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Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van Stichting Dierenopvang Koningen. Na een spannend 2020 
hebben wij de in dat jaar ingezette koers verder gevolgd.  
 
Natuurlijk was het vanwege alle maatregelen rondom de Corona ook voor ons niet altijd even 
makkelijk. Dan weer versoepelen en dan weer strengere maatregelen, het bracht veel 
onzekerheid en onduidelijkheid met zich mee. En hoewel wij financieel het jaar – weer – 
positief hebben kunnen afronden, is de werkdruk door allerlei redenen flink toegenomen. 
 
Graag nemen wij u in dit verslag mee in de belangrijkste gebeurtenissen in 2021. En blikken 
wij vooruit op 2022. 
 
Namens alle medewerkers, vrijwilligers en het bestuur, veel leesplezier! 
 
Balkbrug, september 2022 
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Corona in 2021 
Ook in 2021 hebben wij wereldwijd nog met Corona te maken gehad. En dit merkten wij ook 
in onze opvang. Het was namelijk regelmatig onduidelijk wat er wel of niet mocht en dit 
veroorzaakte onzekerheid; soms versoepeling en dan weer strengere maatregelen. Het 
maakte het lastig om plannen en afspraken op langere termijn te maken. 
 

Gevolgen voor de mensen 
Die onzekerheid had gevolgen voor het behouden van ons vaste personeel en de oproep- en 
vakantiekrachten. Wij konden de eerste maanden geen zekerheid geven over voldoende werk 
op langere termijn, b.v. tijdens de vakantieperiodes. En volkomen verklaarbaar zijn mensen op 
zoek gegaan naar een andere baan.  
Toen het vervolgens vanaf juni toch heel erg druk werd, konden wij met moeite voldoende 
mensen voor het vele werk vinden. En hoewel dit met veel liefde en volle inzet werd gedaan, 
betekende dit dat er door veel vrijwilligers en vaste medewerkers (te) hard gewerkt moest 
worden.  
 
In 2021 hebben wij onze vrijwilligers meer ruimte gegeven op bij ons op de opvang te komen 
helpen. En zij waren daar erg blij mee.  
 

Opvang zwerfdieren  
In de lente leek het erop alsof het aantal zwerfdieren ten opzichte van het jaar ervoor wel mee 
zou kunnen vallen. Helaas bleek in de loop van juni dat dit echt niet het geval was.  
 
Wij hebben vaak met elkaar over de mogelijke oorzaken gesproken. Een relatie met Corona is 
volgens ons zeker te leggen. In onze opvang viel gelukkig het aantal verzoeken voor afstaan 
van de zogenaamde “corona-honden” erg mee. Het aantal zwerfkatten en met name kittens 
was daarentegen erg hoog! 
 

Alternatieve acties en evenementen 
Ook in 2021 was er wegens Corona geen mogelijkheid om onze nieuwjaarwandeling of onze 
traditionele open dag in juni te houden. Dus we hebben weer met veel alternatieve acties – 
vooral online en via Social Media – geprobeerd om contact met alle volgers te behouden en 
extra inkomsten te werven. Met name in het najaar heeft Stichting Dierenlot met veel 
initiatieven hier ons enorm in gesteund!   

Medewerkers 
Bij onze opvang werkten in 2021 in totaal 3 FTE vaste medewerkers. Zij verzorgden o.a. de 
dagelijkse aansturing en begeleiding van oproep- en weekendkrachten, vrijwilligers en 
stagiaires. Er zijn dit jaar wat wisselingen geweest in het personeelsbestand, zowel bij de vaste 
medewerkers als bij oproepkrachten. Gelukkig kon vervanging worden gevonden, maar dit 
heeft de werkdruk bij de andere medewerkers verhoogd. 
 
Wij zijn zo blij en dankbaar voor de steun van onze vrijwilligers! Van klusjesman tot 
bestuurslid, van pleeggezin van hond of kat tot wekelijks helpen bij de schoonmaak. Iedereen 
draagt zijn of haar onmisbare steentje bij. 
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Opvang zwerfdieren  
In 2021 hebben wij de opvang van zwerfhonden en  -katten voor de Gemeente Staphorst en 
de Gemeente Hardenberg verzorgd. Vanaf juni stroomden de zwerfkatten en vooral kittens bij 
ons binnen. Velen daarvan waren helaas ziek. Katjes met darmproblemen of niesziekte, 
besmet met Giarda of Coccidiose. En ook problemen met ontstoken ogen kwamen veel voor. 
 

Zwerfhonden 
Nagenoeg alle door ons opgevangen zwerfhonden zijn gelukkig door hun eigenaren 
opgehaald. Het ging in de meeste gevallen om tijdens de wandeling of uit de achtertuin 
ontsnapte honden. Doordat reizen naar het buitenland weer mogelijk was, konden wij 
bevriende Stichtingen in o.a. Spanje weer helpen bij de herplaatsing van zwerfdieren via onze 
stichting. Verspreid over het voor- en het najaar zijn in totaal 152 honden uit Spanje en 
Suriname door ons opgevangen en herplaatst. 
 

Zwerfkatten 
In totaal zijn er 304 zwerfkatten en  -kittens door ons opgevangen. Een aantal is weer 
opgehaald door hun baasjes en voor het merendeel hebben wij een nieuw thuis gevonden.  
Dit jaar waren er ook weer kittens bij die te ziek en te zwak bleken te zijn en deze hebben het 
helaas niet gered. 
 

Gemeente Ommen 
In het najaar bleek dat het contract van de Gemeente Ommen met een ander asiel per 1 
januari 2022 werd beëindigd. Aangezien onze opvang dichtbij Ommen ligt en het past bij onze 
andere diensten voor Gemeenten, hebben wij de Gemeente Ommen – samen met Stichting 
DAR Dierenambulance – een voorstel gedaan voor de opvang van zwerfhonden en – katten. 
Ons voorstel is geaccepteerd en vanaf 1 januari 2022 gaan wij de opvang van zwerfhonden – 
en katten voor de Gemeente Ommen op ons nemen. 
 

Renovatie en uitbreiding kattenverblijven  
De nieuwe samenwerking met de Gemeente Ommen bovenop de toenemende drukte, 
maakte een al gewenste verbouwing en uitbreiding van de kattenverblijven urgent. Gelukkig 
hadden wij contact met iemand die begin 2022 tijd had om deze verbouwing op zich te 
nemen. Samen met hem hebben wij een plan gemaakt en Stichting Dierenlot en Stichting Abri 
voor Dieren om financiële hulp gevraagd. En gekregen! 
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Vive 
Soms is het onmogelijke mogelijk. In 2021 was dat het geval met Vive, een klein poesje dat 
heel ziek binnenkwam en het wonder boven wonder toch heeft gered! In haar kwam al het 
leed en ellende van zwerfdieren samen. Niet alleen de medewerkers en vrijwilligers bij de 
opvang, maar ook heel veel volgers van onze Facebookpagina leefden met haar mee.  
 
Half september in de avond werd een klein poesje binnengebracht door de Dierenambulance. 
Ze was er zo slecht aan toe…. bang, erg verzwakt, onder de vlooien en met een zwaar 
ontstoken oog. We gaven de eerste – medische – zorg en hielden haar goed in de gaten, want 
of ze het ging redden…  
 
Het was erop of eronder en de volgende dag had zij het nog steeds erg moeilijk. Maar wat was 
dit meisje dapper en wij wilden haar alle kansen geven. Dus… in overleg met de dierenarts 
gekozen voor een bloedtransfusie en dankzij een van onze andere asielkatten was dat ook 
mogelijk! Nog dezelfde dag ging het beter en ook dagen erna knapte ze op en begon zelf 
voorzichtig te eten. Wij vonden het tijd voor een naam…. Vive. 
 
Vive bleek een vechter! Al onze zorg vond zij niet fijn, maar wij zagen hoe zij elke dag sterker 
werd. Wel bleef zij erg last houden van haar ontstoken en beschadigde oogje. Daarom is toen 
zij voldoende was aangesterkt, in overleg met de dierenarts besloten om dit te verwijderen.  
 
En ook hier was haar vechtlust weer zichtbaar. Zij herstelde en kon begin oktober worden 
gevaccineerd en gesteriliseerd. En toen dat ook allemaal goed was gedaan, was daar een lieve 
mevrouw die Vive accepteerde zoals ze was en haar eind oktober heeft geadopteerd. En het 
gaat heel goed met haar! 

 
Vive is ruim 6 weken bij ons geweest. Zij staat voor ons voor al het dierenleed dat deze 
onschuldige wezens wordt aangedaan. En wij waren daarin niet alleen. 
De ontwikkelingen van Vive hebben wij met regelmaat op Facebook gedeeld. En wat kregen 
wij veel reacties daarop. Zoveel medeleven en medeverontwaardiging, steun en supporters 
van Vive! 
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Activiteiten en bijzonderheden door het jaar heen 
 

Actie voor pleegmoeders 
Ook in 2021 hadden wij de hulp van diverse pleeggezinnen voor de opvang en verzorging van 
zwerfkittens. Door onze ervaringen in 2020 wisten wij welke spullen zij nodig hadden en 
hebben daarom in het voorjaar een speciale actie op Facebook gehouden. 
 

Voor elk pleeggezin was een startpakket samengesteld en mensen konden ons met donaties 
helpen om dit aan te schaffen. Met de toegekende verdubbelaar van Stichting Dierenlot was 
het benodigde geld binnen enkele dagen binnen. Wij zagen in reacties op ons bericht dat het 

doneren voor de laatste 2 dozen bijna een sport werd 😉! 
 

Nieuwe computers en software 
Al jarenlang werken wij met dezelfde en ondertussen heel oude PC’s. Het werd echt tijd voor 
vervanging, want ze lieten ons soms een beetje in de steek. In samenwerking met Luna IT – en 
met software van Techsoup/Microsoft – zijn er in het voorjaar 2 nieuwe desktopcomputers, 
software en beeldschermen aangeschaft. Johan van Luna IT heeft ons vooraf, tijdens de 
installatie en daarna echt heel fijn geholpen! 
 

Giften en donaties  
Dit jaar was de hulp en (financiële) bijdrage van kleine 
en grote donateurs geweldig. Van een lekkere taart of 
chocolade als dank, tot grote zakken kittenvoer en een 
geweldige luxe krabpaal. Van de opbrengsten van de 
verkoop van een schilderij of van een kookboek tot kleine 
en grote bijdragen tijdens onze “tikkie” acties. Of leuke 
kattenspeeltjes die wij aan elke geadopteerde kat konden 
meegeven.  
Alle steun, klein of groot, daar zijn wij zo blij mee!   
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Digicollecte  
Stichting Dierenlot zoekt steeds naar nieuwe manieren om hun beneficianten te 
ondersteunen. In 2021 werd rondom Wereld Dierendag de eerste “Digicollecte” gehouden.  
Zo’n eerste keer was het voor iedereen nog even zoeken wat werkt en wat niet werkt. Tijdens 
de looptijd van deze actie kwamen wij ook met steeds betere ideeën en wij kregen een mooi 
bedrag bij elkaar. En dat bedrag werd ook nog eens door Dierenlot verdubbeld! 

 
 
 
 

 

 

 

Landelijk Congres Dierenhulpverlening Stichting Dierenlot  
Eindelijk, nadat door Corona deze dag 2 jaar niet georganiseerd kon worden, was het zover! 
Op 6 november gingen wij met een groep medewerkers en vrijwilligers naar Den Bosch. Het 
was weer een interessante dag, met workshops en informatiestandjes en waarbij veel 
organisaties in het zonnetje werden gezet of een mooie financiële ondersteuning kregen.  
Elke aanwezige organisatie ontving € 5000,- van Stichting Dierenlot en voor onze 
Dierenambulance ontvingen wij € 1000,- als bijdrage in de steeds hogere kosten.  
Wij hebben verder met succes meegedaan aan een fotowedstrijd.  
 
Bijzonder was dit jaar dat Astrid Koningen op het podium stond… zij mocht voor 
“Dierenhulpverlener van het jaar 2021” de tweede prijs in ontvangst nemen! Ook voor deze 
erkenning met een prachtige prijs zijn wij bijzonder dankbaar. 
 

Kerstloterij – The Christmas Challenge  
Een maand later was het alweer tijd voor de volgende actie, onze kerstloterij. Met leuke 
prijzen – beschikbaar gesteld door bedrijven en particulieren – en de verkoop van 250 lootjes, 
is door de enthousiaste deelnemers een mooi bedrag bijeengebracht. 
Wij hadden ook nog een nieuwe flesseninzamelactie. Heel wat lege flessen en geïnde 
statiegeldbonnetjes kwamen onze kant op.  
En ook bij deze Christmas Challenge werd de opbrengst door Stichting Dierenlot gedeeltelijk 
verdubbeld.  
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Financiële steun sterilisatie en castratie  
Alle katten en kittens die bij ons binnenkomen, worden 
standaard gesteriliseerd of gecastreerd herplaatst. Het 
toenemend aantal kittens dat bij ons binnenkwam, bracht 
extra dierenartskosten met zich mee. Gelukkig zijn er 
stichtingen en andere organisaties die zich hard maken om 
het zwerfdierenleed in Nederland te verkleinen en 
organisaties als de onze hierbij helpen. Het was dan ook 
fantastisch dat onze aanvraag voor financiële steun bij 
Stichting Dierenlot en Stichting Het Waardige Dier door 
allebei de organisaties werd gehonoreerd.  
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Vooruitblik 2022 
 
In het jaar 2022 blijven wij werken aan een gezonde en veilige omgeving voor mens en dier. 
Het welzijn van dier en mens staat bij ons voorop, binnen de financiële mogelijkheden die 
onze stichting heeft.  
 
Ook dit jaar doen wij grote investeringen en de aanschaf van extra (niet noodzakelijke) 
producten/artikelen alleen, nadat met donaties, giften etc. het geld hiervoor is geworven.  
Wij blijven oog houden voor de financiële situatie, maar gaan extra aandacht besteden aan de 
toenemende werkdruk.  
 
Een aantal doelen waar wij in 2022 aan (verder) werken 

- de renovatie en verbouwing van de kattenverblijven 
- de aanpassingen van de speelweides van de honden 
- het meer structureren en plannen van de dagelijkse werkzaamheden, de bezetting 

tijdens de vakantieperiode en op jaarbasis, zoals het opvangen van honden uit het 
buitenland.  

- verder is het vergroten van de kennis en kunde van de medewerkers en vrijwilligers 
een aandachtspunt.  

 
Een ander groot doel is om met meer georganiseerde TNR-C acties in de gemeenten het 
zwerfdierenleed aan te pakken. Hiervoor schaffen wij vangkooien aan en gaan samen met 
vrijwilligers in de betreffende plaatsen de acties voorbereiden en uitvoeren.  
De eerste acties gaan wij in het voorjaar starten in de Gemeente Hardenberg. Als deze acties 
goed lopen en meer bekendheid krijgen, gaan wij op meer plekken en gemeenten aan de slag.  
 
In onze nieuwe overeenkomst met de gemeente Ommen is speciaal aandacht voor TNR-C 
acties binnen deze gemeente gevraagd. Ook in de samenwerking met de Gemeente Staphorst 
gaan wij het belang van TNR-C acties op boerderijen, campings en bedrijfsterreinen 
aankaarten.  
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Financieel verslag 2021 
 
Ook dit jaar mag onze Stichting weer positief afsluiten. En dat terwijl de adoptie inkomsten 
vergeleken met het 2020 minder waren, de kosten voor de verzorging van de dieren hoger zijn 
uitgevallen en het eerste half jaar de resultaten nog negatief waren.  
Naast meer oog voor de financiële situatie is het resultaat van € 43.359,- grotendeels te 
danken aan de in het najaar door Stichting Dierenlot georganiseerde acties en uitgekeerde 
prijzen.  
 
Wij zijn erg blij met weer een positief resultaat sinds 2020. Het geeft ons niet alleen buffer 
voor het eerste half jaar van 2022, maar maakt het ook mogelijk om langzaam een eigen 
vermogen op te bouwen. Gezien de staat van het pand waarin o.a. onze receptie en 
hondenverblijven zijn gehuisvest, zullen wij dit in de toekomst nog hard nodig hebben.  
 
De belangrijkste inkomsten en uitgaven van de Dierenopvang kunt u lezen in het volgende 
overzicht. De gehele jaarrekening 2021 kunt u bij ons aanvragen.  
In 2021 bestaat het bestuur van de stichting uit H.P.D. van den Berg, I. Buursema, en A.M. 
Stroomer. 
 
Opbrengsten 

 omzet opvang dieren               127.857 

 giften       34.535 

 Dierenlot      47.222   

 gemeenten      43.899 

 bedrijven acties     16.356 

 inkoopkosten                 -26.474 

 dierenartskosten                -64.098 

Bruto Marge                     +179.297 

Bedrijfskosten 

 salariskosten                 -85.662 

 huisvestingskosten                -21.175    

 kantoorkosten                   -8.791 

onderhoud                 -15.262 

 autokosten                               -1.759 

bankkosten/rente         -884 

 overige bedrijfskosten                 -2.405 

Som bedrijfskosten        - 135.938 

Bedrijfsresultaat             43.359 
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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) 


