tuig als een halsband, het belang van geduld en ook de tijd die een hond nodig 
heeft om te wennen. Hierbij hoort het in de buurt wandelen, vertrouwd raken en dus echt 
thuiskomen.  
 
Af en toe blijkt tijdens een huisbezoek dat een familie toch niet geschikt is voor de 
betreffende hond.  Dit wordt aan ons doorgegeven en wij bespreken dit met deze familie.  
Afhankelijk van de situatie wordt soms door ons verder gekeken naar een beter passende 
hond. En het komt ook voor dat mensen na het huisbezoek zelf verder afzien van het 
adopteren van hond.   
 
Iedereen doet zijn best om de huisbezoeken binnen 2 weken uit te voeren. Af en toe gaat dit 
heel erg snel en is het binnen een week geregeld. Maar soms duurt het iets langer, omdat er 
bijvoorbeeld geen vrijwilliger in de buurt van het adoptiegezin woont.  
 
Door de huisbezoeken duurt het langer voordat een hond is geplaatst. En dat is ook een van 
de redenen dat wij in 2018 minder honden dan het jaar ervoor hebben bemiddeld. Wij zien 
ook dat hiermee een extra stuk zorg voor onze honden erbij is gekomen, door potentiële 
eigenaren beter over de aanschaf van een hond wordt nagedacht en mensen dit erg 
waarderen. Wij gaan hier in 2019 dan ook zeker mee door! 
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Samenwerking met andere organisaties  
 

Organisaties buitenland  
In onze opvang zijn honden en katten uit zowel Nederland als het buitenland welkom.  
De afgelopen jaren hebben we goed contact opgebouwd met een aantal organisaties die zich 
inzetten voor hulpbehoevende dieren in het buitenland.  
 
Wij werken nauw samen met onder andere Scooby Medina, PAWS, Spain Meets Holland en 
Refugio Canino La Reserva. Ook helpen wij regelmatig organisaties in b.v. Suriname, 
Roemenië en Turkije. 

 

 
 

Donateurs en sponsoren 
Als Stichting zijn wij afhankelijk van steun door donateurs en sponsoren. In 2018 heeft hun 
steun een groot verschil gemaakt! 
 
Wij zijn erg blij met de hulp en steun die wij krijgen van Stichting Dierenlot. Deze organisatie 
heeft ons geholpen bij de realisatie van Veccio’s Seniorenparadijs, maar ondersteunt ons 
bijvoorbeeld ook met de transportambulance. Naast deze Stichting werden wij in 2018 ook 
weer geholpen door andere organisaties en sponsoren die ons werk een warm hart 
toedragen.    
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Heel dankbaar zijn wij voor alle steun die wij krijgen van onze 
donateurs. Van verrassingspakketjes die met de post worden 
bezorgd, lekkers bij de koffie voor ons en schoonmaakartikelen, tot 
dozen vol met verzamelde kleden, handdoeken, dierenvoer en 
speeltjes. Dankzij onze vaste donateurs ontvangen wij maandelijks of 
jaarlijks de zo belangrijke financiële steun voor de dagelijkse kosten. 
 
 

Elke keer vinden wij het weer bijzonder hoe gul er 
wordt bijgedragen als wij via Facebook vragen om 
hulp bij de kosten van operaties of de aanschaf van 
speciale voeding.  
 
En speciaal dank voor een aantal donateurs die 
regelmatig helpen bij hoge dierenartskosten en 
voor de extra kosten die wij maken voor de kittens.  
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Vooruitblik 2019 
 
In 2019 viert Dierenopvang Koningen haar 10-jarig bestaan en natuurlijk gaan wij hier veel 
aandacht aan besteden. Wij hebben al vele ideeën en denken bijvoorbeeld aan een 
bijzondere open dag in juni, een verjaardagskalender met onze honden en katten en een 
bijzondere veiling.  
Dit jaar willen ook gaan starten met een nieuwe vorm van financiële ondersteuning, 
genaamd teaming. Hiermee kunnen donateurs maandelijks € 1,- automatisch laten 
afschrijven van hun bankrekening. Aangezien de organisatie die dit regelt geen kosten in 
rekening brengt, komen alle inkomsten ten goede aan onze Stichting! 
 
Nu Veccio’s Seniorenparadijs is gerealiseerd, gaan wij in 2019 onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn voor samenwerking met andere organisaties voor het opzetten en 
aanbieden van dagbestedingsactiviteiten. Volgens ons is Veccio’s daar de ideale omgeving 
voor! 
 
Sinds 2017 is een van onze speerpunten een structurele verbetering van onze financiële 
situatie. Hoewel wij zien dat wij stappen maken, is het in 2018 helaas nog niet gelukt om 
onze doelstellingen te halen. Gezamenlijk gaan wij onze doelen op korte en lange termijn in 
kaart brengen en keuzes maken. 
 
In 2019 gaan wij daarom niet alleen feestelijk stilstaan, terugkijken en vieren, maar vooral 
ook naar de toekomst kijken!   
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Financieel verslag 2018 
 
De belangrijkste inkomsten en uitgaven van de Dierenopvang kunt u lezen in het volgende 
overzicht. De gehele jaarrekening 2018 kunt u bij ons aanvragen.  
In 2018 bestaat het bestuur van de stichting uit H.P.D. van den Berg, C. Blom en I. Buursema.   
 
Opbrengsten 

 omzet opvangdieren                 138.990 

 giften                                68.416 

 inkopen t.b.v. opvangdieren      

 (voeding, materiaal, buitenland)               -31.424 

 dierenartskosten                 -53.618 

Bruto Marge                     +122.364 

Bedrijfskosten 

 salariskosten      -83.549 

 huisvestingskosten     -32.330    

 verkoopkosten       -1.059 

 kantoorkosten       -7.344 

 overige bedrijfskosten    -10.048 

Som bedrijfskosten        -134.330 

Bedrijfsresultaat          -11.966 

Rentebaten of -lasten                -467 

Totaalresultaat                                -12.433 
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Stichting Dierenopvang Koningen   Tel.nr.: 0523-235921 of 06-13290529   
Maatschappijwijk 15     E-mailadres: info@dierenopvangkoningen.nl  
7707 SG Balkbrug  
 
IBAN: NL26INGB0006401261  
BIC INGBNL2a  
KvK 59329270  
Giften zijn aftrekbaar van de belasting (ANBI-erkenning 2013)   
 
www.dierenopvangkoningen.nl  
www.facebook.com/dierenopvangkoningen  
www.facebook.com/groups/1118090511578373 
www.twitter.com/AstridKoningen  
www.pinterest.nl/koningen  
www.instagram.com/animal_shelter_koningen/  
www.linkedin.com (Astrid Koningen) 


