JAARVERSLAG 2019
Organisatie en structuur
Stichting Dierenasiel Breda en omstreken komt al ruim 90 jaar op voor zwerf- en
afstandsdieren in een groot gebied in en rondom Breda. Het dierenopvangcentrum is
gevestigd aan de Oude Baan 60 in Breda. Het werkgebied bestaat sinds dit jaar weer uit tien
gemeenten, te weten: Breda, Alphen-Chaam, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur,
Geertruidenberg, Gilze-Rijen, Moerdijk, Oosterhout en Zundert. De gemeente Moerdijk had
de opvang van zwerfdieren enkele jaren uitbesteed aan dierenasiel Arduin in Roosendaal.
Eind 2018 namen wij deel aan een aanbesteding bij de gemeente Moerdijk, waardoor wij
vanaf 2019 de opvang van zwerfdieren in deze gemeente weer mochten uitvoeren.
De Stichting heeft een bestuur bestaande uit vijf bestuursleden: B. van de Sanden
(voorzitter), M. Notté (penningmeester), J. de Vries (secretaris), Y. Fens (algemeen
bestuurslid) en M. de Graaf (notulist). De bestuurders verrichten hun taken onbezoldigd, wat
wil zeggen dat zij geen loon ontvangen. Het bestuur komt minimaal iedere zes weken bij
elkaar.

Doelstelling
Het dierenopvangcentrum vangt dieren op die zwerven, gewond zijn of waarvoor de
eigenaar niet meer kan zorgen. Alle dieren worden medisch onderzocht en liefdevol
verzorgd. Voor honden en katten wordt actief gezocht naar een nieuw baasje. Alle andere
dieren, zoals konijnen, knaagdieren, reptielen, vogels, egels en hoefdieren worden, indien
mogelijk, na de eerste zorg overgebracht naar gespecialiseerde opvang. Voor het transport
van gewonde en verdwaalde dieren heeft het dierenasiel de beschikking over een
dierenambulancedienst.

Dieren 2019
Katten
binnengekomen
retour eigenaar
geplaatste katten

: 1142
: 170
: 694

Honden:
binnengekomen
retour eigenaar
geplaatste honden

: 350
: 271
: 68

Overige dieren

: 1980

Katten:
In vergelijking met vorig jaar is het aantal opgevangen katten ongeveer gelijk gebleven.
Aangezien ons werkgebied groter is geworden, betekent dit dat het aantal opgevangen
katten per gemeente iets afneemt. Het aantal katten dat herenigd kon worden met het
baasje is gelijk gebleven. Daarentegen is het aantal geplaatste katten met 10% gedaald.
Dat zien we terug in het aantal katten dat eind december 2019 nog in de opvang verbleef.
Door hardnekkige besmettingen, o.a. met niesziekte, verbleven veel katten langer dan
gebruikelijk in quarantaine.
Bij de katten is de gemiddelde verblijfsduur ongeveer gelijk gebleven met 56 (57) dagen.
Honden:
Het aantal honden dat binnenkwam is ook dit jaar weer gedaald. Over een periode van
enkele jaren is er sprake van een daling van ruim 30%. Dit is enerzijds het gevolg van de
verplichte chipregistratie en anderzijds doordat vinders van honden via social media zelf de
eigenaar weten op te sporen. Minder honden betekent echter niet minder werk. Veel van
onze honden vertonen probleemgedrag en zijn daardoor moeilijk plaatsbaar. Bij
binnenkomst worden ze direct getest en wordt er een behandelplan opgesteld. Door
intensief met de honden te trainen, wordt er alles aan gedaan om de honden plaatsbaar te
maken.
De gemiddelde verblijfsduur bij de honden, die niet terug naar de eigenaar gingen, is dit jaar
gestegen van 65 naar 73 dagen. Bij de ‘hoog-risico-honden’ is de verblijfsduur gestegen van
gemiddeld 124 naar 129 dagen.
Dierenambulance
De dierenambulance, bemenst door vrijwilligers, is 24 uur per dag, zeven dagen per week
paraat en rukte in 2019 ruim 3.000 (2500 in 2018) keer uit om een dier te redden. De
dierenambulance rijdt voor alle dieren in nood die te vervoeren zijn met onze
transportmiddelen. Deze stijging is het gevolg van de uitbreiding van ons werkgebied. De
eerste opvang wordt door ons geregeld. De inheemse dieren kunnen we daarna
onderbrengen bij Vogelrevalidatiecentrum Zundert, de konijnen bij Stichting K’nijn en ko en
de schildpadden bij de opvang in Alphen aan de Rijn, maar voor veel dieren is het een hele
puzzel om een opvang te vinden. Soms zijn we genoodzaakt om zelf een nieuw baasje te
zoeken, omdat er geen opvang voor de betreffende diersoort bestaat.
Medio dit jaar, midden in het hoogseizoen, kampten we met een groot tekort aan vrijwilligers.
Door de inzet van beroepskrachten en vrijwilligers uit de dierverzorging hebben we de
ambulance op de weg kunnen houden. Om onze groep vrijwilligers te vergroten is er in
augustus een wervingscampagne opgezet. En met succes. Het aantal vrijwilligers voor de
dierenambulance steeg van 20 naar ruim 40 vrijwilligers.
Van Stichting Dierenlot ontvingen wij dit jaar een nieuwe dierenambulance ter vervanging
van onze oudste dierenambulance. Om voor dieren in nood snel ter plaatse te zijn, hebben
we twee ambulances nodig. Vooral nu ons werkgebied is uitgebreid met de gemeente
Moerdijk, de grootste gemeente qua oppervlakte in Noord-Brabant.
Afstandsdieren
Reeds in 2017 hebben wij aan de gemeenten een extra bijdrage gevraagd voor de
verzorgingskosten van zwerfdieren na de wettelijke bewaartermijn en daarnaast voor de
verzorgingskosten van afstandsdieren.
De gemeenten hebben gezamenlijk besloten om wel een extra bedrag beschikbaar te stellen
voor de verzorgingskosten van de zwerfdieren, maar besloten om vooralsnog geen geld
beschikbaar te stellen voor de opvang van afstandsdieren.

Eigenaren die afstand doen van hun hond of kat betalen afstandskosten en de medische
kosten die wij moeten maken om het dier gezond te kunnen herplaatsen. In 2019 zijn er
ongeveer 100 afstandsdieren bij de opvang binnengekomen. Het bedrag dat bij afstand
werd betaald bedroeg ongeveer 10.000 euro, terwijl de werkelijke kosten ruim 80.000 euro
waren. Voor dit grote verschil zijn twee redenen: de verblijfsduur en de daarmee gepaard
gaande kosten zijn vooraf niet bekend en als een dier lang bij ons verblijft lopen de kosten
enorm op. De andere reden is dat ons werk zich voor een groot deel afspeelt binnen de
economisch zwakkere milieus. Als er geen geld is, kan er ook niet betaald worden. Niets
doen is geen optie. De redenen om afstand te doen geven een goed beeld van de
maatschappelijke rol van onze organisatie. In zeker 25% van de situaties zijn ook andere
maatschappelijke organisaties betrokken, waaronder vaak de politie.

Medewerkers
Gemiddeld genomen kende de organisatie in het verslagjaar een formatie van 11,5 fte (10 in
2018). De uitbreiding van personeel was noodzakelijk door de groei van ons pension.
Daarnaast was vervanging nodig voor een langdurig zieke medewerker en een medewerker
met zwangerschapsverlof.
Gemiddeld waren er 225 vrijwilligers actief. Het bestaande vrijwilligersbeleid werd vernieuwd
om beter te kunnen voldoen aan de behoeften en wensen van onze vrijwilligers.
Ook bezochten diverse bedrijven onze opvang om in het kader van maatschappelijk
verantwoord ondernemen met een groep medewerkers vrijwilligerswerk te doen.
Ook in 2019 is er geïnvesteerd in scholing van de medewerkers. Zowel de beroepskrachten
als de vrijwilligers kregen diverse workshops en trainingen aangeboden op het gebied van
omgang met moeilijke honden, probleemgedrag bij katten, het hanteren van (inheemse)
dieren, fondswerving en omgaan met moeilijke klanten.
Voorlichting en PR
De Stichting is dit jaar weer zeer actief geweest op social media. Dagelijks zijn er berichten
geplaatst over het wel en wee bij onze opvang via Facebook. Eind 2019 waren er ruim 9.300
volgers (8.800 eind 2018).
Korte nieuwsberichten over onze dieren worden wekelijks geplaatst in huis-aan-huisbladen
en op de radio is iedere zaterdag ‘het dier van de week’ te beluisteren.
In 2019 hebben wij ook diverse evenementen georganiseerd, zoals de Open-dag en de
pannenkoekendag waarop 65 kinderen ons een bezoek brachten. Daarnaast vond er iedere
maand een rondleiding plaats, waaraan gemiddeld 15 personen deelnamen. Maandelijks
werd onze opvang bezocht door groepen kinderen van buitenschoolse opvang,
basisscholen en middelbare scholen of bracht de dierenambulance een bezoek aan een
school.
Financiën
Gemeenten:
Van tien gemeenten ontvangen wij jaarlijks een bijdrage voor het uitvoeren van de wettelijke
taak: de opvang van zwerfdieren voor 14 dagen. Deze bijdragen zijn onvoldoende om ons
werk uit te kunnen voeren. De dieren zitten veel langer dan twee weken in de opvang en
daarnaast vangen wij ook afstandsdieren op. Vanaf 2017 hebben wij gesprekken gevoerd
met de gemeenten om de jaarlijkse bijdragen te verhogen. Totaal negen gemeenten hebben
dit verzoek inmiddels gehonoreerd en verstrekken een extra bijdrage voor de opvang van
zwerfdieren ná de wettelijke bewaartermijn. Uitsluitend de gemeente Etten-Leur heeft

besloten ons verzoek niet te honoreren en verstrekt ons uitsluitend de bijdrage voor de
opvang tijdens de wettelijke termijn van 14 dagen.
Pension:
Dit jaar hebben wij weer meer honden en katten in ons pension mogen opvangen. Voor
deze opvang wordt uitsluitend overcapaciteit gebruikt. De zorg voor asieldieren blijft altijd
prioriteit houden. De omzet van het pension bedroeg dit jaar ruim 45.000 euro, een stijging
van ongeveer 20% ten opzichte van het jaar ervoor. Deze extra inkomsten komen ten goede
aan ons asielwerk.
Fondswerving:
Fondswerving is en blijft van groot belang voor het voortbestaan van onze organisatie.
Slechts 60% van onze inkomsten is afkomstig van de gemeenten. De andere 40% moeten
wij via andere kanalen zien te verwerven. Zo ontvingen we o.a. financiële ondersteuning van
de Dierenbescherming en Stichting Dierenlot.
De fondswerving wordt uitgevoerd door de manager met ondersteuning van enkele
vrijwilligers.
De belangrijkste bronnen zijn:
• nalatenschappen en legaten;
• donaties o.a. van de vrienden van de Stichting;
• campagnes;
• sponsoring in natura;
• fondsen met dierenwelzijn als doelstelling;
• collecte.

