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Algemene informatie Stichting Vogelopvang Utrecht (VOU) 
 

Doelstellingen (uit statuten) 
1. Het opvangcentrum heeft als doel vogels behorend tot een beschermde inheemse soort, die door 

ziekte, verwonding, verwezing, of door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk niet 

zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren, 

en de dieren zo spoedig mogelijk naar de natuur te laten terugkeren. 

2. De opvang is zodanig dat een dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen.  

3. Het opvangcentrum heeft mede als doel om, waar mogelijk voorlichting te geven over de wilde flora 

en fauna en draagt actief uit, in het bijzonder aan personen die een dier ter opvang aanbieden, dat 

de wilde inheemse flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet verstoord 

mogen worden en dat het houden van de desbetreffende diersoort op een verantwoorde wijze 

dient te gebeuren dan wel wordt ontmoedigd. 

 

 

Organisatie 
Voorzitter  Remko Kundersma  

Secretaris  Sandra Peters  

Penningmeester  Florian Krouwel  

Algemeen bestuurslid (subsidie)  René Teijema  

Algemeen bestuurslid (fondsenwerving & PR) Katja Krediet  

Asielarts Guus Blokland 

Betaalde krachten Beheerder: Marieke Grin 

Aantal vrijwilligers 30 vrijwilligers 

Aantal donateurs 200 particulieren 

 

 

Overige gegevens 
Bank  IBAN NL35 INGB 0000 0951 29 

KvK Utrecht  41182561 

RSIN/fiscaal nummer  8041.04.682 

In bezit van ontheffing FF75 voor vogels  (ministerie van EZ) 

In bezit van Milieuvergunning  (gemeente Utrecht) 

Erkend vogelasiel  (Vogelbescherming Nederland) 

Erkend opleidingsbedrijf voor MBO Dierverzorging  (Aequor) 

De VOU is opgenomen in het ANBI register voor goede doelen 

 

 

Adres 
Rotsoord 24a 

3523 CL Utrecht 

Telefoon: 030-251 72 55 

E-mail: info@vogelopvangutrecht.nl 

 

www.vogelopvangutrecht.nl 

https://nl-nl.facebook.com/vogelopvangutrecht 

https://twitter.com/vogelopvang 

 

 

 

 

 

 

Copyright foto’s: Vogelopvang Utrecht  
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1 Woord vooraf door de voorzitter 
 

2016 was een zwaar jaar voor de vogelopvang. Er werden weer veel meer  

vogels aangeboden dan alle voorgaande jaren. Onze beperkte ruimte en  

faciliteiten, maar zeker ook de vrijwilligers, werden zwaarder belast dan ooit.  

 

Toch zijn er ook weer verbeteringen doorgevoerd met goed resultaat. en  

ook de gepande verhuizing naar Nieuwegein lijkt steeds dichterbij te komen. 
 

Resultaten  

Door wijzigingen in de manier van huisvesten en uitwennen van veel jonge vogels hebben we in de 

eerste 7 maanden van 2016 weer beter gepresteerd dan in vorige jaren. Vanaf augustus speelden er 

twee factoren die helaas het overlevingspercentage flink hebben gedrukt: een onbekende aandoening 

onder de duiven met een hoog sterftepercentage en vlak daarna de vogelgriep. Onder de streep blijft 

er toch een iets hoger slagingspercentage over; in 2015 hebben we 37% kunnen loslaten of herplaatsen 

en in 2016 was dit 41%.  
 

Nieuwbouw 

In 2016 zijn alle onderzoeken op de nieuwe locatie afgerond. Vanuit de hondenbezitters in de buurt 

werden bezwaren geuit tegen onze komst, zij zijn gewend de locatie als losloop-gebied voor de honden 

te gebruiken en waren bang dat dit na onze komst niet meer mogelijk zou zijn. Het grootste deel van het 

terrein zal echter nog steeds gebruikt kunnen worden om met de honden los te lopen, een klein deel zal 

hiervoor worden afgesloten. Na overleg met de hondeneigenaren en enkele wijzigingen in ons plan 

waren bij de meesten de zorgen weggenomen, enkelen bleven echter negatief tegenover onze komst. 

Ondanks de bezwaren is samen met de gemeente besloten de procedure in gang te zetten. 

 

Voor de financiering heeft Stichting Het Waardige Dier interesse getoond. Zij hebben ons geadviseerd de 

mogelijkheden van prefab-bebouwing te verkennen. Zodra we hiervoor een offerte ontvangen, hervatten 

we het gesprek met Stichting Het Waardige Dier.  
 

Vooruitblik 

Ons plan om begin 2017 al naar de nieuwe locatie te verhuizen heeft vertraging opgelopen door de 

bezwaren van enkele omwonenden en het gebrek aan fondsen. We zullen het drukke broedseizoen van 

2017 nog op de beperkte huidige locatie moeten doorbrengen. Het wordt zwaarder dan ooit maar we 

zullen er alles aan doen ook dit jaar alle aangeboden vogels de best mogelijke zorg te bieden. 

We hopen dan na het broedseizoen toch eindelijk te kunnen gaan bouwen om uiterlijk in maart 2018, 

voor het nieuwe broedseizoen, te verhuizen naar het beloofde land! 

 

Ten slotte wil ik een ieder, de vrijwilligers, onze beheerder, alle donateurs, de dierenambulances, 

samenwerkende opvangen en niet te vergeten alle particulieren die vogels hebben gebracht 

ontzettend bedanken voor een succesvol 2016! 
 
Namens het bestuur, 

Remko Kundersma 
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1.1 Bedankt! 
 

Het bestuur van de Vogelopvang Utrecht wil de volgende mensen, organisaties en instanties danken 

voor hun fantastische inzet, medewerking, (financiële) steun en samenwerking in 2016. 

 

 Alle medewerkers en vrijwilligers 

 Alle donateurs 

 De vele particulieren die giften in natura komen brengen, van kranten en handdoeken tot 

apparatuur en gereedschap 

 Dierenarts Guus Blokland (Dierenkliniek Hoograven) 

 Vogelopvangcentra: Roofvogelopvang Barchem, Vogelopvang Soest, Vogelklas Karel Schot en 

Akka’s Ganzenparadijs 

 Kinderboerderij Nieuw Rotsoord (gezamenlijke open dag) 

 Stichting Dierenlot  

 Dierenambulances: Bodegraven, Houten, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Woerden en 

IJsselstein 

 Gemeenten Utrecht, Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Zeist 

 Provincie Utrecht 

 

   



 

7 

 

2 Activiteiten in 2016 
 

2.1 Aantal opgevangen vogels 
 

In 2016 werden 4.405 vogels opgevangen, een stijging van 24,7% ten opzichte van het voorgaande jaar. 

Aanvankelijk dachten we dat deze stijging werd veroorzaakt door de sluiting van Vogelopvang 

Woudenberg eerder in 2016, maar uit de cijfers blijkt dat hierdoor ongeveer 250 vogels extra onze kant 

op zijn gekomen; de meeste vogels die voorheen in Woudenberg werden opgevangen kwamen terecht 

bij de Vogelopvang in Soest. Het grootste deel van de ‘extra’ vogels kwam uit onze eigen regio. Wellicht 

is onze grotere bekendheid, vooral dankzij de facebook-pagina, de reden.  

 

Het streven om 30% te kunnen terugplaatsen in de natuur is met een ruime marge gehaald: 29% werd 

losgelaten en 12% ondergebracht bij andere vogelopvangen. De herplaatste vogels betroffen vooral 

watervogels en roofvogels. In totaal heeft 41% van de vogels de opvang in goede gezondheid verlaten, 

ten opzichte van 37% in 2015. 

 

 

De VOU is erg trots op het slagingspercentage. Ondanks  

de ontoereikende ruimte en faciliteiten, het sterk  

groeiende aantal vogels en de verschillende  

vogelziektes die heersten, hebben in 2016 zowel in  

relatieve als absolute aantallen meer vogels in gezonde  

toestand de opvang verlaten dan het jaar ervoor.  

 

Het is duidelijk dat de Vogelopvang in Utrecht  

onvoldoende capaciteit heeft om het groeiend aantal  

vogels op te vangen. Hierdoor wordt een hoger  

percentage vogels herplaatst. We zijn er meer dan ooit  

van overtuigd dat een nieuwe en ruimere locatie betere  

resultaten zal opleveren.

 

De meeste vogels werden gebracht door particulieren en  

kwamen uit Utrecht en omliggende gemeenten, zoals  

Houten en Nieuwegein.  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

2014 2015 2016 

 

Aantal % Aantal % Aantal % 

Los 755 23% 1032 29% 1252 29% 

Herplaatst 170 5% 284 8% 535 12% 

Euthanasie 613 19% 609 17% 944 21% 

Dood 1712 53% 1608 46% 1674 38% 

TOTAAL 3250 100% 3533 100% 4405 100% 
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2.2 Overzicht opgevangen vogels per gemeente 
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2.3 Overzicht opgevangen vogels per soort 
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2.4 Professionalisering 
 

Ook dit jaar zijn er weer positieve veranderingen doorgevoerd. Jonge vogels hebben vaak wel door dat 

wij hun ouders niet zijn en weigeren te sperren. Bij dwangvoeren bestaat een kans op letsel en het 

creëert voor de vogel vaak een negatieve associatie met eten. Soms helpt het afspelen van het geluid 

van de volwassen ouder maar vaak ook niet. Door een modelleerballonnetje in de juiste kleur worden 

pincetten makkelijk omgetoverd tot een ‘ouder-snavel’, waardoor de jongen wel sperren. We hebben 

veel successen geboekt met deze methode. Voor de slimmere kraaiachten gebruiken we naast de 

‘ouder-snavel’ een handschoen in de kleur van de kop van de ouder. 

 

Hoewel het ruimtegebrek frustrerend is, zijn daaruit ook positieve veranderingen ontstaan. 

 

Doordat de ziekenboeg overvol was, werden jonge vogels eerder in een buitenvolière geplaatst, 

voordat ze zelfstandig konden eten en met nest en al. Dit vergt een veel grotere oplettendheid, kennis 

en uitgebreidere overdracht van de vrijwilligers. Het grotere aantal ervaren vrijwilligers maakte dit mogelijk. 

De vogels bleken er veel baat bij te hebben, er stierven er minder en ze leerden sneller doordat ze 

eerder een verblijf deelden met wat oudere soortgenoten. Ook bleken de aanwezige volwassen 

patiënten in de volières vaak de kleintjes te voeren, zo hadden we drie volwassen kraaien die de jongen 

voerden en 6 volwassen merels. Een van de merels voerde zelfs de jonge musjes die hun verblijf, bij 

gebrek aan voldoende volières, deelden. 

 

Ook kozen we ervoor om dit jaar een ‘soft-release’ te gebruiken voor de jonge vogels, zoals we op de 

nieuwe locatie willen gaan doen. Normaal vangen we vogels die zelfstandig eten met een netje uit de 

volières (erg stressvol), stoppen ze in een vervoerskist en laten ze los in een geschikte biotoop ver van de 

opvang. Ze moeten dan direct zelfstandig aan eten zien te komen. Dit is erg onnatuurlijk; in de natuur 

blijven de ouders voeren totdat ze de jongen hebben geleerd waar en hoe ze eten kunnen vinden. 

Omdat we midden in Utrecht zitten, met directe buren en een voor de vogels onaantrekkelijke omgeving is 

een soft release niet wenselijk, maar we hebben het wegens de grote aantallen vogels en daardoor snel 

vol rakende volières toch geprobeerd. 

Aan de voorkant van de volières hebben we ‘uitvlieg-luikjes’ gemaakt om de puberende vogels zelf het 

moment van uitvliegen te laten kiezen, en ze de mogelijkheid te geven terug te komen voor voedsel, 

zolang het ze nog niet lukte om dat zelfstandig buiten te vinden. Ook hielp het een al te grote populatie 

in onze beperkte volières te voorkomen. Het werkte voor de vogels boven verwachting goed. Meer 

jonge vogels dan andere jaren verlieten uiteindelijk gezond de opvang. Helaas waren, zoals verwacht, 

de directe buren niet blij met deze methode.  
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2.5 Nieuwe locatie 
 

In 2016 is veel aandacht besteed aan de verhuizing naar Nieuwegein. De belangrijkste reden om een 

nieuwe locatie te zoeken zijn het gebrek aan ruimte om de vogels geschikte en gepaste opvang te 

bieden, en de ongeschiktheid van de huidige locatie voor het op de juiste manier uitwennen van vogels. 

In 2016 zijn alle benodigde onderzoeken in het betreffende grondgebied afgerond en daar zijn geen 

bezwaren uit gekomen. Wel kwamen er bezwaren van de hondenbezitters die hun hond op het terrein 

los lieten lopen. In overleg hebben we veel bezwaren weg kunnen nemen.  

 

 

2.6 Promotie en communicatie 
 

Op 11 en 12 maart hebben we meegedaan aan NL-DOET. Een flinke groep mensen heeft ons geholpen 

bij het vervangen van de baden in de volières en het maken van zitstokjes voor de vogels in de 

ziekenboeg. Loretta Schrijver en Ellen ten Damme kwamen een handje helpen. Op 12 maart zijn deze 

beelden uitgezonden op RTL4. 

 

Op 16 mei is de jaarlijkse open dag georganiseerd in samenwerking met kinderboerderij Nieuw Rotsoord. 

Het was een druk bezochte dag, waar rondleidingen werden gegeven aan bezoekers. Dit wordt echter 

beperkt toegestaan om de stress voor de vogels te minimaliseren.  

 

Ook hebben we op 10 september een ‘ontmoetingsdag’ georganiseerd op de nieuwe locatie in 

Nieuwegein. Samen met de architect, Niels Luijsterburg van Corpa, hebben we middels paaltjes en linten 

de plek van de gebouwen aangegeven om mensen een indruk te geven van de plannen. Voor de 

kinderen waren er activiteiten georganiseerd en we hebben veel bewoners uitleg kunnen geven over 

onze plannen. 

 

Voor de vrijwilligers worden zes maal per jaar 

medewerkersvergaderingen georganiseerd. 

Daarnaast woont iedere vrijwilliger jaarlijks de 

jonge-vogel-cursus bij.  

 

We hebben in 2016 deelgenomen aan diverse 

netwerkactiviteiten, zoals de halfjaarlijkse 

landelijke bijeenkomsten van stichting Dierenlot.  

 

Sinds 2014 is de VOU actief op Facebook en 

aan het einde van dat jaar waren er 350 likes. 

Eind 2015 waren dat er 750 en eind 2016 zo’n 

2.300.  
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3 Samenwerking 
 

3.1 Vogelopvangcentra Soest en Woudenberg 
 

Binnen de provincie Utrecht wordt samengewerkt met Vogelopvang Soest. Regelmatig wordt op 

beheerdersniveau overlegd over praktische zaken. Ook opgroeiende eenden en meeuwen die meer 

ruimte nodig hebben naarmate ze ouder worden, verhuizen regelmatig naar de Vogelopvang in Soest. 

Vogelopvang Woudenberg heeft in 2016 helaas de deuren gesloten. 

 

 

3.2 Roofvogelopvang Barchem 
 

De roofvogels die bij de VOU worden gebracht, worden in eerste instantie ter plekke verzorgd. 

Roofvogels die ruimte nodig hebben om te revalideren, jonge roofvogels die moeten leren jagen en 

roofvogels met aandoeningen die een meer gespecialiseerde behandeling vergen, worden overgebracht 

naar Roofvogelopvang Barchem. Ook plegen we veel overleg met de roofvogelopvang in Barchem en 

zij helpen ons vaak met waardevolle adviezen over velerlei vogel(opvang)zaken. 

 

 

3.3 Stichting Akka’s Ganzenparadijs 
 

Honderden jonge ganzen, eenden en zwanen verhuizen, zodra ze zich gaan vervelen bij ons kleine 

buitenbadje of zweren onder de poten krijgen door het beton, naar Akka’s Ganzenparadijs om daar 

verder uit te wennen en/of uit te vliegen bij de grote vijvers met gras. 

 

 

3.4 Vogelklas Karel Schot Rotterdam 
 

Met vogelklas Karel schot wordt regelmatig op beheerdersniveau overlegd over praktische zaken 

betreffende de opvang van wilde vogels. 

 

 

3.5 Wellantcollege  
 

In 2016 heeft de VOU samengewerkt met het Wellantcollege. De leerlingen stelden een onderhoudsplan 

op voor de groenvoorziening op de nieuwe locatie in Nieuwegein en werkte aan een ondernemings-

vraagstuk over het inrichten van een educatieruimte. 
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4 Medewerkers  
 

4.1 Vast personeel 
 

In 2016 hebben we gedurende het hoogseizoen tijdelijk een tweede medewerker (part-time, 24 uur per 

week) als dierverzorger in dienst genomen. Zij was al langere tijd vrijwilliger binnen onze opvang.  

Momenteel werkt de vogelopvang weer met één betaalde kracht: Marieke Grin (beheerder, full-time, 

36 uur per week). Zodra het financieel mogelijk wordt, willen we graag een tweede betaalde 

medewerker in dienst nemen. 

 

 

4.2 Vrijwilligers 
 

In 2016 hebben we een aantal trouwe krachten moeten missen door ziekte, verhuizing of drukte in werk- 

of prive-leven. Tijdens de drukke zomerperiode ontstaat er ook vaak een tekort aan mankracht door 

vakanties van vrijwilligers en stagiaires.  

Het totaal aantal vrijwilligers stond eind 2016 op 25 mensen, van wie het merendeel (70%) is ingewerkt en 

voldoende ervaring heeft om alle voorkomende taken te vervullen. 

 

 

4.3 Bestuur 
 

Gedurende 2016 bestond het bestuur uit 5 leden. Gezien de belangrijke projecten die in 2017 in het 

vooruitzicht liggen, hoopt de VOU nog minstens twee bestuursleden te werven. 
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5 Fondsenwerving 
 

5.1 Donateurs 
 

De 200 donateurs zijn bijzonder belangrijk voor de Vogelopvang Utrecht. Het is een stabiele groep die de 

vogels en de activiteiten van de VOU trouw steunt. De donateurs zijn via de nieuwsbrief op de hoogte 

gehouden van de activiteiten van de VOU.  

De werving van nieuwe donateurs heeft vooral plaatsgevonden bij het in ontvangst nemen van de 

vogels als deze worden gebracht en op de open dag in mei 2016.  

 

 

5.2 Gemeentelijke subsidies 
 

5.2.1 Utrecht 

Ook in 2016 is de VOU door de gemeente Utrecht gesubsidieerd met een bedrag van € 37.608, waarvan 

€ 5.742 is bedoeld voor botulismebestrijding. Hiermee is Utrecht de grootste subsidieverstrekker voor de 

VOU. Dit is in verhouding met het aantal vogels dat vanuit de gemeente wordt binnengebracht.  

In 2016 hebben de gemeente Utrecht, de Dierenbescherming (Amersfoort) en de VOU gesproken over 

de wijze van financiering. De uitkomst hiervan is dat de subsidieverstrekking vanuit Utrecht voor de 

opvang van dieren, dus ook voor de VOU, vanaf 2017 verloopt via de Dierenbescherming. De prettige 

banden met de gemeente Utrecht blijven bestaan, alleen de wijze van financieren verandert. 

 

5.2.2 Nieuwegein 

De gemeente Nieuwegein verstrekt op twee manieren een financiële bijdrage aan de VOU. Per vogel 

die door inwoners van Nieuwegein wordt afgegeven bij de VOU wordt een vergoeding van € 25 betaald. 

De vogels die via de dierenambulance (Woerden) worden gebracht leveren een vergoeding van € 10 

per vogel op. De gemeente Nieuwegein vergoedt deze kosten aan de dierenambulance. In 2016 is uit 

de gemeente Nieuwegein € 3.765 aan vergoedingen ontvangen. 

 

5.2.3 IJsselstein 

Jaarlijks ontvangt de VOU een vergoeding van € 2.637 van de gemeente IJsselstein voor de vogels die 

worden opgevangen. Dit betreft zowel de vogels die door inwoners als door de dierenambulance 

worden gebracht. 

 

5.2.4 Zeist 

In 2015 ving De VOU 142 vogels op uit de gemeente Zeist. Omdat de gemeente Zeist voor de verschillende 

dierenopvangcentra een bedrag per dier hanteert, is er over 2015 een bedrag van € 3.125 aan subsidie 

ontvangen. 

 

 

5.3 Provinciale subsidie  
 

De Provincie Utrecht verstrekt sinds 2014 een structurele subsidie van € 10.000 per jaar aan de VOU. De 

subsidie heeft een stabiel vrijwilligersbestand en beheerdercapaciteit als doel. Belangrijk element daarbij 

is dat de VOU met de opvang van inheemse vogels een bijdrage levert aan het dierenwelzijn en het in 

stand houden van bedreigde soorten. 
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5.4 Fondsen 
 

5.4.1 Stichting Dierenlot 

De VOU maakt sinds 2015 gebruik van de dierenambulance die Stichting Dierenlot ter beschikking 

gesteld aan de VOU. Deze dierenambulance maakt het mogelijk om de vogels op een verantwoorde 

manier te vervoeren naar de loslaatplaatsen. Ook het vervoer van roofvogels en watervogels naar 

gespecialiseerde en bevriende opvangcentra kan nu diervriendelijker gebeuren. Hierdoor stijgen de 

overlevingskansen van deze vogels. 

 

5.4.2 Fondsenwerving 

In afwachting van de eventuele start van de bouw van een nieuwe locatie heeft de VOU in 2016 bewust 

minder ingezet op fondsenwerving. In 2015 was reeds op veel gebieden gelden uit fondsen beschikbaar 

gekomen en ingezet voor de noodzakelijke verbeteringen en vervangingen. Besloten is met verdere 

stappen te wachten op de nieuwe locatie in verband met de te korte afschrijvingsperiode op de oude 

locatie. 

Wel zijn in 2016 de industriële wasdroger en wasmachine geplaatst waarvoor eind 2015 een bijdrage was 

geleverd door de Manders Stichting en het Dinamo Fonds. 
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6 2017 en verder 
 

6.1 De reguliere activiteiten in 2017 
 

Ook in 2017 zijn onze activiteiten in de eerste plaats op de vakkundige opvang en verzorging van 

inheemse vogels gericht. De inzet van de beheerder en de vrijwilligers is hierbij onontbeerlijk. Daarom 

zetten we in 2017 in op het behouden van de huidige stabiele basis van vrijwilligers en het inwerken van 

nieuwe vrijwilligers.  

De verbeteringen die we in het afgelopen jaar hebben gezien, zetten we in 2017 zoveel mogelijk voort. 

De soft-release zal helaas, wegens de klagende buren in 2016, moeten wachten tot we zijn verhuist. De 

VOU blijft zoeken naar nieuwe oplossingen om de knelpunten op de huidige locatie te omzeilen.  

Ook de samenwerking met andere vogelopvangcentra blijft in 2017 belangrijk voor de VOU.  

 

 

6.2 De ambities voor 2017 en verder 
 

Het bestuur en de beheerder zijn in 2015 gestart met het project Nieuwbouw. De locatie aan Rotsoord 

biedt onvoldoende mogelijkheden om de kwaliteit te leveren die wij ambiëren. In Nieuwegein is een 

locatie gevonden die de beste mogelijkheden biedt voor de VOU. In 2017 hopen wij de nieuwe opvang 

te kunnen bouwen en te verhuizen. 

Het jaar 2017 wordt dan ook een spannend jaar waarin veel werk verzet moet worden op het gebied 

van fondsenwerving, inzamelingsacties, en projectmanagement.  

 

Maar de verzorging en opvang van de vogels blijft in 2017 natuurlijk ons hoofddoel. Wij gaan ook in het 

nieuwe jaar weer met de inzet van de vrijwilligers en beheerder aan de slag om met verbetering van 

voedsel, technieken en hygiënemaatregelen de kwaliteit van de verzorging verder te verbeteren. 
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7 Jaarrekening 2016 
 

7.1 Overzicht inkomsten en uitgaven 
 

INKOMSTEN 2016 

Categorie Begroting 2016 Baten 2016 

Subsidies €         56.108,00 €           57.625,00 

Fondsen €         24.692,00 €                  80,00 

Giften €         13.000,00 €             9.758,86 

Rentes €           1.000,00 €                958,43 

Aanwenden reserves n.v.t. €           29.190,77 

Aanwenden reserveringen €           8.700,00 €             8.700,00  

TOTAAL €       106.500,00 €        106.313,06 

 

UITGAVEN 2016 

Categorie Begroting 2016 Lasten 2016 

Nuts €           7.000,00 €            6.664,72 

Hygiëne €           1.250,00 €            3.599,21 

Materiaal €           9,700,00 €            7.921,17 

Onderhoud €           5.500,00 €            6.341,66 

Organisatie €           5.950,00 €            6.182,93 

Personeel €         65.000,00 €          53.753,79 

Transport €           4.500,00 €            3.553,12 

Verzekeringen €           1.100,00 €            1.104,25 

Veterinair €           1.500,00 €               631,37 

Voer €           5.000,00 €          16.560,84 

TOTAAL €       106.500,00 €        106.313,06 

 

 

Vermogen 01-01-2016 01-01-2017 

ING Zakelijke rekening €          7.463,45 €             4.128,87 

ING Zakelijke spaarrekening €          2.600,00 €             2.600,00 

ING Vermogensspaarrekening €      114.004,38 €           10.000,00 

ASN Spaarrekening €      100.000,00 €           70.000,00 

Kleine kas €               55,79  

TOTAAL €      224.123,62 €           86.728,87 

 

Reserveringen vermogen per 01-01-2017 

Continuïteitsreserve €           20.000,00 

Personeel €             3.200,00 

WGI bankgarantie €             2.600,00 

Bestemmingsreserve nieuwbouwlocatie €           20.000,00 

TOTAAL €           45.800,00 
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7.2 Toelichting inkomsten & uitgaven 2016 
 

Omdat in 2016 de bewuste keuze is gemaakt in afwachting van de nieuwbouw tijdelijk geen fondsen te 

werven zijn de inkomsten achtergebleven bij de uitgaven. Bovendien is het niet mogelijk fondsen te 

verwerven voor exploitatiekosten. Begin 2016 was de keuze om dit op te vangen met een kleinere 

personele inzet om ook aan de uitgavenkant een besparing te realiseren. Halverwege 2016, tijdens het 

hoogseizoen, is echter gebleken dat de toename van het aantal opgevangen vogels de noodzaak gaf 

om toch extra personeel in te zetten. Om dit financieel mogelijk te maken, is ingeteerd op het eigen 

vermogen van de VOU. Als deze keuze niet was gemaakt, hadden we de VOU tijdelijk moeten sluiten 

om een werkbare situatie houden voor zowel vogels, vrijwilligers als onze beheerder. 

 

Daarnaast heeft de voortgezette kwaliteitsverbetering geleid tot een toename van de kosten van 

hygiëne en aanschaf van materialen. De enorme toename van het aantal vogels en de verhoging van 

het overlevingspercentage hebben bovendien geleid tot een stijging van de kosten voor voer. Hier staat 

helaas geen toename van de inkomsten tegenover. Hierdoor is het interen op het eigen vermogen 

groter dan voorgaande jaren.  

 

Gezien de uitgaven die zijn gedaan in voorbereiding op de nieuwe locatie is een groot deel van de 

reservering voor de nieuwbouw ook daadwerkelijk uitgegeven. Hierbij gaat het om kosten voor de 

noodzakelijke onderzoeken, leges, architect en projectkosten.  

 

Dit gecombineerd met het interen op het vermogen in verband met de primaire uitvoering van de VOU 

heeft geleid tot afname van het vermogen met ongeveer een ton. 
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8 Goedkeuring Jaarverslag door bestuur 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Remko Kundersma (voorzitter) 

 

 

 

 

 

 

      

 

Sandra Peters (secretaris) 

 

 

 

 

 

 

      

 

René Teijema (algemeen bestuurslid) 
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