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Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van Stichting Dierenopvang Koningen. Graag willen wij met u 
terugkijken op het jaar waarin onze opvang 10 jaar bestond. Wij staan stil bij enkele bijzondere 
gebeurtenissen. Het is gebruikelijk dat wij in elk jaarverslag over een bepaald onderwerp extra 
informatie geven. Dit jaar vertellen wij u meer over onze bewuste keuze voor de 
vroegcastratie van de kittens in onze opvang. 
 
Wij zijn wat laat met het uitbrengen en dat heeft alles te maken met de Corona COVID 19 
crisis waar wij nu met elkaar al maanden in zitten. Ook wij worden geconfronteerd met de 
gevolgen van deze wereldwijze epidemie. Het is voor onze opvang een spannende periode en 
wij – medewerkers en bestuur – knokken samen hard voor het voortbestaan van onze opvang. 
Plannen aanpassen, andere keuzes maken, het kost tijd en veel energie. Terugkijken op vorig 
jaar en de plannen die wij voor 2020 hadden, voelde bij het opstellen van dit verslag dan soms 
ook wel wat dubbel.  
 
Wat wij vorig jaar echter hebben gezien en zeker dit jaar telkens mogen ervaren, is de enorme 
steun van al die lieve en geweldige donateurs, vrijwilligers en al die mensen die ons een warm 
hart toedragen. Jullie zijn er voor ons in goede en in slechte tijden. En dit geeft ons energie en 
het vertrouwen dat wij met z’n allen ons belangrijke werk voor al die zwerfhonden en -katten 
die onze hulp nodig hebben, nog vele jaren kunnen blijven doen! 
 
 
Namens alle medewerkers, vrijwilligers en bestuur, 
 
Balkbrug, oktober 2020 
Astrid Koningen 
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De bijzonderheden van 2019   
 

Medewerkers, stagiaires en vrijwilligers 
Ook dit jaar zijn er enkele veranderingen geweest. Zowel bij het personeel, de stagiaires, de 
vrijwilligers als bij het bestuur hebben wij afscheid genomen van mensen die soms kort en 
soms lang al bij ons waren. Wij zijn dankbaar dat het stokje door anderen is overgenomen en 
dat wij samen met ons werk voor de opvang van zwerfhonden en  -katten kunnen doorgaan. 
 
Bij onze opvang hebben dit jaar een tiental stagiaires van middelbaar onderwijs, MBO en hbo-
opleidingen stagegelopen. Eind 2019 werkten er bij ons 3 vaste medewerkers en ruim 35 
vrijwilligers.  
 

Aantal geplaatste honden en katten in 2019 
In 2019 hebben wij weer voor veel honden en katten uit binnen- en buitenland een nieuw 
thuis kunnen vinden. Het aantal geplaatste honden is gelijk gebleven aan het voorgaande jaar. 
Deze zomer hebben wij wel meer zwerfkatten en kittens opgevangen dan in de jaren ervoor. 
Veel van de kittens waren ziek. Wij zijn blij dat wij voor hen ook een fijn thuis hebben 
gevonden! 
 

Maand Honden Katten  

Januari 38 24 

Februari 26 13 

Maart  34 22 

April 36 20 

Mei 37 11 

Juni 46 12 

Juli 24 41 

Augustus 20 24 

September 30 19 

Oktober 35 17 

November  35 34 

December 40 25 
 

10-jarig jubileum 
In 2009 is Astrid Koningen aan de Maatschappijwijk gestart met Dierenopvang Koningen. Het 
kon ook niet anders dat wij in 2019 hierbij stil gingen staan. Wij hebben diverse acties 
georganiseerd om samen met alle mensen die ons een warm hart toedragen ons jubileum te 
vieren. Wij kijken op een bijzonder jaar terug! 
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Activiteiten 
 

Nieuwjaarswandeling, zondag 13 januari 2019 
Ook dit jaar hebben wij natuurlijk weer onze nieuwjaarwandeling georganiseerd. Zo vroeg in 
het jaar is het altijd afwachten met het weer en dit jaar zat het helaas niet zo mee. Gelukkig 
hadden wij in Veccio’s de ruimte voor zowel mens als hond. En vooral na de natte en koude 
wandeling was het zo fijn om daar met z’n allen lekker op te warmen met koffie/thee en 
versgebakken oliebollen. Het is altijd weer bijzonder om te zien hoe goed dit dan allemaal 
samen gaat! 
 

10-jarig jubileum Dierenopvang Koningen 
Dit jaar bestond onze opvang 10 jaar en daar hebben wij op verschillende momenten bij 
stilgestaan. Het leek ons erg leuk om een speciale verjaardagskalender te maken met foto’s 
van de vele honden en katten die de afgelopen jaren een fijn thuis hebben gevonden. Helaas 
konden wij niet voor al die honderden katten en honden een plekje vinden en moesten hun 
trotse eigenaren dan soms ook teleurstellen. Gelukkig werd onze kalender toch door veel 
mensen gekocht en daar waren wij erg blij mee! En natuurlijk hangt de kalender ook bij ons op 
de opvang.  
 
Ook hebben wij op Facebook en onze website dit jaar een online-veiling georganiseerd.  
10 weken lang werd er wekelijks een bijzonder of uniek item geveild. Van een fotoshoot met 
eigen hond of kat door onze huisfotograaf, een lunch met Astrid tot een heerlijke diner bon bij 
een restaurant uit de buurt. Wij waren blij verrast met het enthousiasme en de biedingen.  
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Project Klusschuur  
In 2019 hebben wij een donatie van bijna € 1000,- euro ontvangen van Stichting Nijdier. Wij 
hadden een verzoek ingediend om een klusschuur te kunnen realiseren. Onze klussers 
moesten het altijd doen met een plekje waar maar weinig ruimte was en dat was natuurlijk 
verre van ideaal. En dat maakte ook dat er vaak, voordat er geklust kon worden, eerst op zoek 
moest worden gegaan naar gereedschap en benodigdheden.  
 
En was een grote garage bij het woonhuis, die uitstekend doormidden kon en de ruimte was 
ideaal voor een klusschuur. En toen wij de prachtige donatie hebben ontvangen, is de 
klusschuur gemaakt! Het is prachtig geworden, alles kan daar opgeruimd worden, er is een 
ruimte om daar dingen te maken en wij zijn er ontzettend blij mee!  

Klusdag 
Op zaterdag 12 oktober is met 
vereende krachten van 
medewerkers en vrijwilligers de 
buitenboel aangepakt!  
Wieden, snoeien, zagen, 
knippen… er werd flink 
opgeruimd. Dankzij donaties was 
het ook mogelijk om een aantal 
huisjes in de buitenverblijven van 
de honden op te knappen. Dat 
was namelijk hoognodig!  Aan de 
inwendige mens was natuurlijk 
ook gedacht.   
Er is die dag hard gewerkt en 
heel veel gebeurd, dankzij al die 
handige heren én dames! 
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Open dag 2019  
Natuurlijk stond onze open dag op zaterdag 15 juni helemaal in het teken van ons jubileum. 
De dag begon jammer genoeg met regen, maar in de loop van de middag ging het zonnetje 
schijnen. En dat kwam voor onze traditionele gezamenlijke hondenwandeling heel goed uit!  

Het was weer druk op ons plein en het was zo fijn om al die blije honden en hun baasjes  
weer te zien en te spreken. Er stonden kraampjes van andere organisaties, waaronder o.a. 
Emma Weelink en Flossiezz.  En natuurlijk was de catering door onze vrijwilligers ook weer 
prima verzorgd!  

De opbrengsten van alle acties en de open dag hebben mooie donaties voor onze opvang 
opgebracht. En met de inzet van de verdubbelaar van Stichting Dierenlot werd dit een 
prachtig bedrag dat wij weer heel goed voor de verzorging van onze honden en katten  
konden gebruiken! 
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Trimmen  
In 2019 hebben wij best regelmatig honden binnengekregen die een ongelooflijk 
verwaarloosde of slechte vacht hadden. Hier komen wij zelf niet doorheen, maar wij konden 
altijd rekenen op Heleen Schepers en heel regelmatig met hulp van Mirjam van Meerendonk. 
Zij kwamen de honden wassen, knippen, plukken of scheren en het resultaat was altijd 
prachtig! De honden knappen hier ontzettend van op, voelen zich beter en fijner en het is zo 
belangrijk voor ze. Wij zijn dan ook heel dankbaar dat deze honden geholpen worden. 

Donateurs en sponsoren 
Ook willen wij stil staan bij een aantal bedrijven en organisaties die ons met spullen en 
financieel steunen. B.v. onze “huisleverancier” van hondenvoer, Woof4all. Of Reaal Dier en 
Zorg. En natuurlijk Stichting Dierenlot, die ons met advies, de verdubbelaar, de 
transportambulance en allerlei acties helpt.   
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In de loop van het jaar werden wij verrast met de kleine en grote verrassingspakketjes die met 
de post of persoonlijk werden bezorgd. Veel spullen die wij zo goed kunnen gebruiken zoals 
voer, kleden en schoonmaakartikelen. Maar ook soms voor ons wat lekkers bij de koffie. 
Wij zijn zo dankbaar voor de steun van onze donateurs. Wij vinden het nog steeds niet 
makkelijk om te doen, maar als wij om financiële steun vragen voor kosten van operaties of de 
aanschaf van speciale voeding wordt er ruimhartig geschonken. Grote en kleine bedragen, 
alles is bijzonder welkom en wordt gewaardeerd.  
 

Donaties werven  
In 2019 zijn wij gestart met het vragen om donaties d.m.v. een 
tikkie! Voorheen vroegen wij ook wel om donaties, maar dan 
met ons rekeningnummer erbij vermeld. En daar kregen wij 
natuurlijk ook veel donaties op binnen. Maar een tikkie werkt 
vele malen sneller en makkelijker.  
 
Het is veel gebruiksvriendelijker voor mensen om een donatie 
te doen en wij hebben gezien dat hierdoor veel meer donaties 
binnenkwamen. Donaties die wij natuurlijk ontzettend hard 
nodig hebben in de opvang!  
 
Ook zijn wij lid geworden van Teaming. Je kan lid worden van 
teaminggroep Dierenopvang Koningen en dan ben je donateur 
voor één euro per maand. Dus iedere maand betaal je één 
euro en die krijgen wij dan weer via Teaming binnen.  
Er blijft nergens iets aan een strijkstok hangen en alles komt 
rechtstreeks bij ons terecht.  
 
Wij hebben het erg nodig dat wij maandelijks ondersteund 
worden door onze donateurs en als nou heel veel mensen één 
euro per maand storten, gaat dat zeker bijdragen aan onze 
continuïteit.  
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Vroegcastratie kittens  
 
Regelmatig krijgen wij de vraag waarom wij onze kittens zo vroeg laten castreren/steriliseren. 
En daarop antwoorden wij dat wij dit doen om op die manier te voorkomen dat er nog meer 
kittens bijkomen.  
 
In onze opvang zien wij jaarlijks zoveel ongewenste kittens binnenkomen. Verwaarloosd, in 
slechte conditie, onder de vlooien en teken…. het leed is soms onbeschrijflijk.  En om zeker te 
weten dat zij zich niet kunnen voortplanten, worden sinds 2008 alle dieren binnen ons asiel 
gecastreerd/gesteriliseerd.  
 
Ook in 2019 zijn de kittens in onze opvang onvruchtbaar gemaakt. Hiermee voorkomen wij dat 
zij zich kunnen voortplanten en dat scheelt ongelooflijk veel dierenleed! 

 
Wij werken nauw samen met Dierenkliniek Ommen en zij voeren deze vroegcastraties voor 
ons uit.  Voor meer informatie over de voor- en nadelen van vroegcastratie is door hen een 
artikel over dit onderwerp geschreven en dat hebben wij in ons jaarverslag opgenomen.    
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Hieronder de uitleg van onze dierenarts (www.dierenkliniekommen.nl) 
 
Castratie of sterilisatie 
In de volksmond wordt het verwijderen van de teelballen bij de kater ‘castreren’ genoemd. 
Het weghalen van de eierstokken (en eventueel de baarmoeder) van de poes wordt 
aangeduid als ‘sterilisatie’. In de diergeneeskunde duiden ‘sterilisatie’ en ‘castratie’ echter niet 
op het geslacht van de dieren, maar op de operatie zelf. ‘Castratie’ is het weghalen van de 
geslachtsorganen, zowel bij mannelijke als bij vrouwelijke dieren. Onze huisdieren worden dus 
altijd ‘gecastreerd’, welk geslacht ze ook hebben.  
Worden de geslachtsorganen niet weggehaald, maar de eileiders of zaadleiders onderbroken, 
dan heet dat ‘sterilisatie’. De dieren zijn dan onvruchtbaar, maar hormonaal nog intact. Het 
gedrag blijft dus hetzelfde. Uiteraard is dat “lastige” gedrag net hetgeen we willen vermijden. 
Sterilisatie van huisdieren wordt daarom bijna nooit gedaan. 
 
Vroegcastratie ja of nee? 
Je lieveling laten helpen, het is iets waar de meeste kattenbezitters vroeg of laat mee 
geconfronteerd worden. Gelukkig voor de bezorgde baasjes is de operatie tegenwoordig een 
routine-ingreep en zijn de risico’s klein. Toch bestaat er nog wel wat onduidelijkheid rond 
castratie, met name rond de beste leeftijd om de castratie te laten uitvoeren… 
 
Dat een poes niet eerst een nestje moet hebben gehad en dat ook niet gewacht moet worden 
tot de eerste krolsheid gepasseerd is, dat weten we ondertussen allemaal. Maar wanneer 
moet de operatie dan wel gebeuren? 
 
Een wetenschappelijke reden is er eigenlijk niet voor, maar traditioneel worden katten in 
België en Nederland geholpen op een leeftijd vanaf zes maanden. Over het algemeen 
genomen is dit een goede leeftijd om ongewenste nestjes en seksueel gedrag zoals sproeien 
voor te zijn. Toch kan het soms wenselijk zijn om op jongere leeftijd de dieren te laten helpen. 
Dit is bijvoorbeeld het geval met kittens in een asiel, zodat die bij de nieuwe eigenaar niet 
meer voor nakomelingen kunnen zorgen. In de huidige adoptie contracten wordt het nieuwe 
baasje wel verplicht het geadopteerde katje te laten castreren, maar dit wordt vaak niet of te 
laat gedaan. 
 
Zo blijft het voor de asielen dweilen met de kraan open. Voor fokkers geeft het verkopen van 
gecastreerde kittens de garantie dat er geen nestje kan genomen worden met een daarvoor 
ongeschikt kitten. Een fokverbod wordt door sommige mensen niet al te nauw genomen, wat 
uiteraard niet bevorderlijk is voor de gezondheid van raskatten. Fouten binnen het ras worden 
zo in de hand gewerkt. In al deze gevallen is vroegcastratie een optie. Maar wat houdt dat nu 
eigenlijk in? 
 
Vroegcastratie is het castreren van kittens tussen de 8 en 16 weken oud. In België en 
Nederland is vroegcastratie nog niet zo bekend, maar steeds meer dierenartsen zijn er 
voorstander van. In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië hebben dierenartsen reeds 
tientallen jaren ervaring, waardoor de voor- en nadelen goed gekend zijn. 
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Met moeder en nestgenootjes naar de dokter 
De operatie kan al gebeuren vanaf de leeftijd van 8 weken, op voorwaarde dat bij katertjes de 
balletjes voelbaar zijn. Dit lijkt misschien zielig - het gaat immers om kleine, schattige 
hummeltjes - maar de praktijk wijst uit dat kittens er weinig hinder van ondervinden. 
Het hele nest gaat namelijk mee naar de dierenarts, waardoor de kittens die geholpen moeten 
worden weinig stres hebben. Ze worden wakker tussen hun broertjes en zusjes en kunnen 
lekker warm tegen hun moeder aankruipen. 
 
Bovendien herstellen kleintjes veel sneller van de ingreep dan iets oudere katten. Een paar uur 
na de operatie huppelen ze alweer vrolijk rond. Ze schijnen ook minder last van pijn te hebben 
dan volwassen katten die geholpen worden (al kan ook hier de nodige pijnbestrijding na de 
operatie verlichting brengen).  
De operatie zelf duurt gewoonlijk minder lang dan bij castratie op de ‘normale’ leeftijd. 
Doordat er bij jonge dieren minder buikvet aanwezig is, zijn de organen beter zichtbaar voor 
de dierenarts. Dit samen met het feit dat de geslachtsorganen minder ontwikkeld zijn en dus 
minder doorbloed, maakt dat het risico op complicaties daalt. 
 
Net zo veilig als op latere leeftijd 
Uiteraard moet er bij het castreren van kittens wel een aangepaste narcose gebruikt worden. 
De nieren zijn nog niet volledig ontwikkeld en zijn daardoor minder goed in staat de gebruikte 
medicijnen te verwerken. Gasnarcose met pijnstilling is dan ook de aangewezen methode om 
kittens te verdoven. 
 
Andere maatregelen zijn het gebruik van een warmtemat tijdens de operatie zodat het kitten 
niet onderkoeld raakt en het minder lang laten vasten. Normaal gesproken moeten katten 
vanaf de avond voor de operatie nuchter worden gehouden en krijgen ze pas de ochtend na 
de operatie weer te eten. Kittens kunnen hun suikerspiegel nog niet zo goed controleren en 
hebben minder reserves. Daarom mogen ze tot voor de operatie gewoon eten en krijgen ze al 
een lichte maaltijd wanneer ze goed en wel wakker zijn. Door deze maatregelen te nemen, is 
de operatie even veilig als bij oudere dieren. 
 
Geen nadelen voor de ontwikkeling 
Tot een aantal jaar geleden deden geruchten de ronde dat vroegcastratie heel wat nadelen 
zou hebben. Zo zouden vroeg gecastreerde dieren klein blijven en een kleinere urinebuis 
hebben, waardoor ze makkelijker verstopt zouden raken. Gelukkig hebben grondige 
wetenschappelijke studies deze vooroordelen ondertussen weerlegd. 
 
Katten die vroeg gecastreerd worden, groeien zelfs iets langer door doordat hun groeischijven 
(dit zijn de plaatsen in de beenderen waar nieuw bot wordt aangemaakt) later sluiten. Ze 
worden dus zelfs iets groter dan hun ongecastreerde soortgenoten! 
Dit is niet iets specifieks voor vroegcastratie, aangezien ook bij katten die op de ‘normale’ 
leeftijd worden geholpen de groeischijven nog niet dicht zijn. Ook deze katten blijven dus iets 
langer groeien dan hun soortgenoten die pas geholpen worden na hun eerste levensjaar. 
 
Verder wijkt de diameter van de urinebuizen niet af van die van ongeholpen dieren, hoewel de 
uitwendige geslachtsorganen minder tot ontwikkeling komen. Er is dus geen enkele reden om 
aan te nemen dat vroeggecastreerde dieren makkelijker verstopt zouden raken. 
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Net als bij alle geholpen dieren moet wel de voeding aangepast worden, om dik worden te 
voorkomen. Voor alle gecastreerde katten geldt dat ze minder energie verbruiken en dus 
minder of aangepast voer moeten krijgen. 
 
Geen verschil in gedrag 
Een veelgehoord argument tegen vroegcastratie is dat de dieren zich toch wel abnormaal 
zouden gaan gedragen, want ze zouden die seksuele hormonen toch wel nodig hebben tijdens 
hun ontwikkeling? 
 
Uit gedragsstudies is gebleken dat er bijna geen verschil bestaat in gedrag tussen dieren die 
vroeg gecastreerd zijn, op normale leeftijd gecastreerd zijn en laat gecastreerd zijn. De enige 
verschillen die werden gevonden, waren verschillen tussen de eerste twee groepen en de 
laatgecastreerde dieren. Dieren die gecastreerd worden op latere leeftijd, wanneer ze dus al 
ruim volwassen zijn, blijven vaker typisch seksuele gedragingen vertonen zoals bijvoorbeeld 
sproeien. De hormonen hebben dus wel degelijk invloed op de ontwikkeling van het gedrag: 
ze zorgen ervoor dat de hersenen van het kitten meer mannelijk of vrouwelijk worden, met de 
daarbij horende gedragingen. Net wat we met castratie willen vermijden dus! 
 
Samenvattend is vroegcastratie een veilige optie om ongewenste (wilde) kittens te voorkomen 
en wie wil vermijden dat bepaalde kittens zich voortplanten en zijn huisdier hormonale driften 
wil besparen waarmee het dier niets kan en mag doen. 
  
Vroege sterilisatie/castratie (Early Age Altering, EAA) 
Traditioneel werden poezen en katers gesteriliseerd en gecastreerd op een leeftijd van zes 
maanden. Om sociale, gezondheids- en populatiebeperkende redenen is er een goede reden 
om dit eerder te doen en wel tussen zes en zestien weken leeftijd. Dit wordt dat ook vroege 
sterilisatie en castratie genoemd (Early Age Altering, EAA). 
 
Het concept van vroege sterilisatie/castratie (Early Age Altering, EAA) is niet nieuw. In Amerika, 
Canada en Engeland wordt het al meer dan 50 jaar toegepast. Het concept wordt dan ook 
door verschillende grote diergeneeskundige organisaties ondersteund, zoals American 
Veterinary Medical Assoc., Canadian Veterinary Medical Assoc., British Small Animal 
Veterinary Assoc., European Society of Feline Medicine ea. 
Voorheen dacht men dat deze ingrepen op jonge leeftijd later voor problemen zouden zorgen. 
Maar onderzoeken hebben aangetoond dat dit niet het geval is. 

• EAA heeft geen nadelig effect op de groei en het risico op fracturen. 
• Obesitas is een probleem wat samenhangt met het dieet, beweging, leeftijd en andere 

factoren. Geholpen dieren hebben minder calorieën nodig omdat hun metabolisme wat 
lager ligt en hebben dus aan minder eten voldoende. 

• Seksueel intacte dieren tonen minder affectie naar mensen en meer agressie naar 
soortgenoten dan geholpen dieren. 

• Verschillende onderzoeken tonen aan dat EAA-katers minder kans hebben op urineweg 
obstructies, dit is tegengesteld aan de gangbare (en dus onjuiste) denkwijze van veel 
mensen. 

• EAA maakt de kans op borstkanker, testikelkanker, vergroting van de prostaat en infecties 
hiervan kleiner. 
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Voordelen van EAA zijn er vele. Een aantal van de belangrijkste zijn dat de dieren zich niet 
meer voortplanten, zodat de aantallen zwerfdieren (indirect) teruggedrongen kunnen worden. 
De kittens herstellen zeer snel van de operatie en zullen enkele uren na operatie alweer door 
het hok rennen alsof er niets gebeurd is. 

De jonge patiënt heeft natuurlijk unieke perioperatieve, anesthetische en chirurgische 
technieken en zorg nodig. Niet iedere praktijk en zeker niet iedere dierenarts is in staat om 
deze operaties uit te voeren. Maar als er gebruik gemaakt wordt van juiste protocollen, 
anesthetische producten en zeer goede zorg zijn er geen vergrote risico's. 

Sinds het voorjaar van 2008 zijn wij, het team van Dierenkliniek Ommen, begonnen met het 
vroeg steriliseren en castreren van kittens. Onze resultaten hiermee zijn overweldigend. De 
kittens lijken geen hinder te ondervinden van de operatie en zijn een uur na operatie alweer 
lekker aan het eten en aan het spelen. Omdat deze aanpak wel extra zorg vereist vinden wij 
het prettig als u bij het maken van een afspraak wel vermeld dat het om kittens gaat. 

Meer informatie voor u of voor uw dierenarts: 

- Aronsohn MG, Faggella AM, Surgical techniques for neutering 6- to 14-week . Amer Vet Med 
Assoc 202(1):53-55,1993 

- Faggella A, Aronsohn M. Anesthetic techniques for neutering 6- to 14- week old. Amer Vet 
Med Assoc 202(1): 56-62,1993 

- Howe LM, Slater MR et al. Long-term outcome of gonadectomy preformed at an early age or 
traditional age in cats. J. Amer. Vet. Med. Ass. 217(11) 1661-1665, 2000 

- Little S DVM, diplomate ABVP, Anesthesia and Surgical Protocols for early age altering in the 
Cat. Ontario, Canada. 2000 

- Little S, DVM, DABVP (feline), Early age Altering, The Winn feline foundation, Manasquan, 
2006. 

- Root MV, Johnston GR, Olson PN, The effect of prepuberal gonadectomy and post puberal 
gonadectomy on penile extrusion and urethral diameter in the domestic cat. Vet Radiology & 
Ultrasound 37(5):363-366,1996 

© 2008 Drs. M.J. van Dijk 
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Vooruitblik 2020 
 
De financiële situatie van onze opvang blijft een zorgenpunt. In het najaar van 2019 hebben 
wij samen met de boekhouder en een adviseur in een aantal bijeenkomsten een lange 
termijnvisie en doelstellingen voor 2020 vastgesteld. Er is samen met de medewerkers een 
jaarplan gemaakt met diverse acties en resultaten die wij in 2020 willen realiseren. De drie 
belangrijkste speerpunten zijn de operationele bedrijfsvoering op orde krijgen, extra uitgaven 
alleen doen als wij ze met donaties en giften kunnen betalen en als laatste besluiten nemen 
ook op basis van cijfers i.p.v. alleen gevoel.  
 

Wij – medewerkers, bestuursleden en vrijwilligers – geloven in de belangrijke bijdrage van 
onze opvang voor het verkleinen van het leed van vele zwerf- en afstandshonden en -katten. 
En blijven hier ons voor inzetten! 
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Financieel verslag 2019 
 
De belangrijkste inkomsten en uitgaven van de Dierenopvang kunt u lezen in het volgende 
overzicht. De gehele jaarrekening 2019 kunt u bij ons aanvragen.  
In 2019 bestaat het bestuur van de stichting uit H.P.D. van den Berg, I. Buursema, C. Blom (tot 
augustus) en A.M. Stroomer (vanaf augustus). 
 
Opbrengsten 

 Omzet opvang dieren               155.688 

 Giften       33.932 

 Gemeenten      16.288 

 Bedrijven acties     16.929 

 inkoopkosten                 -43.475 

 dierenartskosten                -51.946 

Bruto Marge                     +127.416 

Bedrijfskosten 

 salariskosten                 -99.962 

 huisvestingskosten                -24.533    

 verkoopkosten                  -1.746 

 kantoorkosten                             -11.473 

 overige bedrijfskosten               -13.482 

Som bedrijfskosten         150.002 

Bedrijfsresultaat          -22.586 

Rentebaten of -lasten                            -597 

Totaalresultaat                                -23.183 
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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) 


