JAARVERSLAG 2021
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 uit tien gemeenten, te weten: Alphen-Chaam, Breda,
Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Moerdijk, Oosterhout en
Zundert. De Stichting heeft een bestuur bestaande uit vijf leden: M. Notté (voorzitter),
T. van Vugt (penningmeester), J. de Vries (secretaris), Y. Fens (algemeen bestuurslid) en M. de
Graaf (algemeen bestuurslid en notulist). De bestuurders verrichten hun taken onbezoldigd, dat
wil zeggen dat zij geen loon ontvangen en ook geen onkostenvergoeding. Het bestuur komt
minimaal iedere zes weken bij elkaar. De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer: 20107303.

Doelstelling
Het dierenopvangcentrum vangt dieren op die zwerven, gewond zijn of waarvoor de eigenaar
(tijdelijk) 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 opvangcentra. Voor het transport van gewonde
en verdwaalde dieren heeft de opvang de beschikking over een dierenambulancedienst.

Dieren 2021
Katten
binnengekomen
retour eigenaar
geplaatste katten

:
:
:

1070 (970)
203 (175)
601 (582)

Honden
binnengekomen
retour eigenaar
geplaatste honden

:
:
:

307 (303)
233 (226)
43 (60)

Overige dieren :

2700 (2220)

Katten:
In vergelijking met vorig jaar is het aantal opgevangen katten gestegen met 100 katten. In 2020
werden er als gevolg van Covid-19 veel dieren aangeschaft en kwamen er bij het dierenasiel
minder katten binnen. In 2021 merkten wij dat er minder vraag naar katten was, waardoor veel
dieren lang in het asiel verbleven. Blijkbaar was ‘de markt’ verzadigd. Het aantal katten dat
herenigd kon worden met de eigenaar is nagenoeg hetzelfde gebleven, namelijk 20%. Aan het

eind van het boekjaar waren er nog veel katten die nog op zoek waren naar een baasje. Bij de
katten is de gemiddelde verblijfsduur gestegen naar 61 dagen (58 in 2020).
Honden:
Het aantal honden dat binnenkwam is ongeveer gelijk gebleven. Over een periode van enkele
jaren is er sprake van een daling van ruim 35%. 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. Het aantal geplaatste honden is helaas in het
verslagjaar verder gedaald.
De gemiddelde verblijfsduur van de honden die niet terug naar de eigenaar gingen, is dit jaar
gestegen van 66 naar 83 dagen. Bij de ‘hoog-risico-honden’ is de verblijfsduur in 2021 gedaald
van gemiddeld 176 naar 149 dagen.

Dierenambulance
De dierenambulance, bemenst door vrijwilligers, is 24 uur per dag, zeven dagen per week paraat
en rukte in 2021 ruim 3.700 (3.300 in 2020) keer uit om een dier te redden. Het aantal overige
dieren (vogels, knaagdieren, konijnen, egels, e.d.) steeg dit jaar met 480 naar in totaal 2.700
dieren. Een significante stijging. De dierenambulance rijdt voor alle dieren in nood die te
vervoeren zijn met onze transportmiddelen. 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 een gespecialiseerde opvang in
Limburg. 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 of omdat de opvangcentra vol zitten. Er zijn in totaal 40 chauffeurs en bijrijders
actief bij de dierenambulance. In de drukke periodes wordt er met twee dierenambulances
gereden die wij in bruikleen hebben van Stichting Dierenlot.

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 2021 zijn er 27 katten en 24
honden als afstandsdier bij de opvang binnengekomen. Het bedrag dat bij afstand werd betaald
bedroeg ongeveer 8.000 euro, terwijl de werkelijke kosten ruim 40.000 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 erg op. Daarnaast hebben de
eigenaren vaak niet de financiële middelen om de afstandskosten en medische kosten te
betalen. Niets doen is voor ons geen optie. De redenen om afstand te doen geven een goed
beeld van de maatschappelijke rol van onze organisatie. In zeker 40% 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 10,2 fte (9,7 fte in
2020). Het pension liep erg goed in 2021, in tegenstelling tot het jaar ervoor toen er nauwelijks
pensiongasten waren. We hebben dan ook meer gebruik moeten maken van onze
oproepkrachten. De beroepskrachten krijgen een salaris volgens een vastgestelde regeling.
Gemiddeld wordt er 30% boven het minimumloon verdiend.
Gemiddeld waren er 210 vrijwilligers actief, zo’n 25 personen meer dan het jaar ervoor. Gelukkig
was het weer mogelijk om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Uiteraard zijn we wel voorzichtig
geweest en hebben we er goed opgelet dat er niet te veel mensen tegelijkertijd op de werkvloer

aanwezig waren. Het kantoorpersoneel heeft nog deels thuis gewerkt. Een aanpassing in de
telefonie maakte dat mogelijk. Ook in 2021 hebben we uitsluitend op afspraak gewerkt.

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 2021 hadden we 12.730
volgers (11.600 eind 2020). Op Instagram hadden we eind 2021 1700 volgers (1.200 eind 2020).
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.
Door corona was het helaas niet mogelijk om evenementen te organiseren, zoals bijvoorbeeld de
jaarlijkse openasieldag.

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
te kunnen uitvoeren. De dieren zitten veel langer dan twee weken in de opvang en daarnaast
vangen wij ook afstandsdieren op. Negen gemeenten verstrekken een extra bijdrage voor de
opvang van zwerfdieren ná de wettelijke bewaartermijn. 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 gelukkig veel honden en katten in ons pension mogen opvangen. De omzet
van het pension bedroeg dit jaar ongeveer 67.000 euro, een stijging van ruim 100% ten opzichte
van het jaar ervoor. De inkomsten uit het pension komen ten goede aan ons asielwerk en
daarom was deze stijging, die overigens niet zo groot was begroot, een financiële meevaller.
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 Stichting
Dierenlot. Daarnaast zijn we zelf vooral actief geweest via social media en andere digitale
kanalen.
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.

Corona
Corona heeft ook dit jaar nog veel invloed gehad op onze bedrijfsvoering. Het hele jaar was er
geen open inloop voor het publiek mogelijk. Alleen op afspraak kon men de dieren bezoeken en
adopteren. We wilden op geen enkele manier de verzorging van de dieren in gevaar brengen.
Enkele vrijwilligers vonden het werken op de opvang te riskant en namen tijdelijk afscheid of
werden langdurig ziek door Covid-19. Gelukkig waren er geen langdurig zieken onder de
beroepskrachten, waardoor het werk kon doorgaan, zij het in aangepaste vorm.

Ook waren er dit boekjaar geen mogelijkheden voor het organiseren van evenementen en
moesten we onze collecte in aangepaste vorm organiseren. We hadden in onze begroting
rekening gehouden met de gevolgen van corona en daarom een tekort begroot van ruim een ton.
Door een aantal meevallers, waaronder een goedlopend pension en een nalatenschap bleek het
resultaat een stuk positiever uit te vallen. We hebben het boekjaar 2021 afgesloten met een
tekort van € 21.461,-.

