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Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van Stichting Dierenopvang Koningen. Een bijzonder jaar, 
2020. Het was voor onze opvang een spannende periode, waarin zoveel mensen zich hebben 
ingezet voor het voortbestaan van onze stichting.  
 
En het is gelukt!  
 
Dankzij de hulp van lieve donateurs en een fantastische schenking waardoor wij vorig jaar 
financieel met een schone lei verder konden. Door onze manier van werken anders te 
organiseren waardoor het ons beter gaat lukken om in de zwarte cijfers te blijven en we 
mogelijk enige reserves kunnen opbouwen.  En niet als laatste door de bereidheid van alle 
betrokkenen om dit samen voor elkaar te krijgen.   
 
Wij zijn zo ongelooflijk dankbaar voor de steun van al die lieve en geweldige mensen die ons 
een warm hart toedragen. Jullie zijn er voor ons in goede en in slechte tijden.  
 
Namens alle medewerkers, vrijwilligers en het bestuur, 
 
Balkbrug, september 2021 
 
Astrid Koningen 
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Corona 
 
Het jaar 2020 staat wereldwijd in het teken van Corona en de gevolgen daarvan. En ook wij 
hebben het nodige gemerkt. Het had gevolgen voor onze manier van werken, de omgang met 
medewerkers en klanten en natuurlijk onze inkomsten.  
 

Herplaatsing zwerfhonden  
Vanwege de internationale reisbeperkingen was het meer dan de helft van het jaar niet   
mogelijk om nieuwe zwerfhonden uit het buitenland te herplaatsen. De laatste groep honden 
is in maart binnengekomen. En pas in oktober konden wij een nieuwe groep welkom heten. 
Hierdoor hebben wij over heel 2020 slechts 200 honden kunnen herplaatsen, ongeveer de 
helft van het aantal in 2019. 

 

Gevolgen voor de mensen 
Al snel werd duidelijk dat wij voor de veiligheid en gezondheid van alle mensen die aanwezig 
zijn bij onze opvang onze werkwijzen moesten aanpassen. Wij hebben daarom de meer 
kwetsbare vrijwilligers gevraagd een groot deel van het jaar niet naar de opvang te komen. 
Een moeilijke keuze, omdat het werken bij onze opvang zoveel voor hen betekent.  
Voor veel stagiaires hadden de maatregelen grote consequenties voor het praktijkgedeelte 
van hun opleiding. Daar waar mogelijk hebben we creatieve oplossingen gevonden om hen 
toch een plek te kunnen bieden.   
Voor klanten betekende dit dat het niet meer mogelijk was om zonder afspraak bij ons langs te 
komen. En bij de opvang was het echt even wennen om zonder handen schudden kennis te 
maken. Afstand houden, mondkapjes op, goed letten op het aantal tegelijkertijd aanwezige 
mensen en in welke ruimte zij zich bevonden.  
En de huisbezoeken – een onderdeel van de adoptieprocedure voor honden – werden in 
plaats van persoonlijk, online uitgevoerd. 
 

Alternatieve acties en evenementen 
Ook onze jaarlijkse open dag ging niet door! Via alternatieve acties – vooral online en via 
Social Media – hebben wij geprobeerd om contact met alle volgers te houden en extra 
inkomsten te werven. Hierbij zijn wij trouwens fantastisch geholpen door Stichting Dierenlot!   
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Contract Gemeente Hardenberg opvang zwerfdieren  
 
Onze dierenopvang is gevestigd in Balkbrug en deze plaats is onderdeel van de gemeente 
Hardenberg. Vaak werden wij door bewoners uit deze gemeente gebeld over de opvang van 
door hen gevonden honden en katten. Als enige dierenopvang in deze gemeente ligt dat ook 
voor de hand. Maar helaas moesten wij hen altijd verwijzen naar een ander asiel. Tot in het 
voorjaar van 2020 bleek dat dit contract zou worden gestopt.    
Met Stichting DAR Ambulance hebben wij een gezamenlijk voorstel gedaan voor de opvang en 
het vervoer van zwerfdieren in de gemeente Hardenberg. Wij zijn erg blij dat dit voorstel is 
geaccepteerd en dat wij sinds 1 juni 2020 een contract met deze gemeente hebben 
afgesloten.   
 
Vanaf de start stroomden de zwerfkatten en vooral kittens bij ons binnen. Velen daarvan 
waren helaas ziek. Katjes met darmproblemen of niesziekte, besmet met Giardia of 
Coccidiose. En ook problemen met ontstoken ogen kwamen veel voor. 
 

Biscuit en Caramel (Stevie) 
Van alle dieren die bij ons binnenkomen en door ons worden verzorgd, blijven er altijd een 
paar “hangen”. Dit jaar waren het Biscuit en Caramel. Deze katjes waren samen 
binnengekomen en hadden problemen met hun ogen. Met alle goede zorgen en medicatie 
knapte Biscuit op, maar Caramel bleef een zorgenkindje. Nog een tijdje bleven wij drie keer 
per dag beide oogjes zalven. Omdat er geen zichtbare vooruitgang was, is in goed overleg met 
onze dierenarts besloten dat het voor haar op termijn beter was om haar ogen te 
verwijderen…. 

 
Op de dag van de operatie deed 
de dierenarts zoals gewoonlijk 
een laatste check. En wat bleek, 
Caramels oogjes gingen vooruit! 
Natuurlijk grepen wij die kans 
met beide handen aan en werd 
van de operatie afgezien.  
 
 
 
Zij is nog een tijdje bij ons in de 
opvang geweest en toen zij zover 
was – samen met Biscuit – door 
een lieve familie geadopteerd. 
Biscuit en Stevie zijn al een paar 
keer komen logeren in ons 
kattenpension. Ze maken het 
heel goed!  
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Activiteiten en bijzonderheden door het jaar heen 
 

Nieuwjaarswandeling (januari) 
Nog nietsvermoedend begonnen wij dit jaar als vanouds met de nieuwjaarwandeling op 
zondag 12 januari. Het had flink geregend, maar gelukkig was er in Veccio’s voor mensen en 
honden weer ruimte genoeg om droog en warm bij te komen. Traditiegetrouw was er voor 
heerlijke warme chocolademelk en oliebollen gezorgd.   
 

Een grote wasdroger (maart) 
In maart kregen wij het goede nieuws van Stichting Dierenlot! Onze aanvraag voor een 
professionele wasdroger was goedgekeurd. Vanwege de juiste aansluiting duurde het even, 
maar na de zomer was er een fijne grote droger geïnstalleerd! 
Niet meer dagelijks vele malen gevaarlijk met zware wasmanden de trap op en af om het 
wasgoed boven op zolder op te hangen! De droger past bij onze wasmachine en kan dezelfde 
hoeveelheid was aan. En natuurlijk hangt de was bij mooi weer buiten aan de waslijn! 
 

Nieuwe website (april) 
Onze website was na enkele jaren weer aan een nieuw jasje toe. In samenwerking met Sharpa 
Online Marketing is nagedacht over de functionaliteiten, de opmaak en de 
gebruikersvriendelijkheid. Begin april was het zover en gingen wij over! 
 

Online open dag (juni) 
Onze open dag met veel bezoek, kraampjes, catering, allerlei 
mensen en honden en gezelligheid? Die kon natuurlijk ook 
niet doorgaan….  
Ons alternatief was de online open dag op zaterdag 13 juni, 
met diverse activiteiten die wij via Facebook hebben 
gedeeld. In de ochtend hebben wij met het vaste team een 
hondenwandeling gemaakt. Om vervolgens na de middag 
live een online bingo te organiseren! En daarna hebben wij 
live op Facebook een kijkje achter de schermen bij de katten 
en honden gegeven.  
Het was natuurlijk lang niet zo gezellig als een normale open 
dag en wij kijken er zo naar uit om iedereen weer persoonlijk 
te kunnen ontmoeten! 
 

Start renovatie speelweides (juli) 
Dankzij de toekenning van financiële steun door Stichting Dinamo Fonds konden wij in juli 

starten met de renovatie van de speelweides van de honden. Een groot project dat door onze 

klusvrijwilligers wordt uitgevoerd. Vanwege de omvang is het in kleinere deelprojecten 

verdeeld. En door de coronamaatregelen gaat het allemaal minder snel dan wij hadden 

gehoopt.  

Een aangepaste indeling, vervanging van bestaande metalen en houten panelen, plaatsen van 

een geschonken tuinhuis, veel puin verwijderen en veel opruimen. Het gaat er steeds beter 

uitzien!  
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Vervanging dak kattenren (september) 
Na 10 jaar trouwe dienst begon in het najaar het dak van de buitenren van de katten het te 
begeven. De daar verblijvende katten konden niet meer naar buiten en het dak moest worden 
vervangen. Een flinke financiële uitgave waarbij wij met een oproep op Facebook weer zo 
geweldig door onze volgers en donateurs zijn gesteund! 
De bestelling van platen, gaas en ander materiaal was nu mogelijk, maar wie gaat het doen? 
Want alle klusvrijwilligers waren druk met de renovatie van de velden… en de katten moesten 
toch echt weer naar buiten kunnen….   
Gelukkig bleken er ook handige vrouwen bij de opvang rond te lopen. En die hebben – soms 
met wat advies van ervaringsdeskundigen –  de klus geklaard! 

 

Kerstloterij (december) 
Aan het einde van het jaar waren evenementen bij ons op de opvang nog steeds niet mogelijk. 
En wij wilden graag geld inzamelen voor Arkel Christmas Station, een fondsenwervende actie 
van Stichting Dierenlot. Na een bingo in de zomer, vonden wij dat het tijd werd voor een 
loterij.  
En dankzij prachtige beschikbaar gestelde prijzen waren alle 250 lootjes verkocht! Op zaterdag 
12 december werden live op Facebook door Astrid de lootjes getrokken.  En heel veel mensen 
blij gemaakt.  
Mede dankzij deze actie hebben wij € 2.500,- ingezameld en werd dit bedrag door Stichting 
Dierenlot verdubbeld! 
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Sponsoren galerij 
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Vooruitblik 2021 
 
In het jaar 2021 gaan wij door op de richting die wij in 2020 zijn ingeslagen.  
Ons hoofddoel blijft om doelgericht te werken aan financieel gezonde stichting met 
toekomstperspectief. Wij werken aan een gezonde en veilige omgeving voor mens en dier.  
Het welzijn van de bij ons verblijvende dieren staat voorop, binnen de financiële 
mogelijkheden die onze stichting heeft. De financiële situatie van onze stichting houden wij 
goed in de gaten. Wij blijven kritisch kijken naar hoe wij ons werk doen en naar onze uitgaven. 
Renovaties, investeringen en de aanschaf van extra (niet noodzakelijke) producten/artikelen 
doen wij alleen, nadat met donaties, giften etc. het geld hiervoor is geworven. En als wij 
veranderingen doorvoeren, dragen deze bij aan zowel kwaliteitsverbetering als 
kostenbesparing. In 2020 dwong dit ons tot bepaalde, soms moeilijke keuzes en ook in 2021 
zal dit mogelijk het geval zijn.   
 
Een aantal doelen waar wij in 2021 aan (verder) werken zijn natuurlijk de renovatie van de 
speelweides van de honden, het uitbreiden en anders inrichten van de verblijven voor de 
opgevangen en soms zieke katten/kittens en het op jaarbasis plannen van onze activiteiten, 
zoals het opvangen van honden uit het buitenland. Ook gaan wij de mogelijkheden voor een 
contract met andere aanliggende gemeenten voor de opvang van zwerfdieren onderzoeken.  
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Vanuit het bestuur 
 
In het voorjaar van 2020 was het duidelijk dat onze Stichting met opeenvolgende jaren 
negatief resultaat het op deze manier niet ging redden. Ondanks alle inspanningen en acties 
waren wij niet in staat om goed grip te krijgen op de financiële situatie.  
 
In extra vergaderingen hebben wij samen met onze boekhouder, Astrid Koningen en een 
externe adviseur gesproken over de consequenties, het voortbestaan van onze stichting, de 
mogelijke besluiten en wat daarvoor nodig is. Voor ons was duidelijk, stoppen met de stichting 
was de allerlaatste optie, maar wat te doen?  
En midden in dit proces kwamen daar de gevolgen van het coronavirus nog eens bij.  
 
Overtuigd van het belang van het voortbestaan van onze stichting zijn wij aan de slag gegaan. 
Dankzij een gift waar wij bijzonder dankbaar voor zijn, kregen wij de kans om onze nog 
openstaande verplichtingen te voldoen en financieel met een schone lei te beginnen.  
De volgende stap was ervoor zorgen dat de stichting niet nogmaals in een dergelijke situatie 
zou belanden. Wat moest er anders in de bedrijfsvoering?  
De gevolgen van het coronavirus dwongen ons om zaken snel op te pakken en besluiten op 
korte en langere termijn te nemen. Vanaf mei 2020 zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd 
in de organisatie en uitvoering van o.a. de financiële kant van onze stichting. 
 
Als wij kijken naar het financiële resultaat – ons eigen vermogen eind 2020 is € 8.843 – en hoe 

er nu bij de stichting wordt gewerkt, zijn wij zo dankbaar voor de kans en de steun die wij 

vorig jaar hebben gekregen. Het waren niet altijd makkelijke besluiten, maar wij zien de 

resultaten. Wij moeten hier aandacht voor houden en gaan dan ook door op de ingeslagen 

weg.  
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Financieel verslag 2020 
 
De belangrijkste inkomsten en uitgaven van de Dierenopvang kunt u lezen in het volgende 
overzicht. De gehele jaarrekening 2020 kunt u bij ons aanvragen.  
In 2020 bestaat het bestuur van de stichting uit H.P.D. van den Berg, I. Buursema, en A.M. 
Stroomer. 
 
Opbrengsten 

 omzet opvang dieren               134.653 

 giften       39.612 

 gemeenten      34.135 

 bedrijven acties     27.693 

 inkoopkosten                 -26.015 

 dierenartskosten                -42.811 

Bruto Marge                     +167.267 

Bedrijfskosten 

 salariskosten                 -80.136 

 huisvestingskosten                -22.219    

 verkoopkosten                  -1.711 

 kantoorkosten                             -21.238 

bankkosten/rente         -776 

 overige bedrijfskosten               -17.344 

Som bedrijfskosten         143.424 

Bedrijfsresultaat           23.843 
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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) 


